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CD2/X6F Instruktioner

Fig. 2: Springa för att ta bort höljet. Fig. 3: Tag bort höljet.

Fig. 1: Översikt

• Fullständigt konfigureringsbar för drift av värme/kyla
• Automatisk eller manuell kontroll av fläktmotorn
• Differentierat set-point område i kyla och värmedrift
• Specialfunktioner: Ekonomidrift, Varning för smutsigt luftfilter, Fönsterkontakt
• Ingång för extern styrning av Kyla-/Värmedrift
• Valbar användarspänning (230V~ eller 24V~) 

Fig. 4: Intern vy. Fig. 5: Fastsnäppning av termostat mot bottenplatta.
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INTRODUKTION
Denna digitala kontrollenhet (Fig. 1) är avsedd för temperatur-
reglering av kyla/värme med fläktkonvektorer.
Enheten kontrollerar automatiskt fläkthastigheten (i 3 nivåer) samt
motorventiler för att justera rumstemperaturen på bästa sätt.
Temperaturinställningen kan utföras med antingen den interna sensorn
eller med en extern (tillval).

DRIFT
För inställningar finns det 3st tryckknappar samt 1st vred.

- Knapp       (Till/från).
Denna knapp används för att sätta på/stänga av enheten.
Då enheten är avstängd visas inga temperaturer i displayen.
Fortfarande kan några symboler aktiveras för att visa aktiva utgångar.

- Knapp      (Fläkthastighet).
Vid en tryckning på denna knapp visas aktuell fläkthastighet under 
några sekunder. Efter detta visas aktuell rumstemperatur igen. 
Vid upprepade tryckningar på denna knapp ändras fläkthastigheten
enligt nedan:

F11, F12 och F13 är de inställda hastigheterna medan AUT
står för AUTomatisk fläkthastighet. Mer exakt betyder F11 låg
fläkthastighet, F12 mellanfart och F13 högfart. Då automatisk
fläkthastighet har valts kommer kommer denna att justeras mellan
önskad rumstemperatur och den rådande.

- Knapp       (Meny).
Denna knapp används för att ändra displayens visningsläge.
Vid en tryckning visas den inställda rumstemperaturen.
Om enheten har konfigurerats för att visa inkommande vatten-
temperatur, kommer denna att visas vid ytterligare tryckning.
Om enheten har konfigurerats med "Ekonomifunktion", kommer
denna att aktiveras vid ytterligare tryckning. Om "Ekonomiläge"
redan hade aktiverats kommer driften att ändras till "Normal".
Vid växling mellan lägena informerar displayen parametrarna
enligt följande tabell:

 Rumstemperatur (omgivande)

 Inställd vald rumstemperatur

 Inkommande vattentemperatur

 Ekonomifuktion aktiverad

Vid upprepade tryckningar visar displayen de nämnda tempe-
raturerna. Om ingen ytterligare tryckning sker återgår displayen
till att visa rumstemperaturen. Om "Ekonomiläge" har aktiverats
återgår däremot displayen till att visa "ECO" och temperaturen
visas ej.

VRED
Med vredet justeras den önskade rumstemperaturen.
Det finns inga fasta lägen utan vid vridning visar displayen
den önskade temperaturen samt den nya valda inställningen.
Efter några sekunder återgår displayen till att visa rådande
rumstemperatur.

DISPLAY
Kontrollen har 3-siffrig LCD-display för att visa temperaturer
och inställningar. Alla temperaturer visas i °C.
Det finns tre st. fläktsymboler som visar rådande lägen för:
fläkt, ventiler samt ev. ytterligare ansluten enhet.
Fläktsymbolerna är relaterade till fläktmotorstatus. Då alla fläkt-
symboler är släckta är fläkten avstängd samt om några av dem
är aktiverade visas status enligt följande:
 

   

   

   

   

      

Värmedrift

Kyldrift
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hastighet 1 
(låg)

hastighet 2 
(mellan)

hastighet 3 
(hög)

Förutom fläktsymbolerna visar displayen ytterligare symboler
som kan känna av ventiler vid Värme/Kyla drift:

2-rörsystem             4-rörsystem
(avstängd)                                            (avstängd)
värmedrift, ventil öppen                      värmeventil öppen
kyldrift, ventil öppen                            kylventil öppen

System med integr. värme              Värmepump
elvärme aktiverad                                kompr. aktiverad
värmedrift, ventil öppen                      4-vägsventil värmeläge
kyldrift, ventil öppen                            4-vägsventil kylläge

Symbolerna kan även blnka för att uppmärksamma att den relaterade
utgången skall aktiveras. För närvarande är den temporärt avaktiverad
av en annan funktion som i t. ex. följande situationer:
- Termostatet i läge från stoppar fläkten,
- Fönsterkontakten har stoppat regleringen,
- Timer P31 har stoppat kompressorn,
- Regleringen har stoppats för återsynkronisering av flödesventil,
- Ventil avaktiverad för att invänta komplett stängning av övrig ventil.

VAL AV DRIFT KYLA/VÄRME
Drift av kyla eller värme väljs genom att hålla          menyknappen
intryckt någon sekund tills ett av följande visas (aktuellt driftval):

Genom att trycka på knapp "fläkthastighet" (då växlar displayen
mellan kyla och värme)och man kan välja driftsätt. Vid tryck på
någon av de andra knapparna lämnar man menyn och lagring
av inställningen.
Om kontrollenheten är konfigurerad för centraliserad eller auto-
matisk kyla/värme drift tillåts inte manuellt val av drift.

MONTERING
1. Tag bort plasthöljet genom att trycka (med t. ex. en liten skruv-
    mejsel) på plasthaken i den nedre delen, se fig. 2, lyft samtidigt
    höljet enl. fig. 3.
2. Lösgör bottenplattan genom att trycka in spärren enl. fig. 4,
    samtidigt som bottenplattan lösgörs.
3. Montera bottenplattan på vägg genom skruvhålen med lämpligt 
    avstånd (60mm eller 80mm).
4. Monterna tillbaka kontrollen på bottenplattan genom att passa
    in bottenhakarna i de avsedda infästningarna. Tryck sedan lätt
    nedåt för att snäppa fast kontrollen enl. fig. 5.
6. För in elledningarna genom det rektangulära hålet nere till
    vänster enligt markering i fig. 4. Stäng höljet med de två hakarna
    i den övre delen mot motsvarande infästningar i bottenplattan.
    Efter att ha kontrollerat att vredet sitter fast riktigt, tryck lätt på
    fronten mot väggen så att ett snäppljud hörs.

EL-LEDNINGAR
Kontrollen kan anslutas till antingen 230V~ eller 24V~.
Fabrikskonfiguration är utförd för 230V~drift med relevant bygling
i läge JP1.
För 24V~ drift måste byglingen JP1 (fig. 4) flyttas till läge JP2 (fig. 4).
Som framgår i fig. 6 är plintarna 5 och 6 avsedda för elmatning.

Plint 7 är förberedd för distansval av kyla/värme. Om detta ej används
kan den användas för "Ekonomi"-drift.
Extern sensor kan anslutas på plintarna 12 och 13.
Val av intern/extern sensor görs vid konfigureringen.

 

OBS! Vid 230V~ anslutning måste man notera placeringen 
av "L" och "N".  



Plint 12 och 14 är avsedda för anslutning olika typer av sensorer,
allt efter speciella behov t. ex. vattentemp. sensor för växling och/eller
termostatbrytning (cutoff) som ett alternativ till bimetalltermostat.
Även fönsterkontakt ansluts här.
Anm. vissa begränsningar gäller för fönsterkontakt - läs vidare under
"VARNING". Den önskade sensortypen kan ställas in i konfigurations-
menyn. Som tidigare nämnts är detta en regulator för 3 fläkthastigheter.
Hastighetsvalet genomförs av tre reläer var utgångar finns på plintar
1, 2 och 3. Plint 4 är den gemensamma för dessa tre reläer.
Fig. 6 visar hur man ansluter fläkten. Motorutgångarna (plint 1-4)
är potentialfria och isolerade från andra kretsar i kontrollen.
På grund av detta kan regulatorn elregleras med lågspänning (24V~)
och samtidigt kan den driva en motor med högre spänning (230V~).
Denna regulator kan driva flera ventiltyper eller alternativt elvärme
eller en kompressor. Plint 8 och 9 används som värmeutgång, medan
plint 10 och 11 är avsedda för kyla. I fig. 7 visas olika ventilinkopplingar
beroende på typ.
Genom konfigurationen skall den aktuella typen ställas in. Vid on/off-
ventiler eller PWN on/off-ventiler kopplas dessa in enligt fig. 7 a eller c.
Vid proportionellt flytande ventiler kopplas dessa in enligt fig. 7 b eller d.
Det är möjligt att hantera system med olika ventiltyper inom kyla och
värmedrift.
Då systemet innehåller elvärme som extra värmekälla eller i stället
för en värmeventil skall den inkopplas enl. fig. 7 e eller f.
Regulatorn kan hantera ett värmepumpssytem genom att kontrollera
kompressor och en 4-vägsventil. I detta fall används inkoppling enl.
fig. 7 g. Reverseringsventilen måste anslutas till en separat plint en-
ligt driftslogiken.

TEKNISKA DATA
Spänning:   230V~ -15% +10% 50Hz
    eller
    24V~ -15% +10% 50Hz
Effektförbrukning:   1,2W
Rumstemperatur
 Reglerområde:  5°C .. 35°C (konfig. bar)
 Sensortyp:  NTC 4.7kΩ @ 25°C ±2%
 Noggrannhet:  ±1°C
 Upplösning:  0,1°C
 Display temp. område: 0°C .. 40°C
 Differential:  justerbar 0,2 .. 1,0°C
Ink. vattentemperatur
 Sensortyp:  NTC 4.7kΩ @ 25°C ±2%
 Noggrannhet:  ±2 inom omr. 20°C .. 50°C
 Upplösning:  1°C
 Display temp. område: 0°C .. 99°C
 Differential:  2°C
Kontaktspänningar
Fläktmotor:   3A @ 230V~ cosφ=1
Ventiler:    1A @ 230V~ cosφ=1
Ventiler (induktiv last):  10VA Max belastning

Extern sensor (tillval):  Cod. STL NTP A150
Skyddsklass:   IP20
Drift temperatur:   0°C .. 40°C
Lagringstemperatur:   -10°C .. +50°C
Fuktighetsbegränsning:  20% .. 80% RH (ickekond.)
Produkt:  material:  ABS V0 självsläckande
  färg: hölje: signalvit
   botten: ljusgrå
   knappar: ljusgrå
   vred: ljusgrå
Mått:    129 x 96 x 37mm (B x H x D)
Vikt:    ~ 265 gram

        VARNING
- Sensor för inkommande vatten måste installeras så att den kan
  läsa av den korrekta vattentemperaturen även om flödet stoppas
  av själva ventilen.
- Anslutning av samma externa temperatursensor till mer än en
  kontrollenhet är ej tillåtet.
- Alla externa sensorer, bimetallkontakter och fönsterkontakter måste
  ha galvanisk isolering mot jord samt lika mot elmatning.
- Sändning i två riktningar är ej tillåten och en ej reparerbar skada
  kan uppstå.
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- Alla externa sensorer, bimetalliska kontakter och fönster-
  kontakter måste vara dubbelisolerade (eller förstärkt isolerade) 
  om de kan vidröras av människor.
- Om detta ej kan utföras spänningsätt regulatorn med 24V~ låg-
  spänning enligt gällande säkerhetsnormer.
- Elmatningen måste utföras via allpolig brytare.
- Elinstallation får endast utföras av kompetent personal samt
  enligt gällande säkerhetsbestämmelser.
- Kontrollera att anläggningen är strömlös innan el-arbeten påbörjas.

BILAGA

Sensor för inkommande vatten
Enheten är förberedd med sensoringång för inkommande vatten.
När denna sensor används kan kontrollen automatiskt avgöra om
den skall arbeta i kyl- eller värmedriftläge. Denna funktion kallas
för "changeover" (omkoppling) och baseras på vattentemperaturen.
Vattentemperaturen används också att utföra "cut-off" funktion på
termostatet. Detta betyder att då kontrollen är i värmedriftläge men
vattentemperaturen är för kall så stannar fläkten automatiskt tills
vattentemperaturen är över tröskelvärdet.
På denna ingång kan även ett bimetalliskt termostat anslutas med
samma "cut-off" funktion. Om denna funktion ej behövs kan en
fönsterkontakt anslutas till samma plintar, med funktionen att driften
avbryts om fönster öppnas samtidigt som relaterade aktiva utgångar
blinkar i displayen.

Temperaturavkänning
Kontrollen avläser både rumstemperaturen och inkommande vattens
temperatur i fläktkonvektorns värmeväxlare med NTC sensor.
Rumstemperaturen avläses och visas i displayen  inom ett område
mellan 0°C till +40°C. 
Om rumstemperaturen skulle falla utanför driftsområdet visar dis-
playen "Or" (out of range). Om sensorn skulle agera som öppen
eller kortsluten visas "EEE" (error) - ingen drift sker i denna situa-
tion och alla utgångar är inaktiva.
Kontrollen har en intern temperatursensor men även en ingång
för extern sensor är tillgänglig. Med parameter P10 i konfigurations/
parameterlistan väljs en av dessa två sensorer för reglering.
Inkommande vattentemperatur i fläktkonvektorn avläses av en
extern sensor och kan visas med 1°C upplösning inom ett område
mellan 0°C till 99°C. Om den avlästa temperaturen skulle falla utanför 
driftsområdet visar displayen "Or" (out of range). Om sensorn skulle 
agera som öppen eller kortsluten visas "EEE" (error) - ingen drift sker 
i denna situation och alla utgångar är inaktiva.
Om systemet inte skulle behöva extern sensor för inkommande
skall denna inte installeras och anslutas. Det som är relaterat till
denna sensor finns beskrivet i avsnittet nedan.

"Cut-off" temperaturfunktion
Denna funktion används för att hejda fläktdrift i värmedriftläge
då vattnet inte är tillräckligt varmt. För att aktivera denna funktion 
måste en extern rörsensor (eller alternativt ett bimetalliskt termostat)
anslutas till avsedda plintar. I det fall rörsensor används, definieras
det relevanta tröskelvärdet med parameter P24 (det värde som
skall vara när vattnet är tillräckligt varmt). I det fall denna funktion
inte används kan parameter P24 ställas på mycket lågt värde
(t. ex. "0").
Om man däremot i detta fall använder ett bimetalliskt termostat
är det nödvändigt att ställa in parameter P07 på värde "2". I detta
fall kommer fläkten endast att gå när kontakten är sluten.
Med denna typ av termostat kan inte inkommande vattentemperatur
visas och ej heller den automatiska växlingsfunktionen. 
Se vidare i parametertabellen för inställningar relaterade till ovan
nämnda funktioner. 
Då fläkten är avaktiverad av "cut-off" temperaturfunktionen kommer
"fläktsymbolen" att blinka i displayen.

System med integrerad elvärme
Regulatorn kan konfigureras med P01=2 för att hantera speciell
anläggning med två olika värmesystem: ett med varmvattenflöde
kontrollerad med ventil, det andra med integrerad elvärme. I detta
läge styr regulatorn endast en ventil ansluten till kylutgången och
en integrerad elvärme ansluten till värmeutgången.
Den relevanta elanslutningen är fig. 7 e och f. 
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Ventilen drivs som i ett tvårörsystem: beroende på kyla/värme-
inställning påhanterar kontrollen det relevanta flödet av varmt eller
kallt vatten. Elvärmen sätts på som en extra (integrerad) värmekälla
som emellertid startar då temperaturen faller minst 1,5 °C under 
inställd temperatur i värmedriftläge.
I kylläge är regleringen fulländad med neutralzonlogik: kyla produceras
genom ventildrift medans värme alstras via elelement. Med ett så-
dant system är det tillrådligt att ha en fördröjning på fläktens avstäng-
ning (P21) så att när elvärmen stängs av fortsätter fläkten att blåsa 
luft för att skingra överbliven värme. Vid denna typ av system används 
också "cut-off" termostat, fläkten frånkopplas aldrig, inte ens vid kallt
vatten, eftersom elvärmedriften kommer att förekomma.

Elvärmesystem
Regulatorn kan ställas in för kontroll av ett system med ett elvärme-
element samt en ventil för kontroll av kallvattenflöde för kyldrift.
Installera systemet enl. fig 7 e och f. Konfigurera regulatorn som för
ett 4-rörsystem (P01=1) och med en on-off värmeventil (P05=2); på
sådant sätt driver värmeutgången elvärmen och kylutgången driver
ventilen.
Med ett sådant system är det tillrådligt att ställa in en fördröjning av
fläktens frånkoppling (P21) så att när elvärmen stängs av fortsätter
fläkten att blåsa för att skingra överbliven värme.
Det är dessutom möjligt att få en neutralzonsreglering genom att
ställa in automatisk värme/kyla (P02=1).

Värmepumpsystem
Regulatorn kan ställas in för kontroll av ett värmepumpsystem (P01=3)
genom att kontrollera en 4-vägsventil ansluten till värmeutgången
och en kompressor till kylutgången.
Elinkoppling enl. fig. 7 g. 4-vägsventilens utgång sätts på/stängs av
enligt värme- eller kyldriftsinställning på regulatorn.
Om "EUROPA"-typ av drift har valts spänningsätts 4-vägsventilen i
värmeläge och lämnas utan spänning i kylläge.
Alternativt kan man ansluta ventilen till plint 9 enl. fig. 7 g, drifts-
logiken reverseras: ventilen strömsätts i kylläge och lämnas utan
spänning i värmeläge ("USA"-typ). Kompressorns utgång är aktiv då
det är nödvändigt att utföra värmedrift. Det är tillrådligt att ställa in
en fördröjning av kompressorns utgång (parameter P31) för att und-
vika frekvent till-/frånslag.
I värmepumpsläget kan inkommande vattens sensor fortfarande an-
slutas och dess ändamål är att skydda mot frysning eller överhettning
av värmeväxlaren. Skulle sensorn känna av en temp. lägre än 0°C
under kyldrift, så stoppas kompressordriften (frysskydd). Om den
däremot skulle känna av en högre temp. än den inställda enligt
parameter P24 under värmedrift så stoppas kompressorn igen (över-
hettningsskydd).

Ekonomifunktion
Denna funktion möjliggör tillfällig drift med energibesparing genom
att minska den inställda temperaturen med ett steg (inställbar) i värme-
läge eller höja denna med samma steg vid kyldrift. 
Värdet för att minska/höja temp. utförs med parameter P17: 
då denna är 0.0 är ekonomifunktionen avstängd. Start av "Ekonomi-
funktion" sker med menyknappen som beskrivs under ”Drift” sid. 2.
I fall då inte fjärrstyrd värme-/kyldrift är konfigurerad kan plint 7
användas för start av "Ekonomifunktion" för fjärrstyrning även om
det samtidigt finns flera olika regleringar. Då den anslutna ledningen
får spänning från elmatning startar funktionen och stoppas då den
inte får spänning (öppen).
Regulatorn upptäcker förändringar på elplintarna, inte själva nivån,
och därför kan man åsidosätta "Ekonomifunktionens" status via
plint 7 med manuell aktivering av menyknappen.
I "Ekonomifunktion" begränsas alltid fläkthastigheten till den lägsta
(första) för att bibehålla besparingsändamålet.

Varningsfunktion för smutsigt luftfilter
Fläktkonvektorer är försedda med ett returluftsfilter som kräver
ett periodiskt underhåll med rengöring eller byte.
Regulatorn kan varna brukaren då underhåll skall utföras genom 
att aktivera funktionen och att ställa in värdet för underhåll med
parameter P32 (varje enhet är 100 tim.). Regulatorn räknar fläktens
drifttid och när det lagrade värdet i P32 (x 100 tim.) uppnåtts, visas
ett meddelande i displayen.
 
  

I stället för att enbart visa rumstemperaturen alterneras denna med
orden "FIL-TER". Om någon knapp trycks in försvinner varningen
och displayen återgår till normal igen.
Då regulatorn stängts av och åter sätts på visas varningen igen.
Detta är en mycket användbar funktion för underhåll och man kan
enkelt kontrollera när returluftsfiltret behöver rengöras.
För att återställa varningen och den relevanta tidsräkningen efter
att underhållet utförts, håll fläkthastighetsknappen intryckt i c:a 10 sek.
tills regulatorn har bekräftat återställningen och åter visar "FIL-TER"
tillfälligt i displayen.

Temperarturreglering
Regulatorn kan proportionellt styra både ventiler och fläkt för att
kontrollera rumstemperaturen med högsta komfort och energi-
besparing. Varje omgivning behöver däremot olika inställningar,
och för att erhålla detta måste vissa parametrar ställas in för en
exakt reglering.
Parametrar för regleringens exakhet är:
- Proportionellt band: P27 och P28
- Integraltid: P29 och P30. 
För var och en av dessa inställningar finns det två parametrar
tillgängliga, eftersom användaren kan ställa in olika värden för kyl-
och värmedift. Det proportionella bandet (°C) avser skillnaden
mellan inställt värde och rådande rumstemperatur vilket behövs
för att öppna regleringsventilen helt.
Ju snävare proportionellt band desto snabbare regleras tempe-
raturvariationerna i rummet.
Emellertid om värdet för denna parameter är för snäv kan detta
resultera i pendlingar i temperatur eller instabilt system.
Ett för brett värde kan resultera i att det blir omöjligt att erhålla
den inställda temperaturen i rummet.
Då den integrala tiden är ställd på noll utförs ingen aktivitet och
därför är regleringen enbart proportionell (P typ). Om en integral-
tid annat än noll är inställd utförs regleringen av Proportionell
plus Integral handling (P + I typ).
Ju mindre integral tid desto större inverkan av den integrala
handlingen och vice versa med större integral tid blir inverkan mjukare.
En allt för mjuk eller "nollad" integral handling kan resultera i
att det blir omöjligt att erhålla den önskade inställda temperaturen
samt en för stark integral handling kan möjligen pendlingar upp-
stå i rumstemperaturen.
Det är alltid obligatoriskt att justera dessa parametrar efter den
aktuella omgivningen där regulatorn är installerad, för att få den
bästa möjliga exaktheten.
Då PWM ventiler eller elektro-hydraliska ventiler används blir den
proportionella regleringen direkt associerad till hur exakt systemet
kommer att styras.
Med enkla on-off ventiler kan inga proportionella handlingar
utföras utan styrningen blir alltid helt till eller helt från, med ett
differentialvärde som ställs in med parameter P18. I sådant fall
används inget av parametrar för "Proportionellt band" eller
"Integral tid".
Fläkten styrs proportionellt endast då regulatorn är inställd för
automatisk hastighetskontroll.
Då ventilen är av proportionell typ kommer P + I reglering att 
utföra den rätta fläkthastigheten, om däremot ventilen inte är av
proportionell typ kommer fläkthastigheten att väljas enligt en ren
proportionell (P) regel.
Därför kommer endast det "proportionella bandets" parameter
att användas för att besluta hur reaktiv fläktmotorn behöver vara
mot variationer i rumstemperaturen.

Ventiltyper
Regulatorn kan styra följande ventiltyper:

ON-OFF: om normalt stängd (NC) öppnas flöde då den blir spänning-
satt; om normalt öppen (NO) är flödet genom då den ej är spänning-
satt och stoppas då den får spänning. Elschemor Fig. 7 a, c och e.
PWM (tidsproportionell): lika ovan, dessutom kontrollerar regu-
latorn vattenflödet proportionellt genom att styra ventilen med
strömpulser där tidsvaraktigheten är funktionen av hur mycket
värme rummet behöver.
Elektro-hydralisk servoventil: motorventil med en "öppnings-",
"stängnings-" ledning plus gemensam. Denna typ karaktäriseras
av en nominell öppningstid vars värden ställs in med parametrar
P25 och P26.
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Regulatorn styr denna ventil med strömpulser med 1 sek. mellanrum
tills rätt läge erhållits. Relevanta elschemor enl. Fig. 7 b, d och f.
Då regulatorn är konfigurerad för denna drift och så fort spänning
anbringats samt innan start av reglering, kommer en synkronisering
att utföras. Detta kommer att periodiskt upprepas så att inga fel-
aktigheter har ackumulerats.

Installatörs Konfiguration
Denna konfiguration används för att erhålla den bästa regleringen
tillsammans med typ av installerat värme-/kylsystem.
För att komma in i konfigurationsmenyn, stäng av kontrollen och
håll samtidigt in knapparna "on/off" och "menu" några sekunder
tills "COn" (configuration) visas i displayen.
Vid varje tryckning på "menyknappen" kommer nu olika parametrar
att visas som "P" följt av siffror, t. ex. P01 till P32.
Avslutning på konfigurationen indikeras med order "End". Vid en
ytterligare tryckning på "Menu" knappen sparas konfigurationen i
minnet och kontrollen växlar till läge för normal drift. Om man trycker
på "on/off" knappen när som helst, lämnar kontrollen konfigurations-
menyn utan att spara ändringarna. 
När man undersöker parametrarna och "speed" (hastighets) knappen
trycks in 1 gång, visas parametervärdet.
När detta värde visas trycker man åter på "speed" knappen för att
att ändra värdet. Parametrarna från P01 till P10 kan ställas in genom
att trycka flera gånger efter varandra på "speed" knappen tills
önskat värde erhålles.
Följande parametrar, som kan varieras inom ett bredare område,
kan modifieras genom att att först trycka på "speed" knappen
1 gång så att "modifieringsparametern" visas och sedan vrida på
den stora runda knappen (temp. inst.) för att ändra inställningen.
De övre och undre begränsningarna för knappens reglering åter-
definieras varje gång till den aktuella parameterns tillåtna område.
För att hindra tillgång för ej auktoriserad användare att komma åt
konfigurationsmenyn, kan man ta bort intern bygling JP3 (se fig. 4).
Om man försöker nå konfigurationsmenyn efter detta kommer det
att visas ett felmeddelande (error).

Förklaring till konfigurationsparametrar
Alla parametrar som används för Installatörs Konfiguration visas
i Tabell 1 (sid. 6) och gäller:

P01: Val av systemtyp.
2-rörsystem: kontrollen styr endast en ventil. Inkopplad på "värme-
ventil" plintar styrs värme och kyla av samma ventil genom att
kontrollera varm-/kallvattenflödet. Se elschema i Fig 7 a och b.
Vid 2-rörsystem utan ventil (utan elanslutning på utg. ventilplintar)
måste parametrarna P03 och P04 ställas in för "fan control"
(fläktkontroll) för att erhålla en effektiv reglering.
4-rörsystem: kontrollen styr två ventiler för att aktivera antingen
varmt eller kallt vatten enligt aktuellt behov från rådande rums-
temperatur. Se elschema Fig. 7 c och d.
System med elvärme: regulatorn är konfigurerad för att kontrollera
system med elvärme, se "Elvärmesystem" (sid. 4) för mer detaljer.
Värmepumpsystem: regulatorn är konfigurerad för system med
värmepump, se "Värmepumpsystem" (sid. 4) för mer detaljer.

P02: 
Denna parameter ställer in hur kontrollen växlar mellan kyldrift
(sommar) och värmedrift (vinter) samt vice versa.
Växlingen kan vara antingen manuell eller automatisk:
Manuell: brukaren ställer manuellt in värme eller kyldrift.
Automatisk: kontrollen väljer automatiskt växling mellan värme-/
kyldrift eller vice versa.
Denna automatiska drift är annorlunda till systemtypen som
ställs in med P01.
Om det är 4-rörs eller värmepumpsystem så arbetar kontrollen med
neutralzon och aktiverar på detta sätt värme-/kyldrift enligt inställd
önskad temperatur.
Vid 2-rörsystem eller elvärmesystem arbetar kontrollen med växling
enligt vattnets tilloppstemperatur. Då denna är låg (under inställt
gränsvärde) växlar kontrollen till kyldrift och om denna är hög
(över inställt gränsvärde) växlar kontrollen till värmedrift.
Om tilloppstemperaturen inte är för låg eller hög bibehålls driftsättet
oförändrat, men kan ändras manuellt.
Om sensor för inkommande vatten ej är installerad eller inte fungerar
ordentligt, kommer inget automatiskt val att utföras utan endast
manuell växling tillåtes.        
 

Extern kontroll:
I byggnad med många regulatorer kan all ingångar (plint 7 på
varje regulator) kopplas samman till extern kontroll från styrcentral.
Om styrcentralen lämnar dessa ledningar "flytande" kommer alla
regulatorer vara i värmedriftsläge. Om dessa ledningar ansluts till
spänning istället kommer alla regulatorer att vara i kyldriftläge.
I Fig. 6 visas exempel på elinkoppling av externt styrd värme/kyl-
drift.

Extern reverserad kontroll:
Samma som ovan men med reverserad logik: plint 7 "flytande"
kyldrift samt anslutna till spänning: värmedriftläge.

P03 och P04:
Dessa parametrar styr vilka utgångar som kontrolleras.
P03 används vid värmedrift och P04 vid kyldrift.
Varje parameter styr om temperaturregleringen skall ske via ventiler,
fläkt eller båda. Då endast ventil har valts kommer fläkten att vara i
drift även efter den inställda rumstemperaturen uppnåtts. Då endast
fläkt har valts kommer ventilen att vara spänningsatt även efter det
att inställd rumstemperatur erhållits.
I system med integrerad elvärme eller värmepump kan dessa para-
metrar inte styra ventilutgångarna, eftersom dessa utgångar drivs
enligt den specifika systemtypen som konfigurerats i regulatorn.

P05 och P06:
Dessa parametrar styr vilken ventiltyp som är ansluten vid respektive
värme- och kylutgångarna. Se "Ventiltyper" (sid. 4) för mer detaljer.

P07:
Denna parameter styr den typ av givare som känner av inkommande
vattentemperatur. Vid inställt värde 0 eller 1 avses att en sensor
används för att känna av inkommande vattentemperatur, anlsuten
till plint 12 och 14: vid inställning 1 kan temperaturvärdet visas i displayen,
vid inställning 0 utförs samma sak utan att värdet visas i displayen.
Värde 2 betyder att bimetallkontakt för avkänning av vattentemperaturen
är ansluten till plint 12 och 14 och endast fungerar som cutoff termostat. 
Om parameter ställs in på 3 kan en fönsterkontakt anslutas till plintar
12 och 14: då denna kontakt är sluten utförs regleringen normalt och
då den är öppen stoppas regleringen. OBS: vissa begränsningar gäller
för fönsterkontakt, läs noga under "VARNING" (sid. 3).
Om denna parameter ställs på 4 införs reverserad logik till fönster-
kontakten: öppen = normal drift, stängd = reglering stoppas. 

P08:
Denna parameter möjliggör funktion att fläkten körs på lägsta hastighet
ungefär 2,5 min. var 15:e minut, för att reducera uppvärmning av
rum p.g.a värmealstring från fläktmotorn. Denna funktion är endast
aktiv då fläkten skall stoppas beroende på rumstemperaturen.

P09:
Vid ev. black-out kan kontrollen komma ihåg det senaste tillståndet
för driften och så fort strömmen kommer tillbaka återstartar den med
samma inställningar (on/off, värme/kyla etc.)
Vid vissa situationer uppmanas kontrollen att återstarta från ett givet
läge, t. ex. alltid från "off" eller "on".
Detta kan erhållas genom att ställa in P09 till 2 (alltid återstart från "on"
eller 3 (alltid återstart från "off").

P10: Val av rumstemp. givare.
Denna parameter styr om temperatursensor för styrning av rumstemp.
är intern (i kontrollen) eller extern (ansluten till plint 13 och 14.

P11:
Med denna parameter kan en lätt korrigering (offset) utföras för den
önskade rumstemperaturen. Det kan ibland hända att i vissa installationer,
beroende på sensorns placering (antingen intern eller extern), att temp.
avläsningen inte är riktig. Genom att ändra värdet på denna parameter 
kan displayvisningen justeras till att stämma överens med den rådande
rumstemperaturen (inom området -5.0°C .. +5,0°C).

P12 och P13:
Dessa två parametrar styr temperaturbegränsningarna för temp. vredet
vid värmedrift. P12 är den undre gränsen och kan konfigureras inom 
området +5°C .. +35°C. P13 är den övre gränsen vars värde kan kon-
figureras med början från det aktuella P12 värdet upp till +35°C.
Max. området blir då: +5°C .. +35°C och kan enkelt åter modifieras.



Värmekontroll
läge

Kylkontroll 
läge

Systemtyp

Val av 
värme/kyla Manuell Automatisk 

Värmeutgångs-
avkänning 

Kylutgångs-
avkänning 

Endast
ventiler

2-rörs- 
system

Flytande 
servo-aktiv. 

End. fläkt

End. fläkt 

4-rörs-
system

NC ON/OFF 
Ventil 

NC ON/OFF 
Ventil

Ventiler och 
fläkt 

Integrerad 
elvärme

Distansregl.

NO ON/OFF 
Ventil

NO ON/OFF 
Ventil

Värmepump 

Reverserad 
distansregl. 

Prop. ON/OFF 
NC Ventil 

Prop. ON/OFF 
NC Ventil 

Prop. ON/OFF 
NO Ventil 

Prop. ON/OFF 
NO Ventil 
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P14 och 15:
Dessa två parametrar styr temperaturbegränsningarna för temp-
vredet vid kyldrift enligt samma logik som i tidigare avsnitt.
Om värme/kyla inställningarna modifieras kommer temperatur-
begränsningarna för inställning med vredet automatiskt modifieras
vid vridning. Då neutralzonsdrift har valts kommer dessa två para-
metrar inte att användas utan endast P12 och P13 räknas.

P16:
Denna parameter fastställer frysskyddstemperaturen (°C) som
är min. temperaturen som får upprätthållas i rummet, även då
regulatorn är avstängd (med on/off knappen).
Reglering enligt denna temperatur sker endast då värmedrift har 
valts. Fläkthastigheten begränsas till den lägsta. Inställning av värde.
00 avaktiverar denna funktion.

P17:
Detta värde definierar enheten för temp. reducering (°C) vid
"Ekonomidrift". Den aktuella inställningen (setpoint) reduceras
(värmedrift) eller höjs (kyldrift) med detta steg då "Ekonomidrift"
är aktivt. 00 avaktiverar denna funktion.

P18:
Denna parameter ställer in differansen (°C) som används i regle-
ringen då on-off last används.

P19:
Då kontrollen konfigurerats för drift med neutralzon, bestämmer
denna parameter den relevanta bredden inom området +1°C .. +11°C.
Detta värde är avsett att centreras tvärs över temp. inställning med
vredet. Om kontrollen konfigureras för en annan drift används inte
denna parameter.

P20:
Denna parameter möjliggör att ställa in fördröjning (sek.) mellan
ventilöppning och start av fläkt för att tillåta tid för värmeväxlaren att
uppvärmas/kylas.

P21:
Denna parameter möjliggör att ställa in fördröjning (sek.) mellan
ventilstängning och stopp av fläkt för att tillåta tid för värmeväxlaren eller
elvärme att kylas ner.

P22 och P23:
Inställning av gränsvärden för automatisk  växlingsdrift. Används ej om
funktionen inte finns. P22 = lägre gränsvärde, kan modifieras 0°C ..
+24°C, P23 = övre gränsvärde, område +26°C .. +48°C.

P24:
Gränsvärde för "cutoff" temp. funktion vid värmedrift och vattensensor
ansluten till rätt plint. Önskas ej denna funktion ställs parametern till 0.
Vid VP-system är detta gränsvärde skydd mot överhettning. Område:
0°C .. 99°C.

 

Tabell 1: Installatörs konfiguration

Endast
ventiler

Flytande 
servo-aktiv. 

Ventiler och 
fläkt 

P25 och P26:
Öppningstid (sek.) för värme-/kylventil samt moduleringstid för PWM
ventil.  

P27 och 28:
Inställning av proportionell bandamplitud (°C) i respektive kyl- och
värmedrift. Område: 0.8°C .. 8.0°C, den lägre gränsen kan vara
högre relaterad till differansvärdet som lagrats i P18.

P29 och P30:
Inställning av integraltiden för respektive värme- och kyldrift.
Vid inställning 0 (noll) utförs ingen integralaktivitet.

P31:
Fördröjning (min.) av kylutgångens aktivering med on/off-ventil
(eller liknande last). Funktionen endast i 4-rörsystem och VP system.
Då kylutgång stängts av kan den endast sättas på igen efter att denna
fördröjning har förflutit. På detta sätt kan en kompressor drivas
direkt eftersom det inte blir några snabba start/stopp.

P32:
Inställning av tid för varning "Dirty Filter" (smutsigt luftfilter) skall
visas i displayen. Område: 0..50 x 100h. Ex. "10" betyder att varningen
visas efter 10 x 100 = 1000 tim. fläktdrift. Vid inställning 0 makuleras
denna funktion.

Korrekt rumstemperatur 
För att erhålla en korrekt inställd rumstemperatur är det obligatoriskt
att följa följande tips:
• Kontrollen måste installeras långt ifrån värmekällor, luftströmmar
eller kalla väggar (termiska bryggor). Då extern sensor används
gäller detta för själva givaren.
• Då extern sensor används får inte signalledningen föras i samma
kanal som elmatningen då detta kan påverka sensoröverföringen.
Ledningen kan utföras med bipolär mantlad ledning vars mantel an-
sluts på plint 14 med min. 1,5 mm² ledningsarea samt max 15 m 
kabellängd.
• Vid normal drift med intern sensor, reglerar kontrollen signalen med
en ligoritm för att kompensera värme som alstras av interna kompo-
nenter. Detta härleder till att värdet som visas i displayen vid start
kan vara något lägre än det rådande. Detta skall betraktas som nor-
malt och efter några minuter skall denna skillnad utjämnas till 0.
• I fall där kontrollen skall styra utgångarna med stor belastning
(vars spänning är nära max. värdet) kan det hända att de interna
komponenterna blir varmare. Denna temperaturhöjning kan inverka
på temperaturhållningen i rummet då den interna sensorn används,
men aldrig då extern sensor används.
• Om noggranheten av rummets temperatur av någon orsak inte kan
accepteras (beroende på något av ovan) kan detta rättas till med
parameter P11.
• Då kontrollen drivs med 230V~ är det mycket noga med att kon-
trollera att fas och nolla (L och N) ansluts till rätt plintar.  



Värmeinställningsvred 
lägre gräns (°C)

Värmeinställningsvred 
övre gräns (°C)

Kylinställningsvred 
lägre gräns (°C)

Kylinställningsvred
övre gräns (°C)

Gränsvärde för frysskydd
temperatur (°C)

Ekonomi- 
reducering (°C)

Rumstemperatur
differens (°C)

Rumstemperatur- 
korrektion (offset) (°C)

Neutralzon 
bredd (°C)

De-
stratification Alltid på Endast kyla Endast värme Alltid från

On/Off läge 
vid start Senaste Alltid till Alltid från

Rums- 
temp. sensor Intern Extern

Växling
undre gränsvärde (°C) 

Ink. vatten
gränsvärde temp. (°C) 

Fläktfördröjning vid 
start (sek.)

Värme proportionellt 
band (°C)

Kyla proportionellt 
band (°C)

Värme integrerings- 
tid (min.)

Kyla integrerings- 
tid (min.)

Kompr. startfördröjning 
vid kyldrift (min.)

Varning för smutsigt 
luftfilter (timer) (x 100 tim.)

Värme flytande reglering 
öppningstid (sek.) 

Ink. vatten 
sensor input

Visa ej
temperatur

Visa 
temperatur

Bi-metall 
kontakt

Fönster- 
kontakt

Rev. fönster 
kontakt 

7

Fläktfördröjning vid 
stopp (sek.)

Växling
övre gränsvärde (°C) 

Kyla flytande reglering 
öppningstid (sek.) 
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Extern styrning Värme/Kyla

O C O C

O C O C

O C

O C

USAEUR

Tabell 2: Fabrikskonfigurerade parametrar.

Fig. 6: Elschemor.

Fig. 7: Möjliga ventilanslutningar.

Beteckningar:

O:    Öppnar
C:    Stänger
Sc:  Flytande reglering
SA:  Rumssensor
SM:  Sensor för ink. 
        vattentemp.
 




