Temperaturdifferansekontroller STDC
Installasjons- og bruksmanual
For STDC Versjon V1, V2, V3, V4.

Les nøye før installasjon, oppsett, og bruk.
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Denne manualen gjelder for følgende maskinvareversjoner:
STDC Versjon 1
3 temperatursensorinnganger
1 relèkontroll 230V AC (av/på)
STDC Versjon 2
3 temperatursensorinnganger
1 elektronisk relèkontroll 230V AC (for hastighetskontroll på standard pumper)
STDC Versjon 3
3 temperatursensorinnganger
1 relêkontroll 230V AC (av/på)
1 PWM/0-10V utgang (for hastighetskontroll av høyeffektivitetspumper)
STDC Versjon 4
3 temperatursensorinnganger
1 elektronisk relèkontroll 230V AC (for hastighetskontroll på standard pumper)
1 PWM/0-10V utgang (for hastighetskontroll av høyeffektivitetspumper)

Når du er usikker på hvilken versjon du har, sjekk typemerket på siden av kontrolleren.

XXX

Hvis versjonsnummeret ikke lenger er lesbart her, gå inn på kontrollerens „Service values“-meny. Versjonsnummeret vises i første linje på serviceverdiene.
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Sicherheitshinweise
A.1. - EU-deklarasjon
Ved å CE-merke kontrolleren sier produsenten at STDC svarer til følgende sikkerhetsstandarder:
EU‘s lavstrømsdirektiv 2006/95/EC
EU‘s elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv 2004/108/EC
Samsvaret har blitt bekreftet, og dokumentasjon samt EU‘s samvsvarserklæring er
arkivert hos produsenten.

A.2. - Generelle instruksjoner

Dette må leses!

Denne manualen inneholder basisinstruksjoner og viktig informasjon om sikkerhet,
installasjon, oppsett, vedlikehold, og optimal bruk av kontrolleren. Derfor må manualen
leses i sin helhet, og forstås av installatøren og brukeren før installasjon, oppsett, og
bruk av kontrolleren.
De til enhver tid gjeldende ulykkesforebyggende regulasjoner, regulasjoner fra din
lokale strom- og nettleverandør, gjeldende standarder, og instruksjoner for tilleggskomponenter må også følges. Kontrolleren erstatter ikke under noen omstendighet noen
sikkerhetskomponenter brukeren ellers måtte trenge.
Installasjon, elektrisk tilkobling, oppsett og vedlikehold kan kun gjøres av spesialist/
tekniker med dertil egnede kvalifikasjoner
For brukeren: Forsikre deg om at spesialist/tekniker gir deg detaljert informasjon
om kontrollerens funksjon og bruk. Oppbevar alltid disse instruksjoner i kontrollerens
ummidelbare nærhet.

A.3. - Symbolforklaringer

Fare

Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan føre til livstruende
fare fra elektrisk energi.

Fare

Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan føre til fare for liv
eller kraftig helseskade fra f.eks. skolding.

OBS!

OBS!
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Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan føre til skade eller
ødeleggelse av kontrolleren eller anlegget, eller natur- og miljøskade.
Informasjon som er spesiellt viktig for kontrolleres funksjon og anleggets optimale bruk.

Sicherheitshinweise
A.4. - Endringer

Fare

Endringer på enheten kan true sikkerheten og funksjonen til enheten
eller anlegget.

- Endringer, tillegg, eller konvertering av enheten er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra produsent.
- Installasjon av tilleggskomponenter som ikke har blitt testet med enheten er
ikke tillatt.
- Om det viser seg at trygg bruk av enheten ikke lenger er mulig, eksempelvis
fra skade på dekselet, skru kontrolleren av umiddelbart.
- Alle deler av enheten eller tilbehør som ikke er i perfekt stand må utskiftes
snarest mulig.
- Benytt kun originale reservedeler og tilbehør fra produsenten.
- Fabrikkmerkinger på enheten må ikke fjernes, endres, eller gjøres uleselig.
- Kun innstiller som faktisk er nevt i denne manualen kan gjøres på enheten.

A.5. - Garanti og ansvar
Kontrolleren er produsert og testet med hensyn til høye kvalitets- og sikkerhetskrav.
Enheten har en garantitid på 2 år fra salgsdato.
Produsentens ansvar og garanti gjelder derimot ikke noen skade på personer eller
materiell som følge av en eller flere av disse årsaker:
-Manglende overholdelse av denne manual og dens instrukser
-Uriktig installasjon, oppsett, vedlikehold og bruk
-Uriktig utført reparasjon
-Uautoriserte strukturelle endringer på enheten
-Installasjon av utestede komponenter
-All skade som følge av fortsatt bruk når enheten har en åpenlys skade/feil.
-Bruk av uoriginale reservedeler og tilbehør
-Bruk av enheten til alt annet enn dens tiltenkte formål
-Drift over eller under de grenseverdier som er oppført i spesifikasjoner
-Force majeure
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Reglerbeschreibung
B.1. - Spesifikasjoner
Hovedstrøm

230VAC +/-10%
50...60Hz
1,5W - 2,0W
2A träge 250V
IP40
II
II
II

Strømforbruk
Intern sikring
Beskyttelseskategori
Beskyttelsesklasse
Overspenningskategori
Forurensningskategori

Vers.1

Vers.2

Vers.3

Vers.4

Mekanisk relé 460VA for AC1 / 460W for AC3

1

-

1

-

Elektronisk relé min. 5W...maks. 120W for AC3

-

1

-

1

0-10V utgang, toleranse: 10%, 10 kΩ belastning eller
PWM utgangsfrekvens 1 kHz, 10V

-

-

1

1

PT1000 sensorinngang målespekter -40°C til 300°C

3

3

3

3

Godtagbar kabellengde for sensorer og tilbehør:
sensor S1 (Solfangersensor)
<30m
Sensor S2 og S3 (lagringssensor)
<10m
PWM / 0...10V
<3m
Elektronisk relé
<3m
Mekanisk relé
<10m
Godtagbart miljø:
Omgivelsestemperatur
- Ved bruk
- Ved transport/lagring
Luftfuktighet
- Ved bruk
- Ved transport/lagring

0°C...40°C
0°C...60°C
max. 85% rel. luftfuktighet ved 25°C
kondensfritt miljø

Andre spesifikasjoner og dimensjoner
Innkapsling
2-delt, ABS plastikk
Installasjonsmetoder
Veggmontert
Total størrelse
115mm x 86mm x 45mm
Størrelse ved innfelt montering
108mm x 82mm x 25.2mm
Grensesnitt
Grafisk display, 128x64p, 4 knapper

B.2. - - Temperaturmotstandstabell for Pt1000-sensorer

°C
Ω
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Reglerbeschreibung
B.3. - Om kontrolleren
Temperaturdifferansekontrolleren STDC gir en effektiv funksjon og kontroll av ditt
solar- eller varmeanlegg. Kontrolleren er imponerede i hovedsak for sin funksjon, og
dens enkle, selvforklarende menysystem. For hvert steg i prosessen er knappene tildelt
hensiktsmessige valg, og deres funksjon blir forklart i displayet. Menyen inneholder
stikkord for måleverdier og innstillinger, samt hjelpeteskt eller forklarende grafikk.
STDC kan brukes som kontroller for alle systemvariantene som vises under B.5.
Viktige egenskaper hos STDC:
-Grafikk og tekst i et opplyst display
-Enkel fremvisning av måleverdier under bruk
-Analyse og overvåkning av systemet via grafisk statistikk og lignende
-Gjennomførte innstillingsmenyer med forklaringer
-Menysperre for å unngå utilsiktede endringer
-Mulighet for å gå tilbake til fabrikkinnstillinger

B.4. - Versjoner
Denne manualen gjelder for følgende maskinvareversjoner:
STDC Versjon 1
3 temperatursensorinnganger
1 relèkontroll 230V AC (av/på)
STDC Versjon 2
3 temperatursensorinnganger
1 elektronisk relèkontroll 230V AC (for hastighetskontroll på standard pumper)
STDC Versjon 3
3 temperatursensorinnganger
1 relêkontroll 230V AC (av/på)
1 PWM/0-10V utgang (for hastighetskontroll av høyeffektivitetspumper)
STDC Versjon 4
3 temperatursensorinnganger
1 elektronisk relèkontroll 230V AC (for hastighetskontroll på standard pumper)
1 PWM/0-10V utgang (for hastighetskontroll av høyeffektivitetspumper)
Når du er usikker på hvilken versjon du har, sjekk typemerket på
siden av kontrolleren.
Hvis versjonsnummeret ikke
lenger er lesbart her, gå inn på
kontrollerens „Service values“meny. Versjonsnummeret vises i
første linje på serviceverdiene.
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Reglerbeschreibung
B.5. - Komponentliste
-Temperaturdifferansekontroller STDC
-2 skruer 3,5mmx35mm, 2 plugger S6 for veggmontering
-4 strekkavlastningsklips med 8 skruer
-Ekstra sikring 2A treg
-tilkoblingsklamme for PE terminalblokka
-Brukermanual
Alternativt innhold avhengig av bestilling:
-2-3 Pt1000 dykkrørssensorer
Tilgjengelig ekstrautstyr:
-Pt1000 Temperatursensorer, dykkrørssensorer, overspenningsvern.
B.6. - Avfallshåndtering
Denne enheten samsvarer med det Europeiske RoHS-direktiv 2011/65/EU for begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

OBS!
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Enheten må ikke under noen omstendighet kastes med ordinært avfall.
Lever enheten til egnet avfallsdeponi, eller returner den til produsent/
distributør.

Reglerbeschreibung
B.7. - Anleggsvarianter

OBS!

1

3

De følgende illustrasjoner bør kun ansees som skjematiske diagrammer for å vise de respektive anlegg, og må ikke ansees som komplette.
Kontrolleren erstatter ingen sikkerhetssystemer/enheter. Avhengig av
det spesifikke bruk kan ekstra sikkerhetssystemer og komponenter være
påkreved, slik som skåldingsbeskyttelse, stoppeventiler, sikkerhetsventiler, temperaturbegrensere, og lignende. Dette må fremskaffes før bruk.
Solfanger med
varmemagasin

Ovn med magasin

2

Solfanger
med basseng

4

overføring mellom
magasin

5

heving av varmekrets

6

Termostat

7

∆T Universal

8

Stoppventil

9

Solfanger med
varmeveksler og
basseng
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Installation
C.1. - Veggmontering
Advarsel - Installer kontrolleren kun i tørre omgivelser, innenfor miljøgrensene
beskrevet i „2.1 - Spesifikasjoner“. Gjør følgende:

OBS!

1: Skru deksels-skruen helt ut.

C.1.1

2: Ta toppdekselet forsiktig av
3: Sett toppdekselet til side, og pass på at
du ikke berører noe av elektronikken.
4: Hold bunndekselet (C.1.2) opp mot ønsket veggplassering, og sett et merke i veggen gjennom de 2 skruehullene. Forsikre
deg om at du har valgt en veggplassering
med helt plan vegg, så ikke dekselet vrir
seg når skruene senere blir strammet til.
5: Ved hjelp av en drill, lag 2 hull på de
markerte punktene, og sett inn pluggene.
Det er også mulig å foreta veggmonteringen med 4 skruer om det skulle være
ønskelig.

C.1.2

6: Skru inn den øverste skruen et stykke,
men ikke stram tol.
7: Heng dekselet på toppskruen, og skru
inn de andre skruene et stykke.
8: Kontroller at dekselet sitter rett på veggen, og stram så til skruene.
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Sensorenseite

Netzseite

Installation
C.2. - Elektrisk tilkobling

Fare

OBS!

Før arbeidet på enheten begynner, skru av hovedstrømsbryteren eller
fjern sikringen fra sikringsskapet, og forsikre deg om at ikke strømmen
kan tilkobles i vanvare. Kontroller at anlegget er uten strøm. Elektriske
tilkoblinger kan kun gjøres av en spesialist og må være i overensstemmelse med lover og regler. Bruk ikke kontrolleren om dekselet har synlig
skade.
Lavspenningskabler som temperatursensorkablene må legges separat
fra hovedstrømskablene. Legg lavspenningskabler kun på kontrollerens
venstre side, og hovedstrømskablene på kontrollerens høyre side.
Anlegget skal inneholde en nødbryter som bryter alle poler.

OBS!

OBS!

Kablene som kobles til kontrolleren må ikke avisoleres med mer enn
55mm, og isoleringen må rekke helt gjennom strekkavlastningen.
Vi anbefaler bruk av myke kabler for å lette installasjonen

OBS!

C.2.1

1: Velg ønsket anleggsvarrian og finn koblingsskjema i seksjon D
2: Fjern maksimalt 55mm av kablenes ytterisolasjon. Sett strekkavlastningsklipsene
på plass. Avisoler de siste 9-10 mm på
lederene.

C.2.1.a

3: Fjern toppdekselet som beskrevet i
C.1.1, før kablene inn, og stram avlastningsklipsene
4: Instraller PE-terminalblokka
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Installation
C.2.1.c
Schraubendreher

5: Sett inn alle ledere i hun-delen av tilkoblingsblokka ifølge koblingsskjemaet
til det aktuelle anlegget. Om du bruker
ledninger med flere ledere, bruk en
liten skrutrekker og trykk inn de oransje
knappene mens du setter inn ledningene
(Fig. C.2.1.c). Om du bruker solid kjerneledninger, trykk ledningene rett på plass.
(Fig. C.2.1.d)
6: Plugg hun-delen på tilkoblingsblokka på
plass i han-delen (fig C.2.1.e)
7: Hekt toppdekselet på plass og lukk dekselet forsiktig.
8: Sett skruen på plass, og stram.
9: Skru på hovedstrømsbryter/sett inn
sikring, og sett kontrolleren i bruk.
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Installation
C.3. - Installering av temperatursensorer
Kontrolleren bruker Pt1000 temperatursensorer som er nøyaktig til 1 grad, for å forsikre optimal kontroll av systemfunksjonene.

OBS!

Plasser sensoren(e) nøyaktig på det punktet som skal måles. Bruk kun
dykksensorer, rørsensorer, eller flatmonterte sensorer som passer til det
aktuelle området og som har godtagbare temperaturgrenser.

OBS!

Temperatursensorkablene må legges separat fra hovedstrømskabler, og
må ikke legges eksempelvis i samme kabelgate.

OBS!

Ledningen til S1 kan forlenges til maksimalt 30m dersom man bruker
kabler med areal minimum 0.75mm. Ledningene til S2 og S3 kan forlenges til maksimalt 10m på samme vis. Viktig: pass på at det er meget
god kontakt. Økt motstand i tilkoblingene vil gi feil resultat.

13

Installation
D. - Koblingsskjema
D.1
Fare

Solfanger med tank
Hovedside
230VAC

OBS!

Sensorside
max. 12V

Lavstrøm: maks 12VAC/DC
Terminal
Kobling til
S1 (2x)
Sensor 1 solfanger
S2 (2x)
Sensor 2 tank
S3 (2x)
(Valgfri)
S1-S3 har valgfri polaritet
V1 / 0-10v eller PWM +/- (STDC ver.3+4)
Hovedstrøm 230VAC 50-60 hz
Terminal
Kobling til
L
Hovedstrøm L
N
Hovedstrøm N
R
Pumpe L
N
Pumpe N
R
Bryter (STDC ver.1+3)
PE/Jording MÅ kobles til jordingsblokka

D.2

Fare

Solar mit Schwimmbad
Hovedside
230VAC

OBS!

Sensorside
max. 12V

Lavstrøm: maks 12VAC/DC
Terminal
Kobling til
S1 (2x)
Sensor 1 solfanger
S2 (2x)
Sensor 2 basseng
S3 (2x)
Sensor 3 (Valgfri)
S1-S3 har valgfri polaritet
V1 / 0-10v eller PWM +/- (STDC ver.3+4)
Hovedstrøm 230VAC 50-60 hz
Terminal
Kobling til
L
Hovedstrøm L
N
Hovedstrøm N
R
Pumpe Außenleiter L
N
Pumpe Neutralleiter N
R
Bryter (STDC ver.1+3)
PE/Jording MÅ kobles til jordingsblokka

14

Installation
D.3

Fare

Ovn med tank
Hovedside
230VAC

OBS!

Sensorside
max. 12V

Lavstrøm: maks 12VAC/DC
Terminal
Kobling til
S1 (2x)
Sensor 1 ovn
S2 (2x)
Sensor 2 tank
S3 (2x)
Sensor 3 (Valgfri)
S1-S3 har valgfri polaritet
V1 / 0-10v eller PWM +/- (STDC ver.3+4)
Hovedstrøm 230VAC 50-60 hz
Terminal
Kobling til
L
Hovedstrøm L
N
Hovedstrøm N
R
Pumpe L
N
Pumpe N
Bryter (STDC ver.1+3)
R
PE/Jording MÅ kobles til jordingsblokka

D.4
Fare

Lagringsoverføring
Hovedside
230VAC

OBS!

Sensorside
max. 12V

Lavstrøm: maks 12VAC/DC
Terminal
Kobling til
S1 (2x)
Sensor 1 tank 1
S2 (2x)
Sensor 2 tank 2
S3 (2x)
Sensor 3 (Valgfri)
S1-S3 har valgfri polaritet
V1 / 0-10v eller PWM +/- (STDC ver.3+4)
Hovedstrøm 230VAC 50-60 hz
Terminal
Kobling til
L
Hovedstrøm L
N
Hovedstrøm N
R
Pumpe L
N
Pumpe N
Bryter (STDC ver.1+3)
R
PE/Jording MÅ kobles til jordingsblokka

OBS!

Overføring er fra tank 1 til tank 2
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Installation
D.5

Fare

Heving av varmekrets
Hovedside
230VAC

OBS!

Sensorside
max. 12V

Lavstrøm: maks 12VAC/DC
Terminal
Kobling til
S1 (2x)
Sensor 1 tank
S2 (2x)
Sensor 2 tilbakeflyt
S3 (2x)
Sensor 3 (Valgfri)
S1-S3 har valgfri polaritet
V1 / 0-10v eller PWM +/- (STDC ver.3+4)
Hovedstrøm 230VAC 50-60 hz
Terminal
Kobling til
L
Hovedstrøm L
N
Hovedstrøm N
R
Ventil L
N
Ventil N
R
Bryter (STDC ver.1+3)
PE/Jording MÅ kobles til jordingsblokka

OBS!

D.6
Fare

Obs: retningsbestemmelse: R1 på/Ventil på =
retning gjennom tanken
Termostat

Hovedside
230VAC

OBS!

Sensorside
max. 12V

Lavstrøm: maks 12VAC/DC
Terminal
Kobling til
S1 (2x)
Sensor 1 tank
S2 (2x)
Sensor 2 (Valgfri)
S3 (2x)
Sensor 3 (Valgfri)
S1-S3 har valgfri polaritet
V1 / 0-10v eller PWM +/- (STDC ver.3+4)
Hovedstrøm 230VAC 50-60 hz
Terminal
Kobling til
L
Hovedstrøm L
N
Hovedstrøm N
R
Pumpe L
N
Pumpe N
Bryter (STDC ver.1+3)
R
PE/Jording MÅ kobles til jordingsblokka

Når S2 er installert: S1 er aktiveringssensor, og s2 er deaktiveringOBS!
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Installation
D.7
Fare

Universal ΔT-Regler
Hovedside
230VAC

OBS!

Sensorside
max. 12V

Lavstrøm: maks 12VAC/DC
Terminal
Kobling til
S1 (2x)
Sensor 1 kontroll
S2 (2x)
Sensor 2 referanse
S3 (2x)
Sensor 3 (Valgfri)
S1-S3 har valgfri polaritet
V1 / 0-10v eller PWM +/- (STDC ver.3+4)
Hovedstrøm 230VAC 50-60 hz
Terminal
Kobling til
L
Hovedstrøm L
N
Hovedstrøm N
R
Pumpe L
N
Pumpe N
R
Bryter (STDC ver.1+3)
PE/Jording MÅ kobles til jordingsblokka

Kort forklaring: ΔT-funksjon S1>S2
slår over pumpe på relè R
D.8
Fare

Stoppventil
Hovedside
230VAC

OBS!

Sensorside
max. 12V

Lavstrøm: maks 12VAC/DC
Terminal
Kobling til
S1 (2x)
Sensor 1 flyt
S2 (2x)
Sensor 2 referanse
S3 (2x)
Sensor 3 (Valgfri)
S1-S3 har valgfri polaritet
V1 / 0-10v eller PWM +/- (STDC ver.3+4)
Netzspannungen 230VAC 50-60Hz
Terminal
Kobling til
L
Hovedstrøm L
N
Hovedstrøm N
R
Stoppventil L
N
Stoppventil N
Bryter (STDC ver.1+3)
R
PE/Jording MÅ kobles til jordingsblokka

Kort forklaring: ΔT-funksjon S1>S2
slår over pumpe på relè R
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Installation
D.9
Fare

Solfanger med varmeveksler og svømmebasseng
Hovedside
230VAC

OBS!

Sensorside
max. 12V

Lavstrøm: maks 12VAC/DC
Terminal
Kobling til
S1 (2x)
Sensor 1 solfanger
S2 (2x)
Sensor 2 basseng
S3 (2x)
Sensor 3 Sekundärkreis
S1-S3 har valgfri polaritet
V1 / 0-10v eller PWM +/- (STDC ver.3+4)
Hovedstrøm 230VAC 50-60 hz
Terminal
Kobling til
L
Hovedstrøm L
N
Hovedstrøm N
R
Pumpe L
N
Pumpe N
R
Bryter (STDC ver.1+3)
PE/Jording MÅ kobles til jordingsblokka

Begge pumper kobles til samme
relè
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Bedienung
E.1. - Brukergrensesnitt
Skjermen (1), med sin utfyllende tekst
og grafikk, er nesten selvforklarende og
tillater enkel bruk av kontrolleren.
Inntastinger blir gjort via fire knapper
(2+3) som blir satt til forskjellige funksjoner basert på situasjon. „Esc“-knappen
(2) brukes for å kansellere et valg eller gå
tilbake til forrige skjerm.
I visse tilfeller vil du bli spurt om du ønsker
å lagre endringer som har blitt gjort.
Funskjonen på de tre andre knappene
blir vist på skjermen, rett over knappene.
Knappen til høyre har generellt sett en
bekreftelse- eller valg-funksjon.

Beispiele für Displaysymbole:
Pumpe
(Roterer når den er i drift)
Ventil
(Flytretning markert med
svart)
Solfanger

Eksempler på tastefunksjoner:
+/- 		
= Øk eller reduser verdier
▼/▲		
= Bla opp eller ned i menyer
yes/no		
= Godta/forkast
Info		
= Ekstra informasjon
Back		
= Til forrige skjerm
ok		
= Bekreft valg
Confirm = Bekreft innstilling

Tank
Ovn
Svømmebasseng
Temperatursensor
Termostat på/av
Advarsel / feilmelding
Ny informasjon tilgjengelig
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Bedienung
E.2. - Installasjonsveiviser
Første gang kontrolleren blir skrudd på, etter at
språk og tid er satt, kommer det opp en forespørsel om du ønsker å bruke installasjonsveiviseren Veiviseren kan avsluttes om ønskelig,
eller kalles opp på nytt via spesialfunksjoner.
Veiviseren guider deg gjennom de nødvendige
basisinnstillinger i riktig rekkefølge, og gir korte
forklaringer på skjermen om hvert valg. Ved å
trykke „esc“ kommer du tilbake til det forrige
valge så du kan se det igjen, eller endre det.
Fortsetter du å trykke „esc“ kommer du trinnvis bakover i prosessen, frem til du kommer til valget om å benytte deg av installasjonsveiviseren, og dermed kansellere den.
Etter gjennomført installasjon bør man benytte bruksmodus „manuell (Se 4.2) for å
teste varmekilder og forbrukere, og kontrollere at sensorene fungerer som de skal. Slå
siden på „Automatisk“ bruksmodus.

OBS!

Les gjennom forklaringene for hver innstilling på de neste sidene, og
sjekk om ditt anlegg trenger flere innstillinger eller justeringer enn det
som er gjort her.

E.3. - Fri installasjon
Om du velger å ikke benytte deg av installasjonsveiviseren bør du sette opp følgende
valg i denne rekkefølge:
-Meny 10
Språk
-Meny 7.3
Tid og dato
-Meny 7.1
Programvalg
-Meny 5
Innstillinger, alle verdier.
-Meny 6
Beskyttelsesfunksjoner, kun om endringer er nødvendig.
-Meny 7
Spesialfunksjoner, kun om ekstrafunksjoner er nødvendig.
Til slutt, bruksmodus „manuell“ under 4.2 bør brukes for å teste varmekilder og forbrukere, og kontrollere at sensorene fungerer som de skal. Slå siden på „Automatisk“
bruksmodus.

OBS!
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Les gjennom forklaringene for hver innstilling på de neste sidene, og
sjekk om ditt anlegg trenger flere innstillinger eller justeringer enn det
som er gjort her.

Bedienung
E.4. - Menysekvens og struktur
Oversiktsbildet dukker opp når ingen knapper
har blitt brukt på 2 minutter, eller når man går ut
av hovedmenyen via „esc“-knappen.
Ved å trykke en knapp i oversiktsbildet kommer
du til hovedmenyen. Følgende menyvalg blir da
presentert:

1. Måleverdier
2. Statistikk
3. Visningsmodi

Aktuelle temperaturverdier og forklaringer
Funksjonskontroll med driftstid, og lignende.
Velg mellom grafisk- og oversiktsvisning

4. Operasjonsmodi

Automatisk, manuellt, eller avslått.

5. Innstillinger

Parametre for vanlig drift

6. Beskyttelsesfunksjoner

Solfangerbeskyttelse, nedkjøling, anti-blokk.

7. Spesialfunksjoner

Programvalg, sensorkalibrering, klokke, ekstrasensorer, mm.

8. Menylås

Mot utilsiktede endringer

9. Serviceverdier

For diagnose i tilfelle feil

10. Språk

Valg for menyspråk.
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Måleverdier
1. - Måleverdier
Meny 1 - Måleverdier brukes for å vise de gjeldende temperaturer.
Menyen lukkes ved å trykke „esc“, eller ved å
velge „Lukk måleverdier“.
Ved å velge „Detaljer“ får du en kort hjelpetekst
for verdiene
Ved å velge „overview“ eller „esc“ går du ut at
hjelpeteksten.

OBS!
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Hvis „Error“ vises på skjermen istedetfor en verdi kan du ha en feilaktig
eller defekt sensor.
Dersom kablene er for lange, eller sensorene ikke er plassert optimalt,
kan resultatet bli små avvik i måleverdiene. I dette tilfelle kan man kompensere for dette med kontrolleren. Følg instruksjonene under 7.3.
Hvilke måleverdier som vises kommer an på det aktuelle programmet
som kjøres, de tilkoblede sensorene, og den aktuelle kontrollerens
utførelse.

Statistikk
2. - Statistikk
Meny 2 - Statistikk brukes for funksjonskontroll og
langtids åvervåkning av systemet.
Menyen lukkes ved å trykke “esc”, eller ved å velge
“Lukk statistikk”.

OBS!

For analyse av systemdata er det viktig at klokka er korrekt stilt på kontrolleren.
Bemerk at systemklokka fortsetter i omtrent 24 timer om hovedstrømmen brytes.
Etter dette må klokka stilles på nytt. Feil bruk eller feil tid kan resultere i at data
blir overskrevet, slettet, eller feilskrevet. Produsenten tar ikke på seg ansvar
for registrert data.

2.1. - Tidsinnstillinger
Viser driftstidene på pumpen som er koblet til kontrolleren. Forskjellige tidsrammer (dag - år)
er tilgjengelig.
2.2. - Gjennomsnittstemperaturforskjell ∆T
Viser gjennomsnittstemperaturforskjellen mellom referansesensorene på solfangeranlegget
med varmelevering påslått.
2.3. - Varmelevering
Viser varmeleveringen fra systemet. Denne menyen kan kun velges dersom funksjonen “7.8
- Varmemengde” er påslått.
2.4. - Grafisk oversikt
Dette viser et oversiktlig bilde av informasjonen fra 2.1 - 2.3 som et diagram. Forskjellige
tidsrammer er tilgjengelig for sammenligning. De to knappene på venstre side kan brukes for
å bla gjennom data.
2.5. - Meldingslogg
Viser de siste 20 feilmeldinger med tid og dato
2.6. - Reset/clear
Fjerner og nullstiller de individuelle analysene. Funksjonen “All statistikk” fjerner alle analyser,
men ikke feilmeldinger.
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Visningsmodi
3. - Visningsmodi
Meny 3 - Visningsmodi brukes for å endre
kontrollerens skjerm ved normal bruk. Denne
skjermen dukker opp ved 2 minutters inaktivitet.
Hovedmenyen dukker opp igjen når en hvilkensomhelst tast trykkes. Menyen lukkes ved å trykke „esc“, eller ved å velge „Lukk visningsmodi“.

3.1. - skjematisk
I grafisk modus vises det valgte hydraulikkprogrammet grafisk, med måleverdier og
status på varmeforbrukere.
3.2. - oversikt
I oversiktsmodus vises måleverdier og status på varmeforbrukere i tekstform
3.3. - skiftende
I skiftende modus vises skjematisk og oversiktsmodus i 5 sekunder om gangen.
3.4. - øko
I økomodus slåes skjermen av etter 2 minutters inaktivitet.
Standardvalg: Av.

OBS!
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Hvis en melding (eksempelvis feilmelding) er fremme forblir skjermen på til
meldingen er lest.

Operasjonsmodi
4. - Operasjonsmodi
Meny 4 - Operasjonsmodi kan man sette kontrolleren i automatisk modus, skru den av, eller
styre den manuelt.
Menyen lukkes ved å trykke „esk“, eller ved å
velge „Lukk operasjonsmodi“.

4.1. - Automatisk
Automatisk modus er den normale bruk av kontrolleren. Det er kun automatisk modus
som tilbyr normal kontroll ved å lese inn aktuelle temperaturer, og ta hensyn til satte
parametre og valg. Om hovedstrømmen brytes vil kontrolleren automatisk gå til det sist
valgte operasjonsmodus.
4.2. - Manuellt
Relè, og dermed den tilkoblede varmeforbruker, kan her slås av og på ved å trykke på
en knapp. Det blir ikke tatt hensyn til de aktuelle temperaturer og innstillinger. De blir
derimot vist på skjermen for å gi en oversikt med tanke på funksjonskontroll.

Fare

Når manuell modus er aktivert vil kontrolleren ikke lenger bry seg om
temperaturene i anlegget. Det vil være fare for skoldning, eller kritisk
skade på anlegget. Operasjonsmodus manuell må KUN brukes av spesialist/tekniker for korte funksjonstester eller ved installasjon.

4.3. - Av

OBS!

Når kontrolleren blir slått av er alle kontrollerens funksjoner deaktivert.
Dette kan føre til, for eksempel, overoppheting av solfangere eller andre
systemkomponenter. De målte temperaturer vises fortsatt på skjermen
for å gi en oversikt.
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Innstillinger
5. - Innstillinger
De nødvendige innstillinger for kontrollerens drift
gjøres i meny „5. - Innstillinger“

OBS!

Innstillinger vil ikke erstatte andre
sikkerhetsanretninger som må inkluderes i anlegget.

Denne menyen lukkes ved å trykke „esc“, eller
ved å velge „Lukk innstillinger“.
5.1 - Tmin S1
Start-temperatur ved sensor S1
Om denne verdien overstiges ved sensor 1, og de andre forutsetningene også er møtt,
vil kontrolleren slå på pumpa og/eller ventil. Hvis temperaturen ved sensor 1 synker til
5k under denne verdien vil pumpe og/eller ventil slåes av igjen.
Innstillinger: fra 0°C til 99°C / standardvalg: 20°C (ovn: 60°C)

OBS!

Ved bruk av program 3 med ovn bør denne innstilling være minimum
60°C. Les instruksjonene fra ovnens produsent.

5.4 - Tmax S2
Stopp-temperatur ved sensor S2
Hvis denne verdien overstiges ved sensor 2, og de andre forutsetningene også er
møtt, vil kontrolleren slå av pumpe og/eller ventil. Hvis temperaturen ved sensor 2 faller under denne verdien igjen, og andre forutsetninger er på plass, vil kontrolleren slå
pumpe og/eller ventil på igjen.
Innstillinger: fra Av (ovn), 0°C to 99°C (kan slåes av i termostatstyrte systemer).
Standardvalg: 60°C (svømmebasseng: Standardvalg 30°C)

Fare
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Temperaturverdier som er satt for høyt kan føre til skolding eller skade
på anlegget. Skoldingsbeskyttelse må dekkes av kunde.

Innstillinger
5.8 - ∆T R1
Temperaturdifferanse for relè R1
Dersom temperaturdifferanse ΔT mellom referansesensorene er oversteget, og de
andre forutsetningene også er møtt, vil kontrolleren slå på pumpe/ventil. Dersom temperaturdifferansen synker til ΔToff vil kontrolleren slå av pumpe/ventil igjen.
Innstillinger: ΔT: 3°C til 50°C / ΔToff: 2°C til ΔT minus 1
Standardvalg: ΔT 10°C / ΔToff 3°C.

OBS!

Dersom den satte temperaturdifferansen er for liten vil det resultere
ineffektiv bruk eller hyppig klokking (slå av/slå på) av pumpen.

5.11 - - Tref (termostat)
Referansetemperatur ved sensor S1
Oppvarming = 1ste verdi mindre enn 2dre verdi.
Hvis temperaturen synker under Tref På (1ste verdi) ved sensor S1, og termostatfunksjonen er aktivert (se 5.5) vil relèet for ekstra oppvarming bli aktivert frem til temperaturen når Tref Av (2dre verdi).
Kjøling = 1ste verdi større enn 2dre verdi.
Hvis temperaturen overstiger Tref På (1ste verdi) ved sensor S1, og termostatfunksjonen er aktivert (se 5.5) vil relèet for kjøling bli aktivert frem til temperaturen synker
under Tref Av (2dre verdi).
Innstillinger:
Tref På: -10°C - 90°C / Standardvalg: 50°C
Tref Av: -20°C - 99°C / Standardvalg: 60°C

OBS!

Når sensor S2 er installert, vil S1 benyttes for aktivering, og S2 for deaktivering.

5.20 - Tmax S1
Deaktiveringstemperatur ved sensor S1
Dersom denne verdien overstiges ved sensor S1, og de andre forutsetningene også
er møtt, vil kontrolleren slå av pumpe/ventil. Om sensor S1 faller under denne verdien
igjen, og andre forutsetninger er møtt, vil kontrolleren slå pumpe/ventil på igjen.
Innstillinger: fra 0°C til 99°C
Standardvalg: 60°C

Fare

Temperaturverdier som er satt for høyt kan føre til skolding eller skade
på anlegget. Skoldingsbeskyttelse må dekkes av kunde.

27

Innstillinger
5.21 - - Termostat-tider
Sett de ønskede aktive tider for termostaten her. 2 perioder kan settes hver dag, og
innstillinger kan kopieres til andre dager. Utenfor de gitte periodene vil termostaten
være avslått.
Innstillinger: fra 00:00 til 23:59 /standardvalg: 06:00 til 22:00
5.22. - Tmax S3
Deaktiverings-temperatur ved sensor S3
Om denne verdien overstiges ved sensor S3, og de andre forutsetningene også er
møtt, vil kontrolleren slå av relèet. Om sensor S3 faller under denne verdien igjen, og
de andre forutsetningene også er møtt, vil kontrolleren slå på relèet igjen.
Innstillinger: fra 0°C til 99°C
Standardvalg: 60°C (På anlegg som ikke benytter seg av S3: Standardvalg: Av)

Fare

Temperaturverdier som er satt for høyt kan føre til skolding eller skade
på anlegget. Skoldingsbeskyttelse må dekkes av kunde.

Festfunksjon (Termostat kun)
Med festfunksjonen vil varmelageret varmes opp til
referansetemperaturen (Tref Av) uten å bry seg om
de valgte termostat-tider.
Festfunksjonen aktiveres ved å holde „esc“-knappen inne i 3 sekunder fra hovedmenyen. Dersom
denne funksjonen er aktivert vil varmelageret
varmes opp til referansetemperaturen „Tref Av“, uavhengig av termostatens oppsatte perioder. Når den
satte temperaturen er nådd, vil kontrolleren skru av
festmodus automatisk.
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Beskyttelsesfunksjoner
6. - Beskyttelsesfunksjoner
Meny 6 - Beskyttelsesfunksjoner brukes for å aktivere
og deaktivere forskjellige beskyttelser.

OBS!

Dette erstatter ikke andre sikkerhetsanordninger kunden må fremskaffe

Menyen lukkes ved å trykke „esc“, eller ved å velge
„Lukk innstillinger“.
6.1. - Antiblokk-beskyttelse
Om antiblokk-beskyttelse er aktivert vil kontrolleren slå pumpe/ventil på kl 12:00,
enten daglig eller hver søndag, i en periode på 5 sekunder for å unngå at pumpe/ventil
„setter seg“ etter en periode med inaktivitet.
Innstillinger: Daglig, ukentlig, av / Standardvalg: Av
6.2. - - Frostbeskyttelse (kun solfangeranlegg)
(kun solfangeranlegg)
En to-trinns frostbeskyttelse kan aktiveres. I første trinn vil kontrolleren slå på pumpa
i 1 minutt per time dersom solfanger-temperaturen synker til under verdien „Frost trinn
1“.
Om temperaturen synker helt til „Frost trinn 2“ vil kontrolleren holde pumpa igang kontinuerlig. Når temperaturen overstiger denne verdien vil pumpa deaktiveres igjen.
Innstillinger: av, på / Standardvalg: av
Frost trinn 1: fra -25°C til 10°C eller av / standardvalg: 7°C
Frost trinn 2: fra -25°C til 8°C / standardvalg: 5°C

OBS!

Denne funksjonen fører til at energi tappes via solfangeren. Den er normalt ikke
aktivert for solfangere med frostvæske. Kontroller instruksjonene for de andre
komponentene.
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Beskyttelsesfunksjoner
6.3. - Systembeskyttelse
(kun solfangeranlegg) prioritetsbeskyttelse
Systembeskyttelse forhindrer overoppheting av systemkomponenter ved å automatisk
deaktivere pumpa til solfangerene. Dersom „AS Tpå“ overstiges ved solfangeren, vil
pumpa slåes av. Pumpa slåes på igjen når temperaturen synker under „AS Tav“.
Automatisk deaktivering - innstillinger: På / Av / Standardvalg: På
AS Tav - innstillinger: fra 60 °C til 150 °C / Standardvalg: 120 °C
AS Tpå - innstillinger: fra 50 °C til Tpå minus 5 °C / Standardvalg: 110 °C

OBS!

Når systembeskyttelse er aktivert kan temperaturen i solfangeren bli meget høy.
Dermed øker trykket i anlegget, og dette kan skade anlegget. Les instruksjonene
fra produsent nøye.

6.4. - Solfangerbeskyttelse
(kun solfangeranlegg)
Solfangerbeskyttelse forhindrer overoppheting av fangeren. Pumpa blir slått på for å
overføre varme fra fangeren til tanken.
Dersom „CP Tpå“ overstiges ved solfangersensoren, vil pumpa slåes på frem til temperaturen når „CP Tav“ eller temperaturen „CP Tmaks lagring“ overstiges i tank eller
basseng.
Solfangerbeskyttelse innstillinger: på / av / Standardvalg: Av
CP Tpå innstillinger: 60°C til 150°C / Standardvalg: 110°C
CP Tav innstillinger: 50°C til Ton minus 10°C / Standardvalg: 100°C
CP Tmaks lagring innstillinger: 0°C til 140°C / Standardvalg: 90°C

Fare

Fare

Når solfangerbeskyttelse er aktivert kan tank eller basseng bli oppvarmet langt forbi Tmaks S2 (se 5.2) som igjen kan føre til skolding og
skade på anlegget.
I anlegg tilkoblet basseng er solfangerbeskyttelsen deaktivert.

6.5. - Solfangeralarm
(kun solfangeranlegg)
Om denne temperaturen overstiges ved solfangersensoren når pumpa er igang vil en
advarsel eller feilmelding skapes. Dette blir vist på kontrollerens skjerm.
Solfangeralarm innstillinger: på / av / Standardvalg: Av
Innstillinger: 60 °C til 300 °C / Standardvalg: 150 °C
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Beskyttelsesfunksjoner
6.6. - Returkjøling
(kun solfangeranlegg)
I hydrauliske anlegg med solfangere kan man aktivere denne beskyttelsen for å mate
overskuddsenergi fra tanken tilbake til solfangeren. Dette vil kun skje dersom temperaturen i tanken er høyere enn verdien „Recool Tsetpoint“ og solfangeren er minimum
20°C lavere enn tanken. Returkjølingen er aktiv frem til temperaturen i tanken synker
under „Recool Tsetpoint“.
Returkjøling innstillinger: på / av / Standardvalg: av
Returkjøling Tset innstillinger: 0°C til 99°C / Standardvalg: 70°C

OBS!

Denne funksjonen fører til tapt energi via solfangeren! Returkjøling bør
kun aktiveres i spesielle tilfeller.
I anlegg tilkoblet basseng er returkjøling deaktivert.

OBS!
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Beskyttelsesfunksjoner
6.7. - - Anti-Legionella
Med „AL funksjon“ aktivert vil STDC gjøre det mulig å varme opp tanken til en høyere
temperatur („AL Tset S2“) så lenge energikildene tillater dette. Tidsperioder hvor ALoppvarming forsøkes blir satt opp i menyen „AL Tider“. Når temperaturen „AL Tset S2“
er nådd, vil kontrolleren forsøke å opprettholde denne temperaturen i tidsperioden satt
i „AL Residen ce time“. Når dette har blitt utført vil tid og dato bli lagret i menyloggen
„AL Heat“.
AL Funksjon innstillinger: på / av / Standardvalg: av
AL Tset S2 (Termostaten bruker både S1 og S2) innstillinger: 60°C til 99°C /
Standardvalg: 70°C
AL residence time - innstillinger: 1 til 60 minutter / Standardvalg: 15 minutter
AL heat. (ikke en innstilling): Viser tid og dato for forrige utførte AL-oppvarming
AL tider innstillinger: Ma-Sø , 0-24t/ standardvalg: daglig 3-5t

OBS!

Fare

OBS!
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Ved levering er anti-legionella funksjonen deaktivert.
For solfangeranlegg: Denne funksjonen er kun relevant for tanker hvor
sensor S2 er installert. Når AL-oppvarmingen er gjennomført vil skjermen vise en informasjonsmelding med tid og dato.
For termostat: S1 brukes som deaktiverings-sensor. Når både S1 og S2
er tilkoblet må de begge oppnå AL Tset S1 for å gjennomføre AL-oppvarmingen.
Under AL-oppvarmingen blir tanken varmet opp over verdien satt som
„Tmaks S2“, som igjen kan føre til skolding eller skade på anlegget.
Denne anti-legionella funksjonen er ikke en komplett beskyttelse mot
legionella, da kontrolleren er avhengig av at nok energi blir matet inn i
systemet, og da det er umulig å overvåke temperaturen i alle tanker, rør,
m.m. For å oppnå komplett beskyttelse mot legionellabakterien må man
forsikre seg om at temperaturen økes tilfredsstillende, og at det samtidig er vannsirkulasjon gjennom alt av tanker og rør ved hjelp av andre
energikilder og kontroll-enheter.

Spesialfunksjoner
7. - Spesialfunksjoner
Meny „7. Spesialfunksjoner“ brukes til å sette
basis elementer og utvidede funksjoner.

OBS!

Annet enn tiden kan kun settes av en
spesialist.

Menyen stenges ved å trykke „esc“ eller „lukk
spesialfunksjoner“.

Meny tall kan variere etter hvilken STDC versjon som blir brukt.
OBS!

7.1. - Programvalg
Passende hydrauliske varianter for den spesifikke blir valgt og satt her (se seksjon D:
Hydrauliske varianter). Det tilhørende diagrammet kan vises ved å velge „info“.
Innstillinger: 1-9 / standard valg: 1

OBS!

Normalt blir programvalget satt bare en gang under installasjonen av en
spesialist. Ukorrekt programvalg kan føre til uventede feil.
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Spesialfunksjoner
7.2. - Signal V1 (bare STDC versjon 3 + 4)
Denne menyen inneholder instillingene for 0-10V eller PWM pumpe.
7.2.1. - Signaltype
Typen hurtigkontrollert pumpe blir valgt her.
Avhengig av hvilken STDC versjon du har, er det her gitt forskjellige valgmuligheter:
(kun STDC versjon 2 + 4)
Standard: Hurtigkontroll for standard pumper 230AC på utgang R1.
Brukes kun for standard pumper! PWM / 0-10V utgang vil være avslått.
(kun STDC versjon 3 + 4)
0-10V: Hurtigkontroll for spesialpumper via utgang V1 (f.eks høyeffektivitetspumper)
ved bruk av en 0-10V. Relé utgang R1 (230AC) er slått på for strøm kilde når utgang V1
er slått på.
PWM: Hurtigkontroll for spesialpumper via utgang V1 (f.eks høyeffektivitetspumper)
ved bruk av ett PWM signal. Relé utgang R1 (230AC) er slått på for strøm kilde når
utgang V1 er slått på.

7.2.2. - Profil
I denne menyenkan du velge forhåndskonfigurerte profiler for forskjellige pumper.
Alternativt kan alle instillinger bli gjort manuelt. Vær oppmerksom på at individuelle
instillinger kan fortsatt utføres når en profil er valgt.
7.2.3. - Utgangssignal
Denne menyen avgjør hvilken type pumpe som blir brukt: Solar pumper presterer best
når signalet er på det høyeste, varme pumper derimot presterer best når signalet er på
det laveste. Solar = normal, varme = invertert.
Innstillinger: Normal, invertert / Standard : normal
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Når utgangssignal PWM er valgt:
7.2.4. - PWM av
Signalet blir sendt ut når pumpen er slått av (pumper som kan oppdage kabelbrudd
trenger ett minimumssignal).
Innstillinger: (Solar) 0 til 50% / standard: 0% - (varme:) 50 til 100% / standard: 100%
7.2.5. - PWM på
Dette signalet trengs for at pumpen skal settes på minimum hastighet.
Innstillinger: (solar:) 0 til 50 % / standard: 10% - (varme:) 50 til 100% / standard: 90%

7.2.6. - PWM maks
Dette avgjør utgangs signalet for pumpens høyeste hastighet, som blir brukst f.eks ved
rensing eller manuelt bruk.
Innstillinger: (solar:) 50 til 100 % / standard: 100% - (varme:) 0 til 50% / standard: 0%

Når utgang signal 0-10V er valgt:
7.2.4 - 0-10V av
Dette signalet blir sendt ut når pumpen er avslått (pumper som kan oppdage kabel brudd
trenger ett minimum signal).
Innstillinger: (solar:) 0,0 til 5,0 V / standard: 1,0 V - (varme:) 5,0 til 0,0 V / standard: 4,0 V
7.2.5 - 0-10V på
Dette signalet trengs for at pumpen skal settes på minimum hastighet.
Innstillinger: (solar:) 0,0 til 5,0 V / standard: 1,0 V - (varme:) 5,0 til 10,0 V / standard:
9,0 V
7.2.6 - 0-10V maks
Dette avgjør utgangs signalet for pumpens høyeste hastighet, som blir brukst f.eks ved
rensing eller manuelt bruk.
Innstillinger: (solar:) 5,0 til 10,0 V / standard: 10,0 V - (varme:) 0,0 til 5,0 V / standard:
0,0 V
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7.2.7. - Hastighet når „på“
Denne menyen bestemmer beregnet og vist hastighet på pumpen. Hvis f.eks 30% er
satt her og signalet satt til „PWM på/0-10V på“ er gitt, vil 30 % hastighet vises. Dersom signalet er satt til „PWM maks/0-10V maks“, vil 100% hastighet vises. Alt imellom
utregnes tilsvarende.
Innstillinger: 10 til 90 % / standard: 30 %

OBS!

Denne funskjonen har ingen innflytelse på reguleringen, bare på
vist hastighet.

7.2.8. - Vis signal
Viser satt signal i tekst og grafisk diagram.
7.2.8a Eksempel på pumpeinnstillinger
Drehzahl
Max rpm

0-5% Kabelbruchdetektion
5-20% Stop

Min rpm

Stop

25% Start
25-90% Regelbereich

Start

0 5%

20% 25%

50%

PWM ein >=25%
PWM aus 5% - 20%
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90% 100%

PWM max <=90%

PWM-Signal (%)
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7.2.8b Teknisk data PWM og 0-10V
Teknisk data PWM:

PWM: 20% til 100%, 1kHz
Konstruert for en last på 10K
Ohm

Teknisk data 0-10V:
0-10V: 2V til 10V (20% til 100%)
Konstruert for en last på 10K Ohm

10V = 100% hastighet
5V = 50% hastighet
2V = 20% hastighet
0V = av
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7.3. - Hastighetsskontroll
(kun STDC versjon 2, 3 og 4)
Hvis hastighets kontrollen er aktivert, vil STDC gjøre det mulig å variere farten på standard
pumper på releet ved bruk av spesiell intern elektronikk.

OBS!

Denne funksjonen bør kun aktiveres av en spesialist. Avhengig av pumpe
og pumpetrinn som brukes, minimums hastigheten burde ikke bli satt for lav,
fordi pumpesystemet kan bli skadet. Informasjonen gitt av den gjeldende
produsenten bør også følges! Ved tvil bør minimumshastighen og pumpe
trinnet generelt settes til høyt istedenfor lavt.

7.3.1. - Hastighetskontrollmodus
(kun STDC versjon 2, 3 og 4)
De følgende hastighetsvariantene er tilgjengelig her:
Av: Det er ingen hastighetskontroll. Den tilkoblede pumpen er bare skrudd på eller av
med full hastighet.
Modus V1: Etter rensing settes kontrollen til maks hastighet. Hvis temperatur forskjellen ΔT mellom referansesensorene (oppsamler og lagringstank) er mindre enn den
satte verdi ΔT R1, vil farten settes ned.
Hvis temperatur forskjellen mellom referanse sensorene er høyere enn den satte verdi
(slå-på temperatur forskjell ΔT R1), så vil farten økes. Hvis kontrollen har justert farten
på pumpen til det laveste nivå på ΔT mellom referanse sensorene er ΔT av, blir pumpen slått av.
Modus V2: Etter rensing settes kontrollen til minimum hastighet. Hvis temperatur
forskjellen ΔT mellom referanse sensorene (oppsamler og lagringstank) er høyere enn
satt verdi, vil farten økes. Hvis temperaturforskjellen ΔT mellom referanse sensorene
er under satt verdi, vil farten senkes. Hvis kontrollen har justert farten på pumpen til det
laveste nivå og ΔT mellom referanse sensorene er ΔTav, blir pumpen slått av.
Modus V3: Etter rensing settes kontrollen til minimumhastighet. Hvis temperaturen på
referansesensoren (oppsamler, i systemer med varmeveksler på relé 2, varmeveksler
isteden) er større enn den innstillingen som skal settes, vil farten økes. Hvis temperaturen på referanse sensoren (oppsamler) er mindre enn innstillingen som skal settes
senere, vil farten senkes.
Innstillinger: V1, V2, V3, av / standard: av
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7.3.2. - Rensingstid
I denne tidsperioden vil pumpen kjøre på full hastighet (100%) for å sikre uproblematisk oppstart. Når denne tiden er over, pumpen blir satt til hastighetsregulering og blir
satt til maks fart eller min. fart avhengig av hastighetsreguleringsvariant. Rensnings tid
kan ikke brukes med PWM eller 0-10V utgang.
Innstillinger: 5 til 600 sekunder / standard: 8 sekunder
7.3.3. - Oppstartstid
Oppstartstid bestemmer tregheten av hastighetskontrollen for å unngå sterke svingninger i temperaturen. Oppstartstid er tiden det tar fra komplett bytte mellom minimum og
maksimum pumpehastighet.
Innstillinger: 1 til 15 minutter / standard: 4 minutter
7.3.4. - Maks hastighet
Maksimumshastigheten til pumpa settes her. Underinnstillingen kjøres pumpa på en
spesifikk hastighet, og flythastigheten kan finnes.
Innstillinger: 70% til 100% / Standardvalg: 100%

OBS!

Prosentverdiene her er anslåtte verdier som er variable i forhold til
anlegget, pumpa, og
pumpetrinn. 100% er kontrollerens maksimumsspenning/ -frekvens.

7.3.5. - Min. hastighet
Minimumshastigheten til pumpa ved relè R1 settes her. Under innstillingen kjøres
pumpa på en spesifikk hastighet, og flythastigheten kan finnes.
Innstillinger: 30% til maxhastighet -5%. / Standardvalg: 50%

OBS!

Prosentverdiene her er anslåtte verdier som er variable i forhold til
anlegget, pumpa, og pumpetrinn. 100% er kontrollerens maksimumsspenning/ -frekvens.

7.3.6. - Setpoint
Denne verdien er et kontrollpunkt for modus 3 „7.3.1 - Fartskontrollmodus.“ på side 38.
Dersom verdien ved sensoren synker under dette, blir hastigheten redusert. Om den
stiger over dette blir hastigheten økt.
Innstillinger: 0° til 90°C / Standardvalg: 60°C
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7.4. - Tid og dato
Denne menyen brukes for å stille tid og dato.

OBS!

For analyse av systemdata er det kritisk at tiden er satt nøyaktig. Merk
at kontrolleren har et 24-timers batteri. Ved utkobling over lenger tid enn
dette må klokka stilles på nytt.

7.5. - Sensorkalibrering
Avvik i temperaturmålinger, f.eks. grunnet for lange kabler eller sensorer som ikke
er plassert optimalt, kan kompenseres for manuelt. Innstillingene kan gjøres for hver
enkelt sensor i steg på 0.5°C.
Offset S1...S3 per sensor: -10°C... +10°C / Standardvalg: 0°C

OBS!

Kompensering er kun nødvendig i spesielle tilfeller, og gjøres kun av
spesialist ved installasjon. Unøyaktige/feilaktige verdier kan føre til uforutsette feil

7.6. - Oppsettshjelp
Ved å starte oppstartshjelpen blir du ledet gjennom riktig rekkefølge for oppsett, og
gir deg korte beskrivelser av hver instilling. Ved å trykke „esc“ kommer du tilbake til
forrige verdi så du kan se på valget igjen, og justere om nødvendig. Ved å trykke „esc“
gjentatte ganger går du trinnvis tilbake frem til du kommer til hovedmenyen, og avbryter dermed oppsettshjelpen.

OBS!

Skal kun startes av en spesialist ved installasjon! Les forklaringene for
hver enkelt parameter i denne manualen, og kontroller om videre innstillinger må gjøres for ditt anlegg.

7.7. - Fabrikkinstillinger
Alle innstillinger som har blitt gjort kan her nullstilles, dermed returneres kontrolleren til
det den ble levert fra fabrikken med.

OBS!
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Alle innstillinger, analyser, og lignende vil gå tapt og kan ikke returneres.
Kontrolleren må da settes opp på nytt.
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7.8. - Varmemengde
En enkel varmeovervåkning for systemkontroll kan aktiveres i denne menyen. Ekstrainnstillinger er påkrevd for glykolen som brukes, glykolandelen, og flythastigheten i
systemet. En korrigeringsverdi er også mulig å justere med „Offset ΔT”

OBS!

Legg merke til at systemet blir ikke endret. Justeringer i denne menyen
brukes kun for utregning av varmemengde, og bør baseres på det faktiske systemet. De resulterende data er kun omtrentlige tall for funksjonskontroll.

7.8.1. - Varmemåling
Aktiver/deaktiver varmemåling
Innstillinger: på, av / Standardvalg: av
7.8.2. - AF type
Sett hvilken glykoltype som brukes i systemet
Innstillinger: Ethylene, Propylene / Standardvalg: Ethylene
7.8.3. - Glykolandel
Justering i forhold til glycolandelen i systemet
Innstillinger: 0-60% / Standardvalg: 45%
7.8.4. - Flythastighet
Justering av flythastighet i forhold til systemets oppbygning.
Innstillinger: 0-100 l/min / Standardvalg: 5 l/min
7.8.5. - ΔT Offset
Siden utregningen av varmemengde er basert på temperaturen til solfangeren og tanken på det stedet målingen skjer, kan avvik fra flyt- og returtemperatur kompenseres for
med denne verdien.
Eksempel: Vist solfangertemp. 40°C, målt flyt-temp. 39°C, vist tank-temp.30°C, målt
retur-temp. 39°C betyr at man bør ha en innstilling på -20%. (vist ΔT 10K, faktisk ΔT 8K
=> -20% korrigeringsverdi)
Innstillinger: -50% til +50% / Standardvalg: 0%

OBS!

Resulterende data er kun overslag og brukes bare til funksjonskontroll.
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7.9. - Startshjelp
(kun solfangeranlegg)
På noen solfangeranlegg, spesielt med vakumrør, kan det skje at måleverdienes
innhenting ved solfangeren tar for lang tid eller er unøyaktig fordi sensoren ikke er
plassert på fangerens varmeste punkt. Når starthjelpen er aktivert vil følgende hendelser utspille seg:
Hvis temperaturen ved solfangersensoren øker med verdien „økning“ iløpet av 1 minutt
vil solfangerpumpen aktiveres for tidsrommet gitt under „Rensingstid“ slik at væsken
som skal måles blir flyttet til solfangersensoren. Hvis dette ikke fører til at normale
oppstartsforhold er tilstede, vil starthjelpen holdes fra å skje igjen på 5 minutter.
Starthjelp innstillinger: på, av/standardvalg: av
Rensingstid innstillinger: 2 ... 30 sek./standardvalg: 5 sek.
Økning innstillinger: 1°C....10°C/standardvalg: 3°C/min.

OBS!

Denne funksjonen bør bare aktiveres av en spesialist, dersom det oppstår
problemer med datainnsamling. Vær spesielt oppmerksom på instruksjonene fra solfangerens produsent.

7.10. - Sommertid
Når denne funksjonen er aktivert vil kontrollerens klokke automatisk skifte til og fra
sommertid.
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Menylås
8. - Menylås
Meny 8 - Menylås brukes for å hindre utilsiktet endring
av kontrollerens innstillinger.
Denne menyen lukkes ved å trykke “esc” eller velg
“lukk menylås”.

Menyene nedenfor forblir tilgjengelige selv om menylåsen er aktivert, og kan brukes
for å gjøre endringer om nødvendig:
1.
2.
3.
7.2
8.
9.

Måleverdier
Statistikk
Visningsmodi
Tid og dato
Menylås
Serviceverdier

Innstillinger: på, av / Standardvalg: av.
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Serviceverdier
9. - Serviceverdier
Meny 9 - Serviceverdier kan brukes til diagnose/
fjerndiagnose av en spesialist eller produsent i tilfelle
feil og lignende.
Skriv inn tidspunktene når veilene oppstår i tabellen
OBS!

Menyen lukkes ved å trykke “esc”.
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10. - Språk
Meny 10 - Språk brukes for å velge menyspråk.
Ved installasjon får du automatisk spørsmål om
dette. Språk som kan velges variere med kontrollerens design og versjon. Noen kontrollere er
ikke flerspråklige.
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Feil med feilkoder
Z.1 - Feil med feilkoder
Om kontrolleren oppdager en feil vil et rødt lys
blinke, og skjermen viser et varselssymbol. Dersom feilen ikke lenger er tilstede, vil varselssymbolet endres til et informasjonssymbol og den
ryde lampen slutter å blinke. For å få mer informasjon om problemet, trykk på tasten under varsel- eller informasjonssymbolet.

Fare

Ikke forsøk å reparere dette
selv. Snakk med en spesialist i
tilfelle feil.

Feilmeldinger

Info for spesialist

Sensor x defekt

Sensoren, tilkoblingen til kontroller, eller kabelen er/
var defekt. (Se motstandstabell på side 5)

Solfangeralarm

Solfangeren har oversteget temperaturen gitt i meny
6.5

On / Off too often

Solfangerpumpa har blitt slått på / av mer enn 6
ganger på 5 minutter

Restart

Kontrolleren har blitt restartet, f.eks. pga. strømbrudd.
Kontroller tid og dato.
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Sikringsbytte
Z.2

Sikringsbytte
Fare

Fare

Z.2.1

Sikring

Reparasjon og vedlikehold kan kun utføres av spesialist. Før arbeide
på enheten, slå av strømforsyningen og forsikre deg om at det ikke kan
slåes på i vanvare. Kontroller at anlegget er strømfritt.
Bruk kun ekstrasikringen som ble levert med kontrolleren, eller en sikring med følgende spesifikasjoner: T2A 250
Dersom hovedstrømmen er
slått på, og kontrolleren ikke
fungerer eller viser noesomhelst, kan kontrollerens
interne sikring være defekt. I
så tilfelle, åpne enheten som
beskrevet under C.1, fjern den
gamle sikringen og kontroller
den. Bytt en defekt sikring
med en ny, finn den eksterne
feilkilden (f.eks. pumpe) og
bytt den. Sett så sammen
kontrolleren, og test sensorenes og bryternes funskjon i
manuell modus, som beskrevet i 4.2.

Z.3.

OBS!

Vedlikehold

Under årlig generelt vedlikehold av varmeanlegget ditt bør du også få kontrollerens funksjoner sjekket av en spesialist, og optimalisert om nødvendig.

Utføring av vedlikehold:
- Kontroller tid og dato (Se 7.4 - Tid og dato på side 40)
- Analyser statistikk og se om det virker fornuftig og riktig (Se 2 - statistikk på side 23)
- Kontroller meldingsloggen (Se 2.5 - meldingslogg på side 23)
- Analyser målinger og se om det virker fornuftig og riktig (Se 1 - målinger på side 22)
- Kontroller brytere, relèer, og varmegivere i manuell modus (Se 4.2 - manuell på side 25)
- Om nødvendig: optimiser innstillingene.
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Hydraulisk variant:
Installasjonsdato:
Installasjon utført av:
Notater:

Slutterklæring:
Selv om disse instruksjoner er laget med den ytterste forsiktighet, kan
det ikke utelukkes at det finnes feil og mangler i manualen. Det bør taes
forbehold for feil og tekniske endringer.

Telefon: +49 (0) 2335 68277-0
Fax: +49 (0) 2335 68277-10
E-Mail: info@sorel.de
Internet: www.sorel.de
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