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Beskrivning

Enhetens funktion
Allmänt
Principen för reglercentralen är att styra till- och frånslag av pumpar och ventiler i
solvärmeanläggning genom mätning och jämförelse av temperaturer i anläggningen.
Enheten är konstruerad för enkel användning::
• 7 st förprogrammerade systemtyper kan väljas (samt 4 inställbara ”egna” system).
• Vid val av systemtyp ställs automatiskt förvalda inställningar in för aktuellt system.
• System 6 (öst / väst-system), 2 solfångare – tank är förvalt vid leverans.
För att byta systemtyp, se sid 5.
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Enhetens display har ett antal visningslägen (menyer) som visar:
• Temperaturvärde ˚C för samtliga givare, maxvärden lagras i enheten.
• På/av för systemets reläutgångar (som styr pumpar och ventiler).
• Drifttid (pump), med 2 lagringsplatser dels för för ”period”- dels för ”total-tid”
• Effekt (Watt), om effektmätning är aktiverad. Maxeffekt lagras.
• Energi (kWh), om effektmätning är aktiverad. 2 lagringsplatser av kWh dels som
”period”- dels som ”total”-energi.
• System- och parameterinställningar, som är förvalda för resp programtyp.
Dessa värden är omställbara, och står kvar även vid strömavbrott.
6 st temperaturgivaringångar ”T1 – T6” finns för mätning av temperaturen i aktuella
punkter. Upmätta maxvärden lagras i enheten och kan 0-ställas. Givaringångar som inte
används i valt systemprogram, kan användas för andra mätningar.
3 st reläutgångar ”Pump, Utg1 och Utg2” för cirkulationspumpar/ventiler.
1 reläutgång för t.ex. switchning av elpatronsystem i tank (lågspänningsmässig
styrning via yttre kontaktor). Reläutgången aktiveras när solvärmen är aktiv, om funktionen
är vald, och återgår en inställbar tid efter att solvärmen ej varit aktiv (30 min förvalt).
Drifttid registreras när utgång ”PUMP” (alt annan vald utgång) är aktiverad av solvärmen.
Effekt och energi kan mätas (ej aktiverat som förval och kräver ev. extra temp-givare).
Effekt- och energimätningen görs genom att 2 st temp-givare mäter temperaturen före resp.
efter värmeväxlare (t.ex. i tank), för tillvaratagen (alt. före resp. efter solfångare, för avgiven)
effekt. Ett känt värde på flödet i systemet ställs in i enheten (4 l/min förvalt), och genom en
formel i programmet beräknas effekten, samt tillsammans med drifttiden, energin.
Manuell Drift, används t.ex. när solfångarsystemets vätska fylls på. Systemets reläutgångar
kan ställas från/till, Vid systemtyper med både ventil- och pumpstyrning, ställer man önskad
ventilutgång från/till manuellt, varvid också pumputgången automatiskt styrs på samma sätt
från/till. Det går inte att enbart styra pumpen manuellt vid dessa systemtyper för undvikande
av att man kör pumpen mot en stängd ventil.
Enheten har in-och urkopplingsbara funktioner för:
• Skydd mot återstart av cirkulation vid s.k. partiell förångning.
• Temperaturövervakning på ledningsrör till pool för att undvika överhettning.
Om plaströr används till pool i tank/pool-system kan detta behövas.
Aktivering av funktioner som ”Partiell förångning stopp” och ”Maxstopp rör pool”
m.fl. görs under meny ”SYSTEM” i enhetens program.
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Systemtyper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

system 1: solfångare – tank
system 2: solfångare – pool
system 3: källa – sänka *
system 4: solfångare – tank / pool
system 5: källa – sänka 1 / sänka 2 *
system 6: 2 solfångare – tank (öst / väst-system), förvalt vid leverans
system 7: 2 solfångare – pool (öst / väst-system)
system 8: 2 källor – sänka *
system 9: 2 / 3 separata system (kan kombineras på önskat sätt)
system 10: solfångare – förvärmning – tank (variant på system 9)
system 11: solfångare – tank1 – tank2 (variant på system 9)

* Vid system 3, 5 ,8 och 9 kan egen uppbyggnad av systemet göras när det gäller namn
på källor och sänkor + val av givare för dessa. System 10 och 11 är uppbyggda med
system 9 som utgångspunkt.

Val av systemprogram
För att välja systemprogram (system 6, öst / väst-system, förvalt vid leverans):

Under huvudmeny ”SYSTEM”, när ”Visa” valts, kan man stega med pilknapparna genom
ett antal undermenyer för systeminställningar, t.ex. Val av systemtyp, Effektmätning,
Driftmätvillkor, Tidstopp Utg3 (för t.ex. urkoppling av elpatron via kontaktor när solvärmen
är aktiv), Partiell förångning stopp, Maxstopp rör pool, samt inställningar för system med 2
sänkor (tank/pool) som Antal sänkor, Prioriterad sänka, Möjlig solfångartemperatur-funktion
med tillhörande inställningar.
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Ordlista
Källa

Den värmealstrande delen i ett system, vanligen solfångaren. I system där
man använder 2 tankar och värmer en andra tank från den första, när
den första har nått önskad temperatur, benämner man den första tanken
som källa och den andra som sänka för cirkulationen mellan tankarna.

Sänka

Den delen i ett system som ska värmas från källan, t.ex. tank, pool ,mark.

Startdifferens

För att starta cirkulationen bör solfångarens temp vara ett antal grader
högre än tankens / poolens temp. Stardifferensen är denna temp-skillnad
(5˚C är grundinställt i enheten). Under meny ”INSTÄLLNINGAR” i
systemet anges startdifferansen t.ex. som Start Solf->Tank.

Hysteres

Är ett ”temperatur-gap” mellan start och stopp av cirkulationen (3˚C är
grundinställt i enheten). Skillnaden mellan solfångarens temp + stardiff
och tankens måste sjunka 3˚C innan cirkulationen stoppar.

Maxstopp

Om maxstopp är aktiverat (grundinställning ”Ja”) innebär det att
cirkulationen stoppar när vald maxtemperatur för sänkan uppnåtts.

Maxtemperatur

Den valda temperatur där cirkulationen stoppar vid aktiverat maxstopp.
(95˚C resp. 30˚C är grundinställt för tank resp. pool i enheten).

Maxhysteres

Är temp-skillnaden mellan stopp och återstart efter maxtemp-stopp
(6˚C resp. 2˚C grundinställt för tank/pool).

Mintemperatur

Värde på önskad lägsta temperatur i resp. sänka vid system med 2 sänkor,
t.ex. tank / pool. Solvärmen värmer i första hand vid tillräcklig solfångartemperatur den prioriterade sänkan till vald mintemperatur, därefter den
andra sänkan till vald mintemp Därefter värms den prioriterade sänkan
till maxtemperatur och därefter den andra sänkan mot maxtemperatur.

Partiell förångning Är ett tillstånd vid höga temperaturer i solfångarsystemet där vätskan i
systemet delvis förångas. När temperaturen sjunker igen övergår vätskan
åter till vätskeform.
Gräns återstart

Om ”Ja” valts för inställning ”Part förång stop”, under meny ”SYSTEM”
startar inte cirkulationen efter ett maxstopp, när sänkan (tanken) sjunkit
till möjlig återstartsnivå om solf-temp ligger över en gräns som är vald
för ”Gräns återstart” (120˚C grundinställt). Detta för att förhindra att
cirkulationen ger en ”ångpuff” med hög temperatur i systemet.

Möjlig solfångar- Är en temperatur som solfångaren ev. kan uppnå om cirkulationen från
temp
solfångare till sänka stängs av. Detta används i system med 2 sänkor
(tank / pool) för att stänga av cirkulationen till poolen och ge solfångaren
möjlighet att stiga i temperatur för att kunna värma tanken när möjlighet
finns. Se sid 13 ”System med 1 solfångare och 2 sänkor ... inställningar”.
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Menyer
Enhetens displayvisning kan indelas i ”huvudmenyer”, ”undermenyer” och ”inställningslägen”. 1:a ”Temperatur/utg”-menyn är den huvudmeny som visas vid uppstart av enheten,
och det läge som man alltid kan stega tillbaka till med ”Esc”-knappen.

Vid tryck på ”Edit/OK”-knappen vid 1:a ”Temperatur/reläutg”-menyn, så ställer man in
ett visningsläge där man automatiskt växlar mellan 1:a ”Temperatur/utg”-menyn och 2:a
”Temperatur/utg”-menyn med 3 sek intervall. Vid tryck på någon av de andra knapparna
kommer man ur detta visningsläge.
HUVUDMENYER
(i regel rubriker med STORA BOKSTÄVER utom ”Temperatur/reläutg”-menyer).
• Tryck på pilknapparna ”<” ”>” för att bläddra mellan HUVUDMENYERNA.
• Vid tryck på ”Edit/OK” kommer man till en undermeny om sådan finns.
• Vid tryck på ”Esc” kommer man tillbaka till 1:a ”Temperatur/utg”-menyn.
UNDERMENYER visar inställda parametrar och registrerade värden.
• Tryck ”Esc” för återgång till huvudmeny.
• Tryck på pilknapparna ”<” ”>” för att bläddra mellan undermenyer.
• Tryck ”Edit/OK” för att komma till inställningsläge.
INSTÄLLNINGSLÄGE markeras genom blinkande markör vid inställning eller värde.
• Tryck ”Esc” för återgång till undermeny.
• Tryck på pilknapparna ”<” ”>” för önskad inställning.
• Tryck ”Edit/OK” för bekräfta (eller ”Esc” för att avbryta) inställning. Vissa grundläggande
inställningar måste bekräftas genom att ”Edit/OK” hålls tryckt 5 sek (nerräkning 5 – 0 sek
visas på displayen).
Man kan stega tillbaka genom menysystemet till 1:a ”Temperatur/utg”-menyn med ”Esc”.
Automatisk återgång sker också från undermenyer till 1:a ”Temperatur/reläutg”-menyn
ca 4 minuter efter senaste knapptryckning.
Menytexter har i möjligaste mån utformats så att man ska kunna göra inställningar utan
extra anvisningar.
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Menyer översikt
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Drifttid, effekt- och energimätning
Drifttidmätning är alltid aktiverad och mäter drifttid för systemets pump, alternativt ventil +
pump kan väljas för mätning i viss rörgren i vätskesystemet. Villkor för drifttidmätning
(aktiv pump, eller ventil + pump), kan väljas under meny ”SYSTEM” ”Driftmätvillkor”.
•

För system med 2 ventiler t.ex. Öst / Väst-system, där cirkulationspumpen är gemensam,
kan man välja att mäta drifttid (och effekt / energi)
- alltid när pumpen är aktiverad
- eller när en av ventilerna VntA el VntB och pumpen är aktiverad.

•

För system med en 3-vägsventil t.ex. Solf – Tank/Pool -system kan man välja att mäta
drifttid (och effekt / energi)
- alltid när pumpen är aktiverad
- eller antingen mot tank eller pool när pumpen är aktiverad.

Effekt/energimätning är ej aktiverat som standard och kräver 2 st temp-givare. Givare som
ingår i reglersystemet kan också väljas för effektmätning (om den är placerad i lämplig mätpunkt). Effekt/energimätningen sker efter det villkor som valts under ”Driftmätvillkor”.
•

•

Temperaturen mäts på båda sidor om värmeväxlare (t.ex. i tank) för att registrera
avgiven temperatur i växlaren.
Ett värde på flödet (upmätt eller beräknat) ställs in efter aktivering (4 liter/min är förvalt).
Vid system som arbetar tillsammans med annan värmekälla med kontinuerlig cirkulation
med känt flöde, t.ex. bergvärme, kan effektmätning göras över värmeväxlare i detta
system om driftvillkor ”Temp” väljs.
Effekten och därmed energin mäts i detta fall när ingående temp till värmeväxlaren är
högre än utgående.
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Aktivering av effekt- och energimätning. ”Steg för steg”-anvisning.
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Automatik / manuell drift
Systemet kan ställas om mellan automatik och manuell drift. Detta gör att man kan ställa
systemets reläutgångar På/Av efter behov, t.ex. när man fyller på vätska i rörsystemet och
behöver styra cirkulationen tillfälligt.
Skulle man råka ut för ett givarfel, vilket stänger av automatiken, kan man ställa om till
manuell drift och styra cirkulationen.
För att ändra mellan automatik och manuell drift: Stega med pilknapparna (direkt med
vänster pilknapp från 1:a Temperatur/Utg-meny) till huvudmeny ”AUTOMATIK/Man”.
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System med 1 solfångare och 2 sänkor (Tank och Pool), inställningar, funktioner
•

Vilken sänka ska prioriteras ? Tank (sänka1) är förvald.
Ställs in under huvudmeny ”SYSTEM”, undermeny ”Prioritet =”.

•

Om solfångarens temperatur är högre än tankens (den prioriterade sänkan):
Tanken laddas i första hand mot mintemp (60˚C förvalt för tank). Om tanken uppnått
mintemp och poolen ej uppnått mintemp (22˚C förvalt för pool), laddas poolen. Om både
tanken och poolen uppnått mintemp, laddas tanken mot maxtemp (95˚C förvalt). Om
tanken uppnått maxtemp, laddas poolen mot maxtemp (30˚C förvalt). Om både tank och
pool nått maxtemp, stängs cirkulationen så att ingen laddning sker.

•

Om solfångarens temperatur är lägre än tankens (den prioriterade sänkan):
Om solfångarens temp är högre än poolens och denna ej nått mintemp, laddas poolen.
Detta innebär att solfångaren, om poolen inte uppnår mintemp, troligen inte ges
möjlighet att uppnå tillräcklig temperatur för att ladda tanken. Därför finns en funktion
för mätning av möjlig solfångartemperatur.

•

”Möjlig solfångartemperatur”-funktion, ”Nej”, ”Plåt” eller ”Paus”:
Undermeny ”Möjl solftmpmätn” finns under huvudmeny ”SYSTEM” 2 valbara varianter
av funktion finns ”Plåt” eller ”Paus” alternativt ingen mätning ”Nej”.
”Paus”-funktion (förvalt): Om tanken är prioriterad och tanktemp ligger under mintemp
och samtidigt kontinuerlig laddning skett mot poolen en viss tid (”Pooldrift” 30 min
förvalt), avbryts laddningen mot poolen tillfälligt en viss tid (”Poolpaus” 5 min förvalt).
Inom denna paus ges solfångaren möjlighet att stiga i temp och ev. starta laddning av
tanken. ”Pooldrift” och ”Poolpaus” är undermenyer under huvudmeny ”SYSTEM”
inställbara 1-240 min.
”Plåt”-funktion: En extra tempgivare, monterad på en absorbatorplåt utanför solfångarens vätskesystem, mäter temperaturen på plåten. Om plåtens temp överstiger tankens
temperatur + startdifferans med ett visst antal grader ”Diff möjl soltmp”, (10˚C förvalt)
och tanken ligger under mintemp, stängs cirkulationen så att solfångaren kan stiga i
temperatur och laddning av tank kan ske.

•

En sänka kan stängas av om så önskas, och aktiv sänka kan väljas.
Görs under meny ”SYSTEM” -> ”Antal sänkor = 1” -> ”Aktiv sänka=Tank” eller =Pool”)

Förvalda värden:
Mintemp tank 60˚C, maxtemp tank 95˚C / Mintemp pool 22˚C, maxtemp pool 30˚C.
Under meny ”INSTäLLNINGAR” kan värdena ställas om Maxtemp är inställbara 15 -120˚C
Mintemp från 15˚C till inställd maxtemp minus hysteres (95˚C - 6˚C=89˚C t.ex.).
Vid inställning av maxtemp och mintemp för sänka: Ställ lämpligen först in maxtemp
(inställbart maxvärde för mintemp är beroende av inställd maxtemp). Om inställning av maxtemp ”krockar” med inställd mintemp, så ställs mintemp automatiskt om till rimligt värde.
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Teknisk information
•

Spänningsmatning till enheten är 230V 50/60Hz enfas.

•

Effektförbrukningen för elektronikdelen är max 4W.

•

4A trög säkring (glassäkring 5x20mm) gemensam för reläutgångar och styrelektronik.

•

3 st reläutgångar 230V~ enfas PUMP, UTG1 och UTG2 för drivning av pumpar/ventiler.
2 av reläutgångarna, UTG 1 och UTG2 är av växlande typ (kan driva motorventiler),

•

1 extra reläutgång, Utg3, med en 1-pol växling för t.ex. av / på-funktion för elpatron.
Avsett för lågspänningsstyrning. Fördröjningstid för återinkoppling av elpatrondrift,
efter aktiv solvärme, inställbar.

•

6 ingångar för temperaturgivare typ KTY81-110. PTC-givare med motståndsvärde
1000Ω vid 25˚C. Givaringångar som inte används i aktuellt system kan användas för
önskad temp-mätning. Samtliga givaringångar har ett överspänningsskydd som ger visst
skydd vid åskladdningar.

•

Manuell drift av de 3 reläutgångarnareläutgångarna. Reläutgångarna kan aktiveras /
avaktiveras manuellt genom knapptryckningar på enheten (för ”tvångskörning” av
systemet). Vid manuell drift av utgång, är systemets hela automatik urkopplad.

•

Lagring av maxtemperaturer för samtliga givare med separata nollställningar.

•

Lagring av drifttid på två platser, ”period” och ”total” med separata nollställningar.

•

Lagring av maxeffekt med nollställningsmöjlighet.

•

Lagring av energi (kWh) på två platser, ”period” och ”total” med separata nollställningar.

•

Indikering av givarfel för samtliga givaringångar.
Display visar ”-” för avbrott eller ”o” för kortslutning. Röd lysdiod ”MAX” blinkar och
reläutgångar ”faller” om givaringång, som ingår reglersystemet, indikerar fel.

•

Inställning av systemets parametrar kan göras efter behov, se meny ”INSTÄLLNINGAR”.

•

Om avvikande inställningar gjorts mot ”grundinställningar”, kan återladdning av
systemens förvalda värden göras. De förvalda värdena omfattar värden på
”startdifferans”, ”hysteres” och maxtemp för aktuellt system.

Vid ev strömavbrott behålls systemets samtliga inställningar och registreringar.
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Problemlösning
•

Grön lysdiod ”MANUELL” blinkar (/och grön lysdiod PUMP)
Enheten körs i manuellt läge (automatiken urkopplad). För omställning till automatikläge:
– Bläddra med pilknappar till huvudmeny ”MANUELL/automat”.
– Tryck knapp ”Edit/OK” för att komma till undermeny ”*MANUELL* på”
– Tryck höger pilknapp (”Aut” på undre menyraden) för att ställa systemet i
automatikläge.

•

Röd lysdiod GIVARE blinkar
Detta indikerar givarfel, eller att givare som ingår i valt system ej är ansluten. Vid åska är
spec utomhusplacerade givare av olika typer utsatta för laddningar i luften. Enheten har
visst skydd mot detta på samtliga givaringångar i enheten. Det kan dock ändå inträffa att
en givare förstörs av åska.
– Kontrollera på displayen att givare som ingår i reglersystemet (t.ex. SolA, SolB och
Tank för ”öst / väst”-system) visar rimliga temperaturvärden (vid felaktig givare visas
”-” för avbrott och ”o” för kortslutning).
Felaktig givare byts ut (leverantören kan tillhanda hålla lämplig rep-sats)
– Om givarvärden är u.a. kontrolleras att rätt typ av system är inställt.
genom att bläddra med pilknappar till ”AQUASOL SOLVäRME”. Nedre raden visar vald
systemtyp (t.ex. ”2 Solf – Tank” för ”öst / väst-system”).
Ev val av system görs under meny ”SYSTEM”.
Texten på displayen ”vandrar” eller visar konstiga tecken.
Förmodligen har någon nätstörning påverkat enheten så att displayen ”kommit i otakt”.
– Bryt nätspänningen till enheten och anslut den igen.

•
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Felsökning
Om reglercentralen är ”svart”
OBS! Vid arbeten i enheten (byte av säkring, lossande av anslutningar från utgångar) ska
enheten först göras spänningslös av säkerhetsskäl (t.ex. genom urkoppling av nätsäkring i
säkringscentral).
För att direkt kunna upptäcka ev. fel i systemet, är säkringen för elektronik och reläutgångar
gemensam, och enheten blir spänningslös om en ansluten pump eller ventil orsakar
säkringsfel.
Enheten är helt ”svart”, ingenting lyser.
1. Kontrollera säkring för elnätet till enheten och nätanslutning på plinten ”230V IN”
i enheten.
2. Kontrollera enhetens säkring i den stående säkringshållaren inuti lådan.
Säkringshållarens lock har bajonettfattning. Tryck ner och vrid vänster.
Säkringen, 4A trög glassäkring 5x20mm, säkrar av både elektronikdel och reläutgångar.
Om säkringen är sönder (tråden i säkringen avsmält):
– Före byte av säkring och återstart av enheten:
•  För att undvika att någon reläutgång är aktiverad vid återstart:
Lossa en av anslutningarna för givare T1 (solfA) och vid öst / väst-system T3 (solfB).
Därmed drar ej reläutgångarna och röd lysdiod ’MAX’ kommer att blinka om
		 enheten startar.
– Sätt i en ny säkring och anslut nätspänning
– Om enheten startar:
•  Prova med manuell drift av utgångarna.
•  Går säkringen sönder vid manuell drift ligger felet i någon ansluten pump		 eller ventilkrets.
• Fungerar systemet, så har säkringen förmodligen gått sönder p.g.a. någon
		 tillfällig nätstörning.
• Anslut bortkopplade givarledningar igen.
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Exempel på inkoppling system 1/2/3 = Solfångare – Tank / Pool / Sänka
T1 = Solf och T2 = Tank / Pool / Sänka styr utgång PUMP och UTG 1.
Båda utgångarna PUMP och UTG1 (växlande) kan användas i systemet.
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Exempel på inkoppling system 4/5 = Solf – Tank / Pool / Tank / Sänka2
T1 = Solfångare, T2 = Tank, T3 = Pool (Sänka2).
T1 -> T2 styr utgång PUMP. T1 -> T3 styr UTG1 och PUMP.
Fas ut på UTG1 ”(F)”, när Pool (Sänka2) är aktiverad.
UTG 2 är ”låst” och där används ”F” för fast fas till ställdon ESBE68 när 3-vägsventil
används i systemet.

Valfri sänka, Tank el Pool
(Sänka2), kan stängas av när
den ej är aktuell.
Gå in på ”SYSTEM”, undermeny ”Antal sänkor =1” för
drift mot 1 sänka.
Välj den sänka som ska vara
aktiv med ”Aktiv sänka=”
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Exempel på inkoppling system 6/7/8 = 2 Solfångare (öst/väst) – Tank / Pool / Sänka
T1 = Solf A och T2 = Tank / Pool / Sänka styr utgång UTG1 (ventil A) och utgång PUMP.
T3 = Solf B och T2 = Tank / Pool / Sänka styr utgång UTG2 (ventil B) och utgång PUMP.
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Exempel på inkoppling system 9 = 2 separata system
System A: T1 = Solf och T2 = Tank styr utgång PUMP.
System B: T3 = Källa B och T4 = Sänka B styr utgång UTG1.
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Exempel på inkoppling system 9 = 3 separata system
System A: T1 = Solf och T2 = Tank styr utgång PUMP.
System B: T3 = Källa B och T4 = Sänka B styr utgång UTG1.
System C: T5 = Källa C och T6 = Sänka C styr utgång UTG2.
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Exempel på inkoppling system 9 = Solf – Förvärmning - Tank
System A: T1 = Solf och T2 = Tank styr utgång PUMP.
System B: T3 = Källa B och T4 = Sänka B styr utgång UTG1.
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Exempel på inkoppling system 11 = Solf -> Tank1 -> Tank2
Laddning av tank1 från solfångare. Laddning av tank2 från tank1.
Mintemp i tank1, innan laddning av tank2 kan starta, är inställbart (60° förvalt).
System A: T1 = Solf och T2 = Tank styr utgång PUMP.
System B: T2=Tank1 och T3=Tank2 styr utgång UTG1.

AQUASOL AB

Drift- & Skötselanvisning / version 09-330 - 2010.11.20

23/24

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.
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