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INSTALLATIONS- och
DRIFTSANVISNING
Aquasol solstyrning RC-SolEx och
expansionskort Pellets-Ved-VP-Sol
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Översikt kontrollpanel
1 Förenklat schema över systemet.
2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken sker.
3 Temperatur på anslutna givare, hastighet på solpump, aktuell effekt,
total energi laddad till tanken.
A Knappar för navigering i meny.
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Inledning
Genom att kombinera Aquasol RC-Solex och expansionskortet Pellets-Sol erhålles ett komplett reglersystem för hela din Sol- och värmeinstallation. Kombinationen styr pelletsbrännare,
vedpanna, laddpump, shuntstyrning, radiatorpump, solstyrning, elpatroner samt laddpumpar
till slavtankar.
Kombinationen kan styra följande:
1. Laddning från solfångare till tekniktank.
2. Vid behov laddning från pelletspanna, vedpanna till tekniktank.
3. Laddning från vedpanna till slavtankar med pumpar för över- och återladdning.
4. Tillskottsvärme via elpatron.
5. Distribution av värme och varmvatten på ett optimalt och ekonomiskt sätt.

Installation allmänt
•

RC-Solex och expansionskort Pellets-Sol ansluts till varandra med en kommunikationskabel.

•

Röd lysdiod med fast sken på expansionskort Pellets-Sol indikerar att kommunikationen är i drift.

•

Avbrott i kommunikation i 4 min stänger av funktioner och lysdiod på expansionskort
Pellets-Sol blinkar. Lyser den konstant är kommunikation i drift.

Laddpump sol
Laddar från solfångare till tekniktank om temperaturen på solgivare (T1) är högre än temperaturen på bottengivaren (T2) i tekniktank plus inställd stardifferens. Laddpump sol stoppar
om T1 är lägre än T2 plus inställd stoppdifferens.

Panna pellets eller ved
Pelletspanna startar om TankMitten <PelletStart
Pelletspanna stoppar om TankMitten >PelletStopp
Vid vedpanna förutsätts att pannan satts igång manuellt

Elpatroner
EL startar om TankMitten <ELstart
EL stopp om TankTopp >ELstopp
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Laddpump panna
Laddar från panna till tekniktank
Laddpump Panna startar om:
Panna är tillåten och PannTemp > PannTemp(bör) – Diff,
stoppar om PannTemp < PannTemp(bör) – Diff
Panna ej är tillåten men PannTemp > Panntemp(bör) – 2,
stoppar om PannTemp < PannTemp(bör) – 2

Värme shuntgrupp
Om givaren är ansluten, styr shunt efter beräknad värmekurva1. Stoppas av värmestopp.
Följande menyer visas i display om shuntgruppsgivare är ansluten:
Kurva:
Kurva Min:
Kurva Max:
Värmestopp

Önskad framledningstemperatur vid 0˚ utetemperatur utan kompensering.
Lägsta tillåtna framledningstemperatur.
Högsta tillåtna framledningstemperatur.
Cirkulationspumpen stannas om utetemperaturen uppnått
inställd stopptemperatur.
Återstart om temperaturen sjunkit 3 grader.
Shuntgrupper stänger och beräknad framledningstemperatur
sätts till 1˚.
Pumpen motionskörs 15s/48h.
Om Värmestopp ställs upp på max tas funktionen bort och
cirkulationspumpen går kontinuerligt.

Laddning till/från tekniktank och extern slavtank
Vid anslutning av temperaturgivare T6 i extern slavtank kan följande funktioner erhållas
(se schema 2):
Laddar till slavtank om: TankMitten >PelletStopp +5,
stoppar om TankMitten<PelletStopp
Laddar från tank om: TankMitten<PelletStart och T6>PelletStart,
stoppar om T6 <PelletStart
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Elschema
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Värmen till radiatorerna leds ut via den bivalenta
shunten på två olika nivåer efter behov och för
att säkerställa varmvattenkapacitet och optimalt
utnyttjande av solvärmen.

Tillsatsvärme kan även produceras med elpatron. Därmed säkerställs varmhållningen i
ackumulatortanken och värmeöverföringen till
tankens varmvattenslinga.

Som tillsatsvärme när solvärmen ej är tillräcklig
producerar pelletspannan värme till övre delen
av solvärmetanken.

Funktion:
Värmen från solens strålar överförs
i solfångaren via ett cirkulerande system med
värmeväxlare och lagras i en teknikmodul.
Där kan solvärmen användas för varmvattenproduktion och uppvärmning.

Värmekälla: Pellets och sol.

Användningsområde: Villa.

Aquasol Solsystem Principschema

Schema 1

Pelletspanna
Ariterm Bionet
med brännare
PX21

Solfångare

4
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Benämning

Ant.

Specifikation

1
Teknikmodul
1
AquaSol 360
2
Expansionskort
1
Sol-, laddning- och shuntstyrning
2a
Temperaturgivare
3
Tankgivare TT, TM, T2
2b
Givare för solfångare
1
Solgivare T1
2:1 Solstyrning
1
RC Solex masterenhet
2:1c Temperaturgivare
1
Styr laddpump i förhållande till panntemperatur T3
3
Pelletspanna
1
Bionet
3a Pelletsbrännare
1
PX21
4
Solfångare
Enligt dimensionering
5
Shuntventil
1
Bivalent
5b
Shuntmotor
1
Motor ARA 661, 230V
6
Framledningsgivare
1		
7
Utegivare
1		
7b
Rumsgivare
1
Tillbehör
8
Laddpump pellets
1
UPS25-40
9
Radiatorpump
1
UPS25-60
10
Säkerhetspaket panna
1
Säkerhetsventil, avluftare, manometer
11
Drivpaket Sol
1
Säkerhetsventil, avluftare, justerventil, manometer, cirkula		
tionspump UPS25-60, konsol o flexibel slang till exp.kärl
12
Ventilkombination
1
Blandnings-, säkerhets-, påfyllnings-, avstängnings				
och backventil
13
Expansionskärl Sol
1
18 liter
14
Expansionskärl
1
Enligt dimensionering
15
Elpatron
1
9 kW (3 steg)
16
Flexibel slang 1”x 22 mm
1
Returslang, längd 500 mm

Pos		

Art.nr

Anmärkning

AQUASOL AB

Bipackas

Ingår ej
Ingår i pos 1
Bipackas

Aquasol 		
Aquasol
		
Aquasol 		
Aquasol 		

Aquasol
Aquasol
Ingår i pos 1
Aquasol
Ingår i pos 1
Aquasol
Ingår i pos 1
Aquasol		
Bipackas
Aquasol		
Bipackas
Ariterm
Ariterm
Aquasol
		
Aquasol 		
Ingår i pos 1
Aquasol 		
Ingår i pos 1
Aquasol 		
Ingår i pos 1
Aquasol 		
Ingår i pos 1
Aquasol
Ingår ej
Aquasol 		
Ingår i pos 1
Aquasol 		
Ingår i pos 1
Aquasol 		
Bipackas
Aquasol 		
Ingår i pos 1

Leverantör

Systemlösning • Ariterm Bionet med KMP PX 21, solfångare vakuum VA1858RF-24 och teknikmodul
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Slavtankar (bef )

Radiator

2:1d
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1a

Värmen till radiatorerna leds ut via
den bivalenta shunten på två olika
nivåer efter behov och för att
säkerställa varmvattenkapacitet.

Tillsatsvärme kan även produceras
med elpatron. Därmed säkerställs
varmhållningen i teknikmodulen
och värmeöverföringen till tankens
varmvattenslinga.

Som tillsatsvärme när solvärmen ej
är tillräcklig producerar vedpannan
värme till övre delen av teknikmodulen. När givaren (2a) i teknikmodulens
mitt är varmare än inställd temperatur
(30-85˚) startar pumpkoppel (17) och
laddar slavtankarna. När mittgivaren
(2a) kallar på tillsatsvärme tas den från
vedpannan alternativt slavtankarna
om dessa har värme.

Användningsområde: Villa.
Värmekälla: Ved och sol.
Funktion:
Värmen från solens strålar
överförs i solfångaren via
ett cirkulerande system med
värmeväxlare och lagras
i en teknikmodul (solvärmetank).
Där kan solvärmen användas
för varmvattenproduktion och
uppvärmning.

Schema 2

Ariterm
Vedo

2:1c

Solfångare

4

2b
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Benämning

Ant.

Specifikation

1
Teknikmodul
1
AquaSol 500
1a
Slavtank
Enligt dimensionering
2
Expansionskort
1
Sol-, laddning- och shuntstyrning
2a
Temperaturgivare
3
Tankgivare TT, TM, T2
2b
Givare för solfångare
1
Solgivare T1
2:1
Solstyrning
1
RC Solex
2:1c Temperaturgivare
1
Styr laddpump i förhållande till panntemperatur T3
2:1d Temperaturgivare
1
Värmeinnehåll slavtank T6
3
Vedpanna
1
Ariterm Vedo
4
Solfångare
1
BIG AR 10.5
4a
Tätskiktbeslag
1
Sats för tegeltak
4b
Solrör 25 m
1
CU 15 mm, högtemp.isolerade
4c
Rörkoppel
1
Med flexslang
5
Shuntventil
1
5b
Shuntmotor
1
Motor ARA 661, 230V
6
Framledningsgivare
1		
7
Utegivare
1		
7b
Rumsgivare
1
Tillbehör
8
Laddomat 21
1
Returtemperaturstyrning
9
Radiatorpump
1
UPS25-60
10
Avluftare
Erforderligt antal
11
Drivpaket Sol
1
Säkerhetsventil, avluftare, justerventil, manometer, cirkula		
tionspump UPS25-60, konsol o flexibel slang till exp.kärl
12
Ventilkombination
1
Blandnings-, säkerhets-, påfyllnings-, avstängnings				
och backventil
12a Flexslang 3/4” utv. x 15 mm 1
Påfyllning värmesystem, längd 330 mm
13
Expansionskärl Sol
1
18 liter
13a Avstängningsventil 90˚x3/4” 1
Till expansionskärl Sol
15
Elpatron
1
9 kW (3 steg)
16
Flexibel slang 1”x 28 mm
1
Returslang, längd 300 mm
17
Pumpkoppel
1
Ladd- och återladdning med dubbelbackventil
		 Glykol
2
5 liter koncentrerad propylenglykol
		 Emballage tank
1		
		 Emballage solfångare
1		
		 Frakt tank
1		
		 Frakt solfångare
1
Inkl. upplyftt till tak - maxlyft 16 meter

Pos		

AQUASOL AB

Bipackas
Bipackas

Aquasol
Aquasol		
Aquasol
Aquasol
Aquasol
Aquasol
Aquasol
Aquasol
Aquasol
Aquasol
Aquasol
Aquasol

Bipackas
Ingår i pos 1
Bipackas

Ingår i pos 1

Aquasol

Ingår i pos 1
Ingår i pos 1
Ingår i pos 1
Ingår i pos 1

Ingår i pos 1
Ingår i pos 1

Ingår i pos 1
Ingår i pos 1
Ingår i pos 1

Anmärkning

Ingår i pos 1

Art.nr

Aquasol
Aquasol
Aquasol
Aquasol
Aquasol 		
Aquasol
Aquasol
Aquasol
Aquasol
Ariterm
Aquasol

Aquasol
Aquasol
Aquasol
Aquasol
Aquasol
Aquasol

Aquasol

Leverantör

Systemlösning • Ariterm Vedo, solfångare BIG AR 10.5, teknikmodul AquaSol 500 och slavtankar (bef)
Made in Sweden
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Menyer

Temperaturer
Drifttider
Drift
Inställningar
Service
Värme hus
Tank
• Tryck på
för att komma till menyn. Vilken meny som är aktiv står i översta
raden med svart bakgrund.
• I menyn väljs undermeny genom att flytta markören ” ” med knapparna
eller

, sedan aktiveras undermenyn med

• Från alla menyer kan man trycka på

AQUASOL AB

.

för att gå upp en nivå i menysystemet.
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1. Meny Temperaturer
• I den här menyn visas aktuella
temperaturer för solkollektor
och tank botten.
• Om man vill se temperturloggning
tillbaks i tiden väljer man givare
med

eller

.

När pilen pekar på den givare man vill se trycker man på

så visas en graf över

temperaturen på den givaren.
• Flytta markören genom tryck
på

eller

för att se hela

den loggade tiden. När slutet
på första fönstret nås ändras
grafen för att visa ytterligare
100 punkter.
• Tidbasen på grafen kan ändras i menyn “Service”.

• Tryck på

eller

för att

välja raden “Tid graf temp”
och tryck på

för

att aktivera menyvalet.
• Tidbasen ändras med
och

.

(Inställning 1 till 60 min med fabriksinställning 5 min)
• Tryck på

några gånger för att återvända till huvudmenyn.

AQUASOL AB
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2. Meny Drifttider
Från den här menyn kan man se
grafer över drifttid, dT, effekt och
energi.
Det går också att skicka energiloggen till en PC med COM port.
(en särskild interfacekabel behövs
för detta, ref: används ej)

• Flytta markören med

eller

för att se värdena i hela
grafen.
• Tidbasen i driftgraferna ändras i
menyn “Service”.

Inställning 1 till 48 timmar med
fabriksinställning 1h.

AQUASOL AB
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3. Meny Drift
3.1/ Automatisk drift och Från:
• För att aktivera automatisk drift,
tryck på

eller

för att välja

raden “Automatik“ och tryck
sedan på

för att aktivera valet.

• Samma procedur, fast på raden “Från“ stänger av driften.
3.2/ Manuell test sol
• I manuell test är det möjligt att
testa de utgångar som är aktiva
med de val av solsystem och
extrafunktioner som är gjorda.
Alla temperaturvärden visas.
För givare som inte är anslutna visas 0˚C.
• För att aktivera en utgång väljs rad med
aktivera valet. Tryck nu på

eller

T6

eller

. Tryck på

för att

för att aktivera utgången.

• Varvtalsreglerade pumpar startar på lägsta inställda hastighet, inställt i menyn
“Inställningar” (4.7) och ökas upp till 100% i steg om 5% med

.

4. Meny Inställningar
Under den här menyn finns alla inställbara solparametrar i systemet.
En del parametrar är inte aktuella för alla system.
4.1 / Maxtemp tank1
Maximal temperatur i tanken (T2) under normal drift.
(Inställbar 15 till 95˚C med fabriksinställning 65˚C)
4.2 / dTMax tank1
Temperaturdifferens mellan kollektor (T1) och Tank1 (T2) vid vilken pumpen startar
laddning mot tanken. (Inställbar 3 till 40˚C med fabriksinställning 7˚C).
AQUASOL AB
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4.3 / dTMin tank1
Temperaturdifferens
mellan kollektor (T1)
och Tank (T2) vid vilken
pumpen stannar.
(Inställbar 2 till
(dTMax tank1 -2˚C)
med fabriksvärde 3˚C).
4.4 / Min varvtal pump
• Tryck på

eller

för att

välja raden “Min varvtal pump”
och tryck på

för att aktivera

menyvalet.
• Minsta varvtalet på pumpen
ställs in med
och
(Inställbar 30 till 100% med
fabriksvärde 100%).
Pumpens varvtal börjar stega ner när dT är under dTMax och det inställda
“min varvtal pump” används vid dTmin.
Obs:
Varvtalsregleringen görs
genom fasstyrning med
Triac. Kontrollera innan
min varvtal ändras:
• Att pumpen kan
använda den här typen
av varvtalsreglering.
• Minsta hastighet på pumpen.
• Hastighetsväljaren på pumpen är
inställd på högsta hastighet
AQUASOL AB
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5. Service
Svenska
System
Extra från
Vakuumrör
Skyddsfunktioner
Flödesmätare
Flöde (l/min)
Tank
Fabriksinställning
Reset drifttid
Tid graf temp
Tid graf drift
Kalibrering givare maxstart T1

Nej
10

5.1 / Språk
• Tryck på
eller
för att välja raden “Svenska” och tryck sedan på
att aktivera menyraden.
• Nu kan man byta språk genom att trycka på
eller
.
Tillgängliga språk är Engelska och Svenska.

för

5.2 / System
När raden “System” är vald, tryck på
för att gå in i undermenyn.
Det finns tre olika system att välja mellan, med olika möjligheter för att lägga till
extrafunktioner.
Obs! Om RC Solex varit spänningssatt mer än 2 minuter - slå av spänningen och gå
direkt därefter till systemvalsmenyn för att ändra system (1, 4 alt 5).
5.2.1 / Solsystem 1
Grundsystem med en
tank, en pump, en solfångare och två givare.

AQUASOL AB
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5.2.4 / Solsystem 4
System med en tank, en
pump, en växelventil, två
solfångare (Öst/Väst) och
tre givare.

5.2.5 / Solystem 5
System med en tank,
två pumpar, två solfångare (Öst / Väst) och tre
givare.

AQUASOL AB
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5.4 / Vakuumrör
• Välj raden “Vakuumrör” och
tryck på

för att aktivera

menyvalet.
• Tryck på

för att välj “ja” om

solfångare av typ vakuumrör skall användas.
• Funktionen används för att kunna detektera en temperaturökning på givaren
även när den inte sitter monterad direkt där temperaturökningen sker.
Funktionen kör pumpen i 30 sekunder var 30:e minut för att kunna detektera
om solinstrålningen är tillräcklig för att starta laddningen.
5.5 / Skyddsfunktioner
• När raden är vald, tryck
på

för att aktivera menyn.

5.5.1 / Max temp
• Temperaturnivå i solfångaren för att aktivera överhettningsskyddet.
(Ställbar 110 till 150˚C med fabriksvärde 120˚C)
Överhettningsskydd för solfångaren är alltid aktivt. Skyddet gör att pumpen startar
cirkulationen när solfångartemperaturen är över “Maxtemp” plus 10˚C.
(Pumpen stannar om temperaturen i tanken (T2) når 95˚C).
AQUASOL AB

Installations & Driftsanvisning - 2009.11.27 - 17/28

Aquasol RC-Solex / expansionskort

Made in Sweden

5.5.2 / Kylning
• När funktionen “kylning” är
aktiverad är det också möjligt
att aktivera funktionen
“Återkylning”.
Kylning används för att skydda vätskan i solfångaren och fungerar enligt följande.
Pump P1 eller P2 startar om temperaturen i solfångare (T1) eller (T4) överskrider inställningen “Max temp” även om den inställd maximala temperaturen i tanken har
uppnåtts. Cirkulationen stängs av när temperaturen i solfångaren har sjunkit 10˚C.
(Cirkulationen stoppas om temperaturen i tanken (T2) når 95˚C).

5.5.3 / Återkylning
Om temperaturen i tanken är över inställd maxnivå (4.1) och temperaturen i solfångaren är 10˚C lägre aktiveras pumpen för att kyla ner tanken genom solfångaren. Pumpen stannar när temperaturen i tanken har sjunkit till den inställda maxnivån eller temperaturdifferensen mellan tanken och solfångaren är mindre än 2˚C.

5.5.4 / Frysskydd
Om frysskydd är valt så hålls temperaturen i solfångarna (T1) och (T4) över
frysskyddtemperaturen (se nedan) genom att aktivera pump P1 eller P2.
Funktionen kan användas för att få bort snötäcke från solfångaren för att öka
effektiviteten. Vätskan i solslingan skyddas mot frysning.
Observera: Det är inte lämligt att använda den här typen av frysskydd där det
regelbundet är kallt, eller kallt under längre tidsperioder.

AQUASOL AB
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• För att aktivera frysskyddet, tryck
på

eller

för att välja raden

”Frysskydd“, tryck på

för att

aktivera menyvalet, och sedan
på

för att aktivera funktionen.

• Nu kan frysskyddstemperaturen
ställas in. (Inställbar -20˚C till + 7˚C med fabriksvärde 3˚C)

5.6 / Flödesmätare
Flödesmätaren används för energimätning och övervakning.
• Om flödesmätare inte är
installerad (fabriksinställning)
måste flödet (l/min) ställas i
meny med

och

. Information om flödet finns vanligtvis på pumpen.

(Inställbar 1 till 100 l/min med fabriksvärde 10 l/min)

• Om en flödesmätare är
installerad, välj “ja” och ställ in
antal liter per puls på flödesmätaren med

och

(Se flödesmätarens datablad).
(Inställbar 1 till 25 l/puls med
fabriksvärde 10 l/puls)
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Övervakning av flödet
Flödet i systemet övervakas även om ingen flödesmätare är installerad. Temperaturdifferensen mellan solfångaren (T1) och tanken (T2) används som indikation på
problem med flödet. Om differensen är mer än 60˚C i mer än 30 minuter tolkas det
som fel på flödet. Om flödesmätare är installerad och inget flöde har uppmätts på
tio minuter efter pumpen har startat, indikeras fel på flödet. Om 60˚C/30minkriteriet inträffar stoppas styrningen och felmeddelande fås i displayen, men om
flödesmätaren indikerar fel indikeras det endast i displayen och styrningen fortsätter.
5.7 / Fabriksinställn
• Om alla fabriksinställningar
önskas tillbaka, välj raden
“Fabriksinställn.”
och tryck på

för att aktivera

raden. Välj sedan “ja” med
• Tryck nu på

.

några gånger för att återvända till huvudmenyn.

5.8 / Reset drifttid
• Om alla drifttider skall nollställas,
tryck på

för att aktivera

raden. Välj sedan “ja” med
• Tryck nu på

.

några gånger

för att återvända till huvudmenyn.
Observera: Denna funktion återställer alla totala drifttider.

AQUASOL AB
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5.11 / Kalibrering givare

I den här undermenyn är det möjligt att kalibrera alla temperaturgivare i systemet.
Observera:
Kontrollera temperaturen med en kalibrerad termometer innan justering.
(Område för kalibrering -3˚C till +3˚C med fabriksvärde 0˚C)

Maxstart kollektor T1
Begränsning av starttemperatur för solpump P1, inställbar 120-150˚C med
fabriksvärde 150˚C.
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Värme hus
Värme hus
Ute
Värme hus
Parallell
Kurva
Min
Max
Kurva 5
Kurva 0
Kurva -5
Värme stopp
Sänkning

0˚C
(40˚C)
0˚C
40˚C
10˚C
55˚C
0˚C
0˚C
0˚C
17˚C

• Tryck på
för att komma till menyn. Vilken meny som är aktiv står i översta
raden med svart bakgrund.
• I menyn väljs undermeny genom att flytta markören ” ” med knapparna
eller

, sedan aktiveras undermenyn med

• Från alla menyer kan man trycka på

Meddelande

.

för att gå upp en nivå i menysystemet.

Beskrivning

Inställningsmöjligheter

Ute 0
Rum 19,8 (20)
Växlande

Visar aktuell utomhustemperatur och
rumstemperatur (önskad rumstemperatur).

Endast om rumsgivare är
monterad.

Värme 38 (40)

Visar aktuell framledningstemperatur

Information

(Visar önskad framledningstemperatur)
Parallell

AQUASOL AB

Parallellförskjutning av värmekurva.
Genom att trycka + eller – kan man justera
framledningstemperaturen.
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Beskrivning

Inställningsmöjligheter

Kurva 40˚C

Meny för inställning av värmekurva.

Önskad framledningstemperatur vid 0˚C ute
utan kompensering.

Min Kurva

Visar lägsta framledningstemperatur.

Börvärde för lägsta
framledningstemperatur.
Ställbar mellan 0 till
40˚C.

Max Kurva

Visar högsta framledningstemperatur.

Börvärde för högsta
framledningstemperatur.
Ställbar mellan 20 till
80˚C.

Kurva 5

Knäckning av kurva vid + 5˚C.

Kurva 0

Knäckning av kurva vid 0˚C.

Kurva -5

Knäckning av kurva vid - 5˚C.

Genom att trycka + eller
– knäcker man kurvorna.
Ändrar framledningstemperaturen med
-5 till +5˚C.

Värmestopp

Funktionen stoppar cirkpumpen när
temperaturen stiger över inställt värde.

Genom att trycka + eller
– ändrar man temperaturen. Från 0 till 41˚C.
Fabriksinställd på 17˚C.

Sänkning från

Meny för nattsänkning.

Sänkning 1 och 2, start
och stopp, antal ˚C

Sänkning 1
(1-7) alt (1-5) och (6-7)

Visar vilka veckodagar
sänkningen skall gälla.

Genom att trycka + och
– kan man välja dag 1-7
alt 1-5, 6-7 eller “från”.

Sänkning
Start
00.00

Ställ in tiden för start av
första sänkningen.

Genom att trycka +
eller – ställes tiden in då
sänkningen skall börja
(går bara att ställa in
hela timmar).

Sänkning
Stopp
00.00

Ställ in tiden för stopp av
första sänkningen.

Genom att trycka +
och – ställes tiden in då
sänkningen skall sluta
(går bara att ställa in
hela timmar).

AQUASOL AB
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Beskrivning

Inställningsmöjligheter

Sänkning 2
Start
00.00

Ställ in tiden för start av
andra sänkningen.

Genom att trycka +
eller – ställes tiden in då
sänkningen skall börja
(går bara att ställa in
hela timmar).

Sänkning 2
Stopp
00.00

Ställ in tiden för stopp av andra sänkningen.

Genom att trycka +
eller – ställes tiden in då
sänkningen skall sluta
(går bara att ställa in
hela timmar).

Sänkning ˚C

Välj antal ˚C temperatursänkning.
Utan rumsgivare motsvarar 1˚ sänkning ca 4˚
sänkning av framledningstemperaturen.

Genom att trycka
+ eller – ställes
temperatursänkningen
in i ˚C. Valbar 0-40.

Klocka 15:30

Inställning av klocka. Inom parantes visas
veckodag.

Timmar och minuter
ändras med +, – samt
pilknapparna.
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Tank
Meddelande

Beskrivning

Inställningsmöjligheter

Tank M

Visar aktuell temperatur ˚C

Information

Pellets Start 55

Visar inställd starttemperatur ˚C

Valbar 30-85

Tank M

Visar aktuell temperatur ˚C

Information

Pellets Stopp 75

Visar inställd stopptemperatur ˚C

Valbar 55-85

Panntemp 60 (50)

Visar panntemperatur ˚C (börvärde)

Valbar 10-85

Pellet diff 5

Differens för start av laddpump

Valbar 0-20

Pellets - Tank M 10

10˚C Visar inställd differens.
Laddpump startar vid inställd panntemperatur
– differens. Laddpump stoppar (eftergång) vid
inställd panntemperatur -2˚C.

Valbar 5-20

Tank M

Visar aktuell temperatur ˚C

Information mittgivare

El Start 45

Visar inställd starttemperatur ˚C

Valbar 20-85

Tank T

Visar aktuell temperatur ˚C

Information toppgivare

El Stopp 65

Visar inställd stopptemperatur ˚C

Valbar 20-85

El steg 0 (3)

Är-värde visar inkopplad eleffekt
(visar antal valda eleffektsteg)

Inställbart 0-3 steg.

Tank 70 (60)

Visning temperatur i slavtank om T6
är inkopplad

Inställbar 30-85
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6. Specialfunktioner
6.1 / Pumpmotion
Pumparna motioneras 15 sekunder om de inte har varit i drift under de senaste
48 timmarna.
6.2 / Displaybelysning
Displaybelysningen släcks om ingen knapp har tryckts ner på tio minuter.

7. Övrigt
Resistansvärde på 22K alt. 3K3 givare:
(mäts med ohmmeter med minst en av trådarna på den aktuella givaren
bortkopplad)
Temp.
0˚C
10˚C
20˚C
30˚C
40˚C
50˚C
60˚C
70˚C
80˚C
90˚C
100˚C

22K
Resistans
66000
41800
27100
18000
12200
8450
5960
4280
3130
2320
1746

		
		
		

AQUASOL AB

3K3
Temp.
Resistans
0˚C
162000
20˚C
61465
40˚C
26064
60˚C
12140
80˚C
6119
100˚C
3300
120˚C
1885
140˚C
1132
160˚C
710
180˚C
463
200˚C
312
220˚C
217
240˚C
168
260˚C
113
280˚C
85
300˚C
64
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Data
In / ut starkström
PE
PE in
N
Nolla in
L
Fas in
P1/N/PE
P2/N/PE
P3/N/PE

Cirkulationspump SOLpanel 230VAC/1A
Cirkulationspump SOLpanel2/Ventil 230VAC/1A
Pelletspanna 230VAC/1A

P/N/PE
R1/N/PE
SOL/N/PE
CP/N/PE
SH+/SH-/N

Cirkulationspump pellets/ved 230VAC/3A
Cirkulationspump från extern tank (ved) 230VAC/3A
Cirkulationspump till extern tank (ved) 230VAC/3A
Cirkulationspump värmesystem 230VAC/3A
Shuntmotor värmesystem (öka/minska) - 230VAC/2A

ELin L1
EL2 L1
EL1 L1

EL in 400V / 20A
ELsteg2a 16A
ELsteg1a 16A

EL1 L2
EL2 L2
ELin L2

ELsteg1b 16A
ELsteg2b 16A
EL in 400V

Installation svagström
SOL2 1/2
Solgivare2 NTC 3k3 art.nr 200112/200113
SOL
3/4
Solgivare NTC 3k3 art.nr 200112/200113
T-T
5/6
Tank topp NTC 22k art.nr 200232
T-M
7/8
Tank mitten NTC 22k art.nr 200232
T-L
9/10
Tank botten NTC 22k art.nr 200232
FRAM 13/14
Framledningsgivare shuntgrupp NTC 22k art.nr 200232
UTE
15/16
Utegivare NTC 151R art.nr 200 035
RUM 17/18
Rumsgivare
T6		
Tank extern NTC 22k art.nr 200232
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Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är
Aquasol ABs åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande.
Aquasol förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer
utan föregående meddelande.

Aquasol AB

Oskarsvägen 38, 702 14 Örebro, 019-16 56 90
www.aquasol.se

