ELEKTRONISK STYRENHET FÖR VATTENBURNA KLIMATSYSTEM
Handbok för installation och användning

FWECSA

SV

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SÄKERHETSSYMBOLER................................................................................. 1
ALLMÄNNA VARNINGSFÖRESKRIFTER.......................................................... 1
HUVUDEGENSKAPER..................................................................................... 2
HUVUDFUNKTIONER...................................................................................... 2
ANVÄNDARGRÄNSSNITT............................................................................... 3
KNAPPSATS......................................................................................................................3
AKTIVA KNAPPKOMBINATIONER.......................................................................................4
SLÅ PÅ/STÄNGA AV DET VATTENBURNA KLIMATSYSTEMET............................................4
ÄNDRA BÖRVÄRDET FÖR TEMPERATUR OCH VENTILATIONSHASTIGHET........................4
ÄNDRA FUNKTIONSLÄGET................................................................................................5
AKTIVERA/INAKTIVERA ECONOMY-FUNKTIONEN..............................................................5
AKTIVERA/INAKTIVERA ANVÄNDNINGEN AV VÄRMEELEMENTEN....................................5
AKTIVERA/INAKTIVERA KONTROLLEN AV MIN. RUMSTEMPERATUR................................5
AKTIVERA/INAKTIVERA KONTROLLEN AV RUMSFUKTIGHET............................................5
ÄNDRA BÖRVÄRDET FÖR FUKTIGHET...............................................................................6
AKTIVERA/INAKTIVERA TIDSINTERVALLEN......................................................................6
VISA VATTENTEMPERATUREN..........................................................................................6
LÅSA/LÅSA UPP KNAPPSATSEN.......................................................................................6
VISA TID OCH DATUM.......................................................................................................6
ÄNDRA KLOCKSLAGET......................................................................................................6
KONFIGURERA TIDSINTERVALLEN...................................................................................6

MENYER OCH PARAMETERLISTOR................................................................ 7
MENY FÖR KONFIGURATION.............................................................................................7
MENY FÖR REGLERING.....................................................................................................9
MENY FÖR INSTÄLLNING..................................................................................................9

REGLERLOGIKER.......................................................................................... 10
VÄXLING MELLAN KYLNING/UPPVÄRMNING..................................................................10
VENTILATION...................................................................................................................10
VENTIL............................................................................................................................13
VÄRMEELEMENT.............................................................................................................14
ECONOMY.......................................................................................................................14
KONTROLL AV MIN. TEMPERATUR..................................................................................14
AVFUKTNING...................................................................................................................15
LARM..............................................................................................................................15

NÄTVERK OCH KONNEKTIVITET................................................................... 16
ANSLUTNING TILL EXTERNT ÖVERVAKNINGSSYSTEM...................................................16
NÄTVERKSLÖSNING SMALL...........................................................................................18
BLANDAT NÄTVERK.........................................................................................................19

LYSDIODERNAS BETYDELSE........................................................................ 19
TEKNISKA DATA........................................................................................... 20
INSTALLATION OCH UNDERHÅLL................................................................. 20
INSTALLATION AV SONDER.............................................................................................20
INSTALLATION AV FJÄRRANSLUTEN LUFTSOND............................................................20
INSTALLATION AV FUKTSOND.........................................................................................20
INSTALLATION AV VATTENSOND.....................................................................................21
INSTALLATION AV ANVÄNDARGRÄNSSNITT...................................................................22
INSTALLATION PÅ EFFEKTKORT......................................................................................22
ELANSLUTNINGAR..........................................................................................................23
UNDERHÅLL....................................................................................................................23
RENGÖRING....................................................................................................................23
PROBLEMLÖSNING.........................................................................................................24
EFFEKTTABELL FÖR EFFEKTKORT...................................................................................25
KOPPLINGSSCHEMA.......................................................................................................25

FWECSA

Styrenhet för klimatsystem

VARNING
SEPARERA DATAKABLARNA
FRÅN EFFEKTKABLARNA
1 0 0 1 1 0 0 1

ALLMÄNNA
VARNINGSFÖRESKRIFTER
ÖVERSÄTTNING
ORIGINAL

AV

BRUKSANVISNING

I

Var rädd om handboken och se till att den finns till hands
under hela apparatens livslängd.
Läs noggrant all information i denna handbok
med särskild uppmärksamhet på de delar som
är märkta med texten Viktigt och Observera.
Försummelse av instruktionerna kan orsaka
personskador eller skador på apparaten.

SÄKERHETSSYMBOLER
LÄS NOGGRANT

Konsultera denna handbok i händelse av funktionsfel.
Kontakta närmaste serviceverkstad DAIKIN vid behov.

OBSERVERA

Installation och underhåll ska utföras av kvalificerad personal
om inget annat anges i denna handbok.

FARLIG SPÄNNING

Bryt spänningen till apparaten före samtliga ingrepp på
vattenburna klimatsystem.
Försummelse av föreskrifterna i handboken medför att
garantin omedelbart bortfaller.
DAIKIN EUROPE NV frånsäger sig allt ansvar för eventuella
skador som uppstår p.g.a. en olämplig användning av
apparaten eller försummelse av föreskrifterna i denna
handbok och på det vattenburna klimatsystemet.

NON
TIRARE

NON
FORZARE

Apparaten får inte användas av barn eller
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental funktionsförmåga eller personer som
saknar erfarenhet eller kunskap om hur den
ska användas, om de inte övervakas under
tiden. Barn får inte ha åtkomst till apparaten.
Kontrollera apparatens skick när den tas emot och försäkra
dig om att det inte har uppstått transportskador.
Se tillbehörens tekniska scheman för installationen och
användningen av dem.
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HUVUDEGENSKAPER

HUVUDFUNKTIONER

Styrenheten FWECSA är konstruerad för att styra olika
serier av vattenburna klimatsystem i sortimentet Daikin
med enfas flerhastighetsmotor eller ansluten till en
inverter för hastighetsmodulering.

•

Automatisk eller manuell variation (väljs från
knappsatsen) av fläkthastigheten;

•

Styrenheten FWECSA är ett system som består av följande:

Styrning av ON/OFF-ventiler eller modulerande
ventiler för system med två eller fyra rör;

•

Styrning av ett
uppvärmningen;

•

Växling mellan SOMMAR/VINTER
uppvärmning) på fyra olika sätt:

•

•

Effektkort
som
innehåller
matningskretsen,
mikroprocessorsystemet
och
kontaktdonen
(utdragbara med skruv) för anslutningen av ingångsoch utgångsanordningarna;
Användargränssnitt som består av grafisk display
och knappsats (sex knappar) utrustad med klocka och
sond för avläsning av rumstemperatur.
Anslutningen
mellan
effektkortet
och
användargränssnittet utförs med därtill
avsedda kontaktdon och en skärmad
dataöverföringskabel med två tvinnade ledare.

Styrenheten möjliggör seriell kommunikation i två typer av
nätverk:
•

Lösning för extern övervakning: anslutning till ett
externt övervakningssystem med protokoll MODBUS
RTU på seriell port RS485;

•

Lösning SMALL: anslutning av flera styrenheter
FWECSA i två möjliga konfigurationer:

•

--

MASTER/SLAVE på seriell port RS485

--

MASTER/SLAVE på PLC (elnätskommunikation).

värmeelement

som

stödjer

(=

kylning/

--

manuellt med knappsats;

--

manuellt med fjärrstyrning (från digital ingång);

--

automatiskt beroende på vattentemperaturen;

--

automatiskt beroende på lufttemperaturen;

•

Styrning av avfuktningsfunktionen;

•

Funktion med TIDSINTERVALL.

Dessutom är den försedd med:
•

Digital ingång för extern klarsignal (t.ex.
fönsterkontakt, fjärrstyrd ON/OFF, närvarogivare o.s.v.)
som kan aktivera eller inaktivera det vattenburna
klimatsystemets funktion (kontaktlogik: se parametrar
för konfiguration av effektkortet);

•

Digital ingång för fjärransluten centralstyrd växling
mellan Kylning/Uppvärmning (kontaktlogik: se
parametrar för konfiguration av effektkortet);

•

Digital ingång för aktivering av ECONOMY-FUKTIONEN
från fjärrkontroll (kontaktlogik: se parametrar för
konfiguration av effektkortet);

Lösning MED BLANDAT NÄTVERK: anslutning av flera
styrenheter FWECSA med olika nivåer av autonomi:

•

Digital utgång (ren kontakt) som är helt konfigurerbar;

--

Nätverks-MASTER
RS485
(externt
övervakningssystem eller FWECSA), sändning
av instruktioner till SLAVE RS485 (s.k. områdesMASTER);

•

Sond för lufttemperatur i rummet (standard och
placerad inuti användargränssnittet);

•

Sond för vattentemperatur (tillbehör), en eller två
(tillval vid system med fyra rör);

--

Områdes-MASTER
(FWECSA),
mottagning
av instruktion från nätverks-MASTER RS485,
sändning av instruktioner till SLAVE PLC;

•

--

Nätverks-SLAVE PLC, exakt samma funktion som
områdesmaster.

Fjärransluten sond för lufttemperatur i rummet
(tillbehör) som, om den ansluts, kan användas
istället för den som är installerad som standard inuti
användargränssnittet;

•

Fjärransluten sond för relativ luftfuktighet i rummet
(tillbehör).
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ANVÄNDARGRÄNSSNITT

•

larmsignal: symbol och indikation av typen av larm
överlappar fältet som normalt används för att visa
symboler för status.

I höger ruta finns följande information (uppifrån och ned):
•

indikation av funktionsläge
Läge KYLNING
Läge UPPVÄRMNING

Huvudskärmbilden delas in i två rutor (nedan angivna som
vänster ruta och höger ruta) av en vertikal linje.
I vänster ruta finns följande information (uppifrån och ned
och från vänster till höger):
•

rumstemperatur (avläses av den fjärranslutna sonden
på användargränssnittet eller av sonden som är
ansluten till effektkortets kopplingsplint beroende på
aktuell konfiguration)

•

rumsfuktighet (när fuktsonden finns och är konfigurerad)

•

symboler för status:

•

indikation av ventilationsstatus

•

indikation av börvärde för lufttemperatur i rummet

Om det vattenburna klimatsystemet är i läge OFF täcks hela
skärmbilden av texten OFF i vertikalled.

KNAPPSATS
Användargränssnittet har sex knappar. Nedan anges
basfunktionerna som är förknippade med varje knapp.
KNAPP ON/OFF
• påslagning/avstängning av vattenburet
klimatsystem
• tillbaka till huvudskärmbilden

aktiva tidsintervall
aktiv economy-funktion
Prg

KNAPP PRG
• åtkomst till MENYN

Mode

KNAPP MODE
• ändring av funktionsläge
(KYLNING/UPPVÄRMNING)

avfuktning i funktion
aktiverad funktion för min. rumstemperatur

PILKNAPP UPP
• ändring av värden/ventilationshastighet
• bläddring mellan skärmbilder

öppen(na) ventil(er)
aktivt värmeelement

Kommando för nätverks-MASTER SMALL

KNAPP SET
• läge för ändring av BÖRVÄRDE/
VENTILATION
• bekräfta värdet/tillbaka till läget för
bläddring mellan skärmbilder

seriell kommunikation
med övervakningssystem

PILKNAPP NED
• ändring av värden/ventilationshastighet
• bläddring mellan skärmbilder

Kommando för nätverks-SLAVE SMALL

Set

låst knappsats
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KNAPPKOMBINATIONER

•

Vissa funktioner kan aktiveras genom att du trycker samtidigt
på två eller tre knappar enligt nedanstående:

tryck på pilknapparna UPP/NED för att ändra det
inställda börvärdet för lufttemperaturen i rummet;

•

tryck en gång till på knappen SET för att bekräfta det
visade värdet och gå ur läget för ändring av börvärdet
för temperatur.

aktivering/inaktivering av
TIDSINTERVALL

Set

visning av vattentemperatur (om
sonden finns)
Prg

Mode

Set

ÄNDRA VENTILATIONSHASTIGHETEN
•

Tryck två gånger på knappen SET med det vattenburna
klimatsystemet i funktion för att komma till läget för
ändring av ventilationshastighet (automatisk, superlåg,
min., medelhög, max.)

•

tryck på pilknapparna UPP/NED för att ändra
ventilationshastigheten;

visning av klockslag (datum och
tid)
LÅSNING/UPPLÅSNING AV
knappsats

MANUELL ventilation
AUTOMATISK ventilation

SLÅ PÅ/STÄNGA AV DET VATTENBURNA
KLIMATSYSTEMET
För att slå på och stänga av det vattenburna klimatsystemet
är det nödvändigt att visa huvudskärmbilden och därifrån
trycka på knappen ON/OFF. Tryck på knappen ON/OFF för
att snabbt gå tillbaka till huvudskärmbilden oavsett var du
befinner dig. Tryck sedan på den en gång till för att slå på/
stänga av det vattenburna klimatsystemet.
Knappen ger ingen effekt i följande fall:
•
funktionen med tidsintervall är aktiverad (symbolen för
klockan visas på huvudskärmbilden). Se motsvarande
avsnitt för att aktivera/inaktivera tidsintervallen;
•
påslagningen/avstängningen
från
övervakningssystemet är aktiv;
•
kontakten har tvingat det vattenburna klimatsystemet
att stängas av;
•
det vattenburna klimatsystemet har tvingats att
slås på p.g.a. att funktionen för kontroll av min.
rumstemperatur har aktiverats.

FORCERAD ventilation (kan inte ändras)
•

vid stegvis ventilation är ändringssekvensen följande:
Vattenburet klimatsystem med tre hastigheter
Min.

Medelhög

Max.

Automatisk

Vattenburet klimatsystem med fyra hastigheter
Superlåg

Min.

Medelhög

Max.

Automatisk

•

vid modulerande ventilation visas ventilationshastigheten
i procent istället för stegen. Tryck på pilknapparna för att
ändra värdet från den inställda min. gränsen till max.
gränsen (se MENY FÖR REGLERING); utanför gränserna
ställs det automatiska ventilationsläget in automatiskt;

ÄNDRA BÖRVÄRDET FÖR LUFTTEMPERATUR

•

Det är nödvändigt att visa huvudskärmbilden och göra
följande med det vattenburna klimatsystemet påslaget för att
ändra börvärdet för lufttemperatur:

när skillnaden mellan den avlästa lufttemperaturen i
rummet och det inställda börvärdet ligger inom 0,5 °C
inaktiveras ventilationen och texten STDBY visas;

•

tryck på knappen SET för att bekräfta/gå ur ändringsläget
och gå tillbaka till huvudskärmbilden;

•

•

om styrenheten är utrustad med vattensond och den
avlästa temperaturen inte är tillräcklig för att säkerställa

tryck en gång på knappen SET för att markera det
inställda börvärdet (nere till höger på skärmbilden) för
lufttemperaturen i rummet;
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klarsignal för ventilation, inaktiveras den och symbolen
för motsvarande funktionsläge blinkar:
Läge KYLNING

FWECSA

att bekräfta;
•

gå tillbaka till huvudskärmbilden genom att trycka på
knappen ON/OFF.

Symbolen för värmeelementet visas i huvudskärmbilden
om värmeelementen har aktiverats (och har konfigurerats
korrekt i MENYN FÖR KONFIGURATION). Symbolen blinkar
om värmeelementen inte är i funktion medan den lyser med
fast sken om värmeelementen är i funktion.

Läge UPPVÄRMNING

ÄNDRA FUNKTIONSLÄGET
Ändra funktionsläget (Kylning/Uppvärmning) genom att
trycka på knappen MODE från huvudskärmbilden.

AKTIVERA/INAKTIVERA ECONOMYFUNKTIONEN

AKTIVERA/INAKTIVERA KONTROLLEN AV
MIN. RUMSTEMPERATUR
Det är nödvändigt att visa huvudskärmbilden för att aktivera/
inaktivera funktionen för kontroll av min. rumstemperatur.
Gör följande:
•

Det är nödvändigt att visa huvudskärmbilden för att aktivera
ECONOMY-funktionen som beskrivs på sid. 14. Gör följande:

tryck på pilknapparna UPP/NED för att bläddra mellan
skärmbilderna tills fönstret för aktivering av kontroll av
min. temperatur visas;

•

tryck på knappen SET för att komma till ändringsläget;

•

tryck på pilknapparna UPP/NED för att bläddra mellan
skärmbilderna tills fönstret Aktivering av economy
visas;

•

tryck på pilknapparna UPP/NED för att aktivera/
inaktivera funktionen och tryck åter på knappen SET för
att bekräfta;

•

tryck på knappen SET för att komma till ändringsläget;

•

•

tryck på pilknapparna UPP/NED för att aktivera/
inaktivera funktionen och tryck åter på knappen SET för
att bekräfta;

gå tillbaka till huvudskärmbilden genom att trycka på
knappen ON/OFF.

Symbolen för min. rumstemperatur visas i huvudskärmbilden
om funktionen har aktiverats.

•

gå tillbaka till huvudskärmbilden genom att trycka på
knappen ON/OFF.

Symbolen för economy visas i huvudskärmbilden om
funktionen har aktiverats.

AKTIVERA/INAKTIVERA KONTROLLEN AV
RUMSFUKTIGHET
AKTIVERA/INAKTIVERA ANVÄNDNINGEN AV
VÄRMEELEMENTEN

Det är nödvändigt att visa huvudskärmbilden för att aktivera/
inaktivera kontrollen av rumsfuktigheten. Dessutom måste
fuktsonden vara installerad. Gör följande:
•

Det är nödvändigt att visa huvudskärmbilden för att aktivera/
inaktivera användningen av värmeelementen (när de finns
och är konfigurerade). Gör följande:

tryck på pilknapparna UPP/NED för att bläddra mellan
skärmbilderna tills fönstret för aktivering av kontroll av
fuktighet visas;

•

tryck på knappen SET för att komma till ändringsläget;

•

tryck på pilknapparna UPP/NED för att bläddra
mellan skärmbilderna tills fönstret för aktivering av
värmeelement visas;

•

tryck på pilknapparna UPP/NED för att aktivera/
inaktivera funktionen och tryck åter på knappen SET för
att bekräfta;

•

tryck på knappen SET för att komma till ändringsläget;

•

gå tillbaka till huvudskärmbilden genom att trycka på

•

tryck på pilknapparna UPP/NED för att aktivera/
inaktivera funktionen och tryck åter på knappen SET för
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varmvattentemperatur).

knappen ON/OFF.

ÄNDRA BÖRVÄRDET FÖR FUKTIGHET

LÅSA/LÅSA UPP KNAPPSATSEN

Det är nödvändigt att visa huvudskärmbilden för att ändra
börvärdet för rumsfuktighet. Dessutom måste kontrollen av
rumsfuktighet ha aktiverats. Gör följande:

Tryck samtidigt på knapparna UPP + SET + NED för att
låsa/låsa upp användargränssnittets normala knappfunktion.
Symbolen för nyckeln visas på displayen när knappsatsen
är låst. När standby-läget aktiveras går det oavsett att visa
huvudskärmbilden igen genom att trycka på knappen ON/
OFF.

•

tryck på pilknapparna UPP/NED för att bläddra mellan
skärmbilderna tills fönstret för börvärde för fuktighet
visas;

•

tryck på knappen SET för att komma till ändringsläget;

•

tryck på pilknapparna UPP/NED för att aktivera/
inaktivera funktionen och tryck åter på knappen SET för
att bekräfta;

VISA TID OCH DATUM

•

gå tillbaka till huvudskärmbilden genom att trycka på
knappen ON/OFF.

Det är nödvändigt att visa huvudskärmbilden med det
vattenburna klimatsystemet påslaget för att visa klockans
data. Tryck samtidigt på knapparna PRG och MODE: Tid
och datum visas i 5 sekunder. Därefter återgår displayen
automatiskt till huvudskärmbilden.

AKTIVERA/INAKTIVERA TIDSINTERVALLEN
Det är nödvändigt att visa huvudskärmbilden för att
aktivera/inaktivera tidsintervallen (med det vattenburna
klimatsystemet antingen påslaget eller avstängt).
Tryck samtidigt på knappen SET och pilknappen NED.
Aktiveringen av tidsintervallen indikeras av att symbolen för
klockan visas i huvudskärmbilden.

VISA VATTENTEMPERATUREN
Sondens närvaro måste ha konfigurerats i MENYN FÖR
KONFIGURATION för att visa värdet för vattentemperaturen.
Det är nödvändigt att visa huvudskärmbilden och
trycka samtidigt på pilknapparna UPP och NED för
att visa temperaturvärdet som har avlästs av sonden.
Vid ett vattenburet klimatsystem med fyra rör och två
vattentemperatursonder går det att trycka på pilknapparna
UPP/NED för att bläddra mellan de två skärmbilderna som
visar de två temperaturvärdena (kallvattentemperatur och
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(INTERN KLOCKA)

Ovanstående procedur har ingen effekt om Klocka har ställts
in som Standby-läge (inuti menyn för KONFIGURATION). I
sådana fall visas i själva verket tid och datum konstant av
displayen efter standby-tiden, d.v.s. när det har förflutit 30
sekunder utan att användargränssnittet har använts.

ÄNDRA DATUM OCH TID
Tryck på knappen PRG från huvudskärmbilden för att öppna
MENYN och bläddra mellan skärmbilderna härifrån tills
Inställning av klocka visas. Tryck på SET för att öppna.
Ändra de data du vill och tryck varje gång på SET för att
bekräfta och gå till nästa data. Tryck slutligen på knappen
ON/OFF för att gå tillbaka till huvudskärmbilden.

KONFIGURERA TIDSINTERVALLEN
Tryck på knappen PRG från huvudskärmbilden för att öppna
MENYN och bläddra mellan skärmbilderna härifrån tills
Tidsintervall visas. Tryck på SET för att öppna.
Systemet med tidsintervall är av typen med timme, dag
och vecka och används för att ställa in tre olika börvärden
för temperatur. De första sex skärmbilderna används för
att ställa in börvärdena för temperatur som används vid
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konfigurationen av tidsintervallen, d.v.s. värdena för T1, T2
och T3 i funktionsläge SOMMAR och VINTER.
Det går när som helst att trycka på knappen MODE för att
komma till inställningen av de faktiska tidsintervallen.
Varje timme för varje veckodag (från MÅNDAG till SÖNDAG)
är ett tidsintervall där användaren kan välja om:
•

fläktkonvektorn är i läge OFF

•

fläktkonvektorn fungerar med börvärde T1

•

fläktkonvektorn fungerar med börvärde T2

•

fläktkonvektorn fungerar med börvärde T3

MENYER OCH PARAMETERLISTOR
Tryck på knappen PRG för att komma till MENYN. Använd
pilknapparna UPP/NED för att bläddra mellan de olika
alternativen i MENYN som står i följande ordning:
•

MENY FÖR KONFIGURATION (åtkomst med lösenord
10): se motsvarande avsnitt

•

MENY FÖR REGLERING (åtkomst med lösenord 77): se
motsvarande avsnitt

•

MENY FÖR INSTÄLLNING AV KLOCKA (åtkomst utan
lösenord): inställning av datum, tid och veckodag

•

MENY FÖR TIDSINTERVALL (åtkomst utan lösenord)
MENY FÖR NÄTVERK OCH ANSLUTNING (åtkomst
med lösenord 20)

1

3

•

2

4

•

MENY FÖR VISNING AV UTGÅNGAR: visning av de
fysiska utgångarnas status (både digitala och 0–10 V)
för effektkortet

•

MENY FÖR TEST AV UTGÅNGAR (åtkomst med
lösenord 30): forcering av fysiska utgångar (både
digitala och 0–10 V) för effektkortet

•

MENY FÖR INFO: visning av information om installerad
mjukvara.

5

1

DAG (PRG för att ändra)

2

TIDSINTERVALL (UPP/NED för att bläddra)

3

Dag för inkopiering (UPP+MODE)

MENY FÖR KONFIGURATION

4

BÖRVÄRDE

PARAMETERLISTA

5

Visning av profil

Pilknapparna UPP/NED används för att bläddra mellan de
24 tidsintervallen för varje veckodag. Bläddringen indikeras
både grafiskt med glidmarkören nedtill på displayen och
textmässigt genom att tidsintervallet uppdateras upptill på
displayen. Om du vill ändra attributet (OFF, T1, T2, T3) för
ett tidsintervall trycker du på knappen SET för att komma till
ändringsläget, ändrar attributet med pilknapparna UPP/NED
och trycker åter på SET för att bekräfta.
Gå till nästa veckodag genom att trycka på PRG. Tryck istället
på pilknapparna UPP/NED för att kopiera en profil från en dag
till en annan. Dagen där profilen kopieras in markeras. Ändra
den med pilknapparna UPP/NED och bekräfta med knappen
SET.

SV
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BESKRIVNING

STANDARDINSTÄLLNING MÖJLIGA VÄRDEN

Typ av vattenburet
klimatsystem

Tre hastigheter

Tre hastigheter; Fyra
hastigheter

Antal rör

Två rör

Två rör; Fyra rör

Luftsond

Användargränssnitt

Användargränssnitt
Effektkort

Visning av
temperatur

Celsius

Celsius
Fahrenheit

Typ av ventilation

Stegvis

Stegvis;
Modulerande

Konfiguration av
ventil

Finns ej

Finns ej
On/Off
Modulerande

Växling
Sommar/Vinter

Från knappsats/
seriell port

Från knappsats/
seriell port
Från digitala
ingångar
Auto utifrån
vattentemp.
Auto utifrån
lufttemp.

Konfiguration DOUT

Ledig

(se motsvarande
avsnitt)

Logik för digital
utgång

NÖ

NÖ
NS

HANDBOK FÖR ANVÄNDNING
Även delvis kopiering av denna handbok är strängt förbjuden
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användas. Vattensonden ska installeras i en punkt i
vattenkretsen med min. cirkulation.

Värmeelement finns

Nej

Nej/Ja

Vattensond finns

Nej

Nej/Ja

Antal vattensonder
för vattenburet
klimatsystem med
fyra rör

1

1/2

Fuktsond finns

Nej

Nej/Ja

Aktivering av
Economy från digital Nej
ingång

Nej/Ja

Aktivering av ON/
OFF från digital
ingång

Nej

Nej/Ja

Avfuktning från DIN

Nej

Nej/Ja

• Begärd uppvärmning
• Status ON/OFF för vattenburet klimatsystem

Standard

Standard
Alltid ON
Alltid OFF

Ventilation i
STANDBY

Naturlig konvektion

Nej

Nej/Ja

Från knappsats

Från knappsats
Från
övervakningssystem

Svenska

Italienska; Engelska;
Franska; Tyska;
Spanska

Avstängd

Avstängd; Klocka;
Temperatur

Standby-läge

• Begärd kylning eller uppvärmning
• Begärd kylning

Superlåg.; Min.;
Medelhög; Max.

Språk

Effektkortet har en digital utgång (anges med O7 i
kopplingsschemat) vars status kan vara förknippad med
en funktionsstatus för det vattenburna klimatsystemet som
anges i följande lista:
• Funktionsläge

Ventilationshastighet
Min.
i standby
ON/OFF och
SOMMAR/VINTER
med frånkopplad
seriell port

KONFIGURERBAR DIGITAL UTGÅNG

• Larmläge
• Begärd avfuktning
• Begärd befuktning
• Hög rumstemperatur
• Låg rumstemperatur
• Ingen klarsignal för vatten till uppvärmning
• Ingen klarsignal för vatten till kylning
• Från övervakningssystem

kan väljas med konfigurationsparametern Konfiguration
DOUT. Med inställningen av nästa parameter Logik för digital
utgång går det dessutom att välja om relästatusen ska följa
logiken NÖ (normalt öppen) eller NS (normalt stängd).

KONFIGURATIONSVILLKOR

STANDBY-LÄGE

Konfigurationen av det vattenburna klimatsystemet måste ta
hänsyn till följande villkor:

Om användargränssnittets knappsats inte används på
30 sekunder försätts huvudskärmbilden i standby-läget
som kan vara olika beroende på hur det har ställts in med
parametern Standby-läge:

•

om värmeelementet finns måste även vattensonden
finnas;

•

om värmeelementet och även ventilen finns måste
ventilen vara en trevägsventil (INTE TVÅVÄGSVENTIL);

•

om växlingen mellan Sommar/Vinter är inställd på Auto
utifrån vattentemp. måste även vattensonden finnas;

•

vid klimatsystem med fyra rör får värmeelementet inte
finnas;

•

vid klimatsystem med fyra rör med en enda vattensond
får växlingen mellan Sommar/Vinter inte ställas in på
Auto utifrån vattentemp.;

•

det går endast att ställa in växlingen mellan Sommar/
Vinter på Auto utifrån lufttemp. om värmeelementet
finns eller om det vattenburna klimatsystemet har fyra
rör;

•

Om växlingen mellan SOMMAR/VINTER är inställd
på Auto utifrån vattentemp. kan inte en tvåvägsventil

FC66003946
Rev 00

•

Standby-läge = Avstängt: displayen blir helt mörk;

•

Standby-läge = Klocka: displayen blir delvis mörk och
visar aktuell tid och dagens datum;

•

Standby-läge = Temperatur: displayen blir delvis mörk
och visar rumstemperaturen och eventuellt fuktigheten
när sonden finns.

AVBROTT AV SERIELL ANSLUTNING
Bryts den seriella anslutningen med styrenheten som är
inställd som SLAVE, upprätthåller FWECSA inställningarna
för on/off och för funktionsläget Sommar/Vinter från
övervakningssystemet eller återställer de senaste
inställningarna från knappsatsen beroende på valet av
motsvarande konfigurationsparameter.

HANDBOK FÖR ANVÄNDNING
Även delvis kopiering av denna handbok är strängt förbjuden
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MENY FÖR REGLERING
BESKRIVNING

MENY FÖR INSTÄLLNING
STANDARDINSTÄLLNING

Följande sidor visas efter varandra om pilknapparna UPP/
NED trycks ned från huvudskärmbilden:

Min. börvärdesgräns för kylning

10,0 °C

Max. börvärdesgräns för kylning

35,0 °C

•

Aktivering av economy-funktionen

Min. börvärdesgräns för uppvärmning

5,0 °C

•

Aktivering av användningen av värmeelementet

Max. börvärdesgräns för uppvärmning

30,0 °C

•

Aktivering av kontrollen av min. temperatur

Min. börvärdesgräns för fuktighet

35 %

•

Aktivering av fuktkontrollen

Max. börvärdesgräns för fuktighet

75 %

•

Börvärde för fuktighet

Hysteres för fuktighet

5%

När det inte går att komma till ändringen av ett eller flera
alternativ är det nödvändigt att ställa in motsvarande
konfigurationsparametrar på förhand. För att aktivera
användningen av värmeelementet är det t.ex. nödvändigt
att på förhand ställa in att det finns i menyn med
konfigurationsparametrar.

Offset utifrån fuktavläsning

0%

Min. värde för modulerande ventilation

20 %

Max. värde för modulerande ventilation
KYLNING

100 %

Max. värde för modulerande ventilation
UPPVÄRMNING

100 %

Offset för luftsond

0,0 °C

Offset för vattensond

0,0 °C

Offset för vattensond för uppvärmning

0,0 °C

Offset för luftskiktning

0,0 °C

Hysteres för Economy

2,5 °C

Börvärde för klarsignal för vatten till
kylning

17,0 °C

Hysteres för klarsignal för vatten till
kylning

5,0 °C

Börvärde för klarsignal för vatten till
uppvärmning

37,0 °C

Hysteres för klarsignal för vatten till
uppvärmning

7,0 °C

Börvärde för klarsignal för vatten till
avfuktning

10,0 °C

Hysteres för klarsignal för vatten till
avfuktning

2,0 °C

Börvärde för klarsignal för vatten till
ventil

30 °C

Hysteres för klarsignal för vatten till
ventil

5,0 °C

Börvärde för klarsignal för vatten till
värmeelement

39,0 °C

Hysteres för klarsignal för vatten till
värmeelement

2,0 °C

Börvärde för kontroll av min. temperatur

9,0 °C

Hysteres för kontroll av min. temperatur

1,0 °C

Neutralt område

5,0 °C

% modulerande ventilation i standby

20 %

ÅTERSTÄLLNING av standardvärden

Nej

SV
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Vissa parametrar (eller möjliga värden) i
menyerna för konfiguration, reglering och
inställning är eventuellt inte åtkomliga
beroende på den valda parametriseringen.
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REGLERLOGIKER

ALLMÄNNA ASPEKTER

VÄXLING MELLAN KYLNING/UPPVÄRMNING

Styrenheten kan styra två ventilationstyper:

TECKENFÖRKLARING
VENTILATIONSHASTIGHET
VINTER

•

stegvis ventilation med ett fast antal hastigheter som
kan väljas (tre eller fyra);

•

modulerande ventilation med variabel hastighet från 0
till 100 %

Användningen av den ena eller andra typen av styrning är
förknippad med typen av fläkt (stegfläkt eller modulerande
fläkt) som är monterad på apparaten. Den stegvisa
regleringen följer i sin tur två olika logiker utifrån typen av
ventil(er) (ON/OFF eller modulerade).

SOMMAR
LUFTTEMPERATUR
VATTENTEMPERATUR
ÖPPNING AV VENTIL

Sammanfattningsvis är logikerna för automatisk reglering
som styrs av styrenheten (och beskrivs utförligt nedan)
följande:

JA

•

ventilation med tre hastigheter med stegvis automatisk
variation och ON/OFF-ventil (eller utan) i funktionsläget
kylning och uppvärmning;

•

ventilation med fyra hastigheter med stegvis automatisk
variation och ON/OFF-ventil (eller utan) i funktionsläget
sommar och vinter;

•

ventilation med tre hastigheter med stegvis automatisk
variation och modulerande ventil i funktionsläget
sommar och vinter;

•

ventilation med fyra hastigheter med stegvis automatisk
variation och modulerande ventil i funktionsläget
sommar och vinter;

•

reglering av den modulerande ventilationen med ON/
OFF-ventil i funktionsläget sommar och vinter;

•

reglering av den modulerande ventilationen med
modulerande ventil.

NEJ
Det finns fyra olika och alternativa logiker för val av
termostatens funktionsläge som definieras utifrån den
inställda konfigurationen på styrenheten:
•

Lokal: val av användaren med knappen MODE

•

Fjärr: utifrån statusen för den digitala ingången DI1

•

utifrån vattentemperaturen

Vid vattensondlarm återgår kontrollen av
funktionsläget tillfälligt till funktionsläge Lokal.

•

NATURLIG KONVEKTION
Om parametern aktiveras från menyn för konfiguration
i enheter med ventil senareläggs ventilationen vid
uppvärmning med 0,5 °C. Därmed medges en första fas
med naturlig konvektion.

utifrån lufttemperaturen:

Där:
•

Set är den inställda lufttemperaturen med pilknapparna

•

ZN är det neutrala området

Termostatens funktionsläge indikeras på displayen med
symboler för KYLNING och för UPPVÄRMNING.

VENTILATION
FC66003946
Rev 00
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KYLNING

STEGVIS VENTILATION
Använd pilknapparna UPP/NED för att välja mellan följande
hastigheter:
•

AUTOMATISK hastighet: utifrån den inställda
temperaturen och lufttemperaturen i rummet;

•

SUPERLÅG hastighet: kan endast väljas om

det vattenburna klimatsystemet är modellen med fyra
hastigheter;
•

Min. HASTIGHET

•

Medelhög HASTIGHET

•

Max. HASTIGHET

AUTOMATISK
FUNKTION
FÖR
VATTENBURET
KLIMATSYSTEM MED TRE HASTIGHETER OCH ON/OFFVENTIL(ER) (ELLER UTAN):
1
2
3

Min. HASTIGHET
Medelhög HASTIGHET
Max. HASTIGHET

UPPVÄRMNING

AUTOMATISK
FUNKTION
FÖR
VATTENBURET
KLIMATSYSTEM MED TRE HASTIGHETER OCH
MODULERANDE VENTIL(ER):
1
2
3

KYLNING

Min. HASTIGHET
Medelhög HASTIGHET
Max. HASTIGHET

KYLNING

UPPVÄRMNING
UPPVÄRMNING

AUTOMATISK
FUNKTION
FÖR
VATTENBURET
KLIMATSYSTEM MED FYRA HASTIGHETER OCH ON/OFFVENTIL(ER) (ELLER UTAN):
1
2
3
sm
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Min. HASTIGHET
Medelhög HASTIGHET
Max. HASTIGHET
SUPERLÅG HASTIGHET

AUTOMATISK
FUNKTION
FÖR
VATTENBURET
KLIMATSYSTEM MED FYRA HASTIGHETER OCH
MODULERANDE VENTIL(ER):
1
2
3
sm

Min. HASTIGHET
Medelhög HASTIGHET
Max. HASTIGHET
SUPERLÅG HASTIGHET

HANDBOK FÖR ANVÄNDNING
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KYLNING

UPPVÄRMNING MED
HASTIGHETER

KONFIGURATIONER

MED

TRE

UPPVÄRMNING
UPPVÄRMNING MED KONFIGURATIONER MED FYRA
HASTIGHETER

MODULERANDE VENTILATION
Styrlogiken för den modulerande ventilationen har två
funktionslägen precis som den stegvisa ventilationen:
•

AUTOMATISK funktion

•

funktion med FAST HASTIGHET

Valet av funktionsprocent utförs med pilknapparna UPP/NED
medan den automatiska ventilationen aktiveras om det ställs
in ett ventilationsvärde under min. (20 %) eller över max.
(100 %).

KLARSIGNAL FÖR VENTILATION FRÅN VATTENSOND
Oberoende av typen av fläkt (stegfläkt eller modulerande
fläkt) är ventilationsfunktionen beroende av kontrollen av
systemets vattentemperatur. Det finns olika klarsignaltrösklar
vid uppvärmning och kylning beroende på funktionsläget.
KYLNING

MANUELL ventilation
AUTOMATISK ventilation
UPPVÄRMNING

FORCERAD ventilation
AUTOMATISK
FUNKTION
FÖR
VATTENBURET
KLIMATSYSTEM MED TRE ELLER FYRA HASTIGHETER
OCH ON/OFF-VENTIL(ER) ELLER UTAN:
KYLNING

FC66003946
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Frånvaron av denna klarsignal vid termostatens begäran
indikeras på displayen genom att symbolen för det aktiva
funktionsläget Kylning och Uppvärmning blinkar. Denna
klarsignal ignoreras i följande fall:
•

vattensonden finns inte eller är i larmläge eftersom den
är frånkopplad

•

i läge Kylning med konfigurationer med fyra rör

HANDBOK FÖR ANVÄNDNING
Även delvis kopiering av denna handbok är strängt förbjuden
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FORCERAD VENTILATION

KYLNING

Den normala ventilationslogiken (både modulerande och
icke-modulerande) ignoreras i speciella situationer med
forcering som kan vara nödvändiga för korrekt kontroll av
temperaturen eller klimatsystemets funktion. Följande gäller:
•

•

i läge KYLNING:
--

med luftsond på apparaten och konfigurationer
med ventil: min. tillgänglig hastighet upprätthålls
även vid uppnådd temperatur

--

med luftsond på apparaten och konfigurationer
utan ventil: var 10:e minut med stillastående fläkt
utförs en rengöring på 2 minuter vid medelhög
hastighet för att luftsonden ska kunna göra en mer
korrekt avläsning av rumstemperaturen

--

om ventilation i standby alltid är inställd på ON
upprätthålls den valda hastigheten när börvärdet
för temperatur har uppnåtts.

i läge UPPVÄRMNING:
--

med aktivt värmeelement: ventilationen forceras
vid medelhög hastighet

--

när värmeelementet är avstängt: en efterventilation
vid medelhög hastighet upprätthålls i 2 minuter.
(OBS: Denna ventilation genomförs även om
termostaten stängs av eller om det sker en
övergång till funktionsläget kylning.)

--

om ventilation i standby alltid är inställd på ON
upprätthålls den valda hastigheten när börvärdet
för temperatur har uppnåtts.

UPPVÄRMNING

MODULERANDE VENTIL
Öppningen av ventilen (två- eller trevägs) styrs utifrån
funktionsbörvärdet och lufttemperaturen. Logiken för
reglering av öppningen följer diagrammen nedan.
KYLNING

UPPVÄRMNING MED
HASTIGHETER

KONFIGURATIONER

MED

TRE

VENTIL
Styrenheten kan styra två- eller trevägsventiler av typ ON/
OFF (d.v.s. helt öppen eller helt stängd) eller modulerande
ventiler (öppningen av ventilen kan variera mellan 0 % och

100 %).
ON/OFF-VENTIL
Öppningen av ventilen (två- eller trevägs) styrs utifrån
funktionsbörvärdet och lufttemperaturen.
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UPPVÄRMNING MED KONFIGURATIONER MED FYRA
HASTIGHETER
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KLARSIGNAL TILL VENTIL FRÅN VATTENSOND
Kontrollen av vattentemperaturen för klarsignalen för
öppningen gäller endast konfigurationer med trevägsventiler
och värmeelement. Vid dessa konfigurationer genomförs en
kontroll av vattentemperaturen i följande fall:
•

Uppvärmning med värmeelement: värmeelementets
funktion medför forcering av ventilationen; det är därför
nödvändigt att undvika att alltför kallt vatten strömmar i
klimatsystemet:

Denna klarsignal ges inte om vattensonden inte finns eller
är frånkopplad.

ECONOMY

•

Efterventilation p.g.a. avstängningen av värmeelementet:
upprätthålls tills den inställda tiden har förflutit även
vid byte av funktionsläget. Under efterventilationen
sammanfaller klarsignalen för vattnet med den för
ventilationen.

Economy-funktionens syfte är att minska ljudnivån och
elförbrukningen för det vattenburna klimatsystemet (t.ex.
på natten). När närvaron är inställd på förhand med
konfigurationsparametern och användningen är aktiverad
med parametern för börvärde, medför Economy-funktionen
en korrigering av börvärdet med 2,5 °C och en forcering till
tillgänglig min. hastighet:
•
•

Kylning: börvärde +2,5 °C
Uppvärmning: börvärde –2,5 °C

KONTROLL AV MIN. TEMPERATUR

VÄRMEELEMENT
AKTIVERING
När
närvaron
är
inställd
på
förhand
med
konfigurationsparametern och användningen är aktiverad
med parametern för börvärde, används värmeelementet på
termostatens begäran utifrån rumstemperaturen:

När
närvaron
är
inställd
på
förhand
med
konfigurationsparametern och användningen är aktiverad
med parametern för börvärde, används denna logik (med
avstängd termostat) för att förhindra att rumstemperaturen
sjunker under en inställbar tröskel (parameter Börvärde
för kontroll av min. temperatur) genom att klimatsystemet
forceras till funktionsläget uppvärmning den tid som
erfordras.
Värmeelementet (i förekommande fall) används endast om
det tidigare har valts som resurs i läge Uppvärmning.
AKTIVERING

Aktiveringen medför
ventilationen.

en

forcering

av

Om denna kontroll har valts slås klimatsystemet på om
rumstemperaturen sjunker under 9 °C.

KLARSIGNAL TILL VÄRMEELEMENT FRÅN VATTENSOND
Klarsignalen för aktivering av värmeelementet är förknippad
med kontrollen av vattentemperaturen. Motsvarande logik för
klarsignal följer nedan:
UPPVÄRMNING

FC66003946
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När temperaturen åter ligger över 10 °C återgår termostaten
till läge Off.

HANDBOK FÖR ANVÄNDNING
Även delvis kopiering av denna handbok är strängt förbjuden

SV
14

FWECSA

Styrenhet för klimatsystem

Ett eventuellt OFF från den digitala ingången
hindrar denna logik.

Utebliven klarsignal medför att avfuktningsfunktionen
hindras tillfälligt. Samma sak gäller om sonden frånkopplas.
Avfuktningen
inaktiveras
referensfuktvärdet har uppnåtts
styrenheten har försatts i läge Off.

AVFUKTNING
Avfuktningsfunktionen kan endast användas i funktionsläget
Kylning när fuktsondens närvaro är inställd i menyn för
konfiguration. Funktionen aktiverar klimatsystemet i syfte
att minska fukten i rummet tills det inställda börvärdet i
parametern i menyn för inställning uppnås.

när
eller

LARM

LOGIK

De larm som hanteras av styrenheten är de som berör
frånvaron av sonderna, som finns beroende på det
vattenburna klimatsystemets konfiguration. Det finns därför
följande larm:

Ventilationshastigheten forceras till min. hastighet eller till
medelhög hastighet om lufttemperaturen är mycket högre än
det inställda börvärdet:

•
•
•

Larm för luftsond
Larm för vattensond
Larm för fuktsond

Ventilationen (och ventilen i förekommande fall) aktiveras
även när rumstemperaturen redan har uppnått motsvarande
börvärde (visas på displayen) för att minska fukten till
det inställda värdet. Logiken hindras tillfälligt om detta
tröskelvärde underskrids mycket.

KLARSIGNAL FÖR AVFUKTNING FRÅN VATTENSOND
Klarsignalen för aktivering av avfuktningen är förknippad
med kontrollen av vattentemperaturen. Motsvarande logik
för klarsignal följer nedan:

SV
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NÄTVERK OCH KONNEKTIVITET
FWECSA erbjuder möjligheten till gränssnittsanslutning i
nätverk av typ:
1.

nätverk RS485 med externt övervakningssystem

2.

nätverk SMALL:

3.

-

nätverk SMALL RS485

-

nätverk SMALL med elnätskommunikation

Följande funktioner avkänns och styrs av styrenheten som
SLAVE:
KOD

BLANDAT nätverk (externt övervakningssystem + PLC
eller RS485 + PLC)

BESKRIVNING

01

avläsning av coil status

02

avläsning av input status

03

avläsning av holding register

04

avläsning av input register

15

multipel skrivning av coil status

16

multipel skrivning av holding register

Följande variabler är tillgängliga:
COIL STATUS (DIGITALA FÖR AVLÄSNING/SKRIVNING)

ANSLUTNING TILL EXTERNT
ÖVERVAKNINGSSYSTEM

BESKRIVNING
1

kommando för ON/OFF

2

kommando för SOMMAR/VINTER

3

kommando för ECONOMY

4

kommando för AKTIVERING AV FROSTSKYDD

5

kommando för AKTIVERING AV VÄRMEELEMENT

6

kommando för MAN/AUTO av modulerande ventilation

7

aktivering av ON/OFF från MASTER

8

aktivering av ECONOMY från MASTER

9

aktivering av SOMMAR/VINTER från MASTER

10

aktivering av FROSTSKYDD från MASTER

Inom ett övervakningsnätverk beter sig varje styrenhet
FWECSA som en SLAVE gentemot centralstyrsystemet som
är MASTER i nätverket (fig. 01).

11

aktivering av VÄRMEELEMENT från MASTER

12

aktivering av BÖRVÄRDE från MASTER

13

aktivering av BÖRVÄRDESGRÄNSER från MASTER

Efter kabeldragningen av nätverket är det nödvändigt att
konfigurera varje styrenhet FWECSA. Tryck på knappen PRG
för att komma till MENYN och öppna därefter undermenyn
Nätverk och anslutningar (lösenord = 20). Ställ in
inställningsparametrarna för RS485 på följande sätt:

14

aktivering av VENTILATIONSHASTIGHET från MASTER

15

kommando för LÅSNING AV KNAPPSATS

16

klarsignal för aktivering av FUKTKONTROLL från MASTER

17

aktivering av FUKTKONTROLL

18

kommando för KONFIGURERBAR DIGITAL UTGÅNG NO7

Styrenheterna FWECSA (upp till 247 vattenburna
klimatsystem) kan anslutas via den seriella porten RS485
till en styrmjukvara som använder standarden MODBUS RTU
med följande egenskaper som kommunikationsprotokoll:
•

inställbar överföringshastighet (standard: 9 600);

•

ingen paritet

•

8 databitar

•

1 stoppbit

•

MST/SLV = Slave från SPV

•

Protokoll = Modbus

•

Seriell adress = ställ in ett värde mellan 1 och 255

•

Hastighet = ställ in utifrån vilka behov Master har

lämna inställningsparametrarna för PLC (MST/SLV = ingen)
oförändrade.
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INPUT STATUS (DIGITALA ENDAST FÖR AVLÄSNING)
BESKRIVNING

FWECSA

HOLDING REGISTER
(HELA/ANALOGA FÖR AVLÄSNING/SKRIVNING)
BESKRIVNING

1

ON/OFF för vattenburet klimatsystem

2

SOMMAR/VINTER

1

Börvärde för temperatur i läge sommar (kylning)

3

Aktiv ECONOMY

2

Min. börvärdesgräns för temperatur i läge sommar

4

Aktivt FROSTSKYDD

3

Max. börvärdesgräns för temperatur i läge sommar

5

LARMLÄGE

4

Börvärde för temperatur i läge vinter (uppvärmning)

6

Sondlarm för rumstemperatur

5

Min. börvärdesgräns för temperatur i läge vinter

7

Sondlarm för vattentemperatur

6

Max. börvärdesgräns för temperatur i läge vinter

8

Sondlarm för varmvattentemperatur
(endast vid vattenburet klimatsystem med fyra rör)

7

Ett enda börvärde för temperatur
(om SOMMAR/VINTER utifrån vatten-/lufttemp.)

9

Sondlarm för rumsfuktighet

8

Börvärde för fuktighet

10

Antal hastigheter (3/4)

9

Min. börvärdesgräns för fuktighet

11

Antal rör (2/4)

10

Max. börvärdesgräns för fuktighet

12

Typ av ventilation (STEG/MODULERANDE)

13

Reglersond
(ANVÄNDARGRÄNSSNITT/EFFEKTKORT)

11

14

Närvaro av värmeelement

15

Närvaro av fuktsond

Den stegvisa ventilationens hastighet:
0 = superlåg hast.
1 = min. hast.
2 = medelhög. hast.
3 = max. hast.
4 = automatisk hast.

16

Status för digital utgång 1 (O1)

12

Den modulerande ventilationens hastighet:

17

Status för digital utgång 2 (O2)

18

Status för digital utgång 3 (O3)

19

Status för digital utgång 4 (O4)

20

Status för digital utgång 5 (O5)

21

Status för digital utgång 6 (O6)

22

Status för digital utgång 7 (O7)

23

INPUT REGISTER
(HELA/ANALOGA ENDAST FÖR AVLÄSNING)
BESKRIVNING
1

Rumstemperatur

2

Rumsfuktighet

Närvaro av vattensond

3

Vattentemperatur

24

Närvaro av varmvattensond (vattenburet klimatsystem med
fyra rör)

4

Varmvattentemperatur (endast vid vattenburet klimatsystem
med fyra rör)

25

Aktiv avfuktning

26

Öppen ventil

27

Vattenburet klimatsystem avstängt från fjärrkontakt

5

28

Reglering av ventilation (MANUELL/AUTOMATISK)

29

Aktivt värmeelement

Den stegvisa ventilationens status:
0 = stillastående ventilation
1 = superlåg hast.
2 = min. hast.
3 = medelhög. hast.
4 = max. hast.

30

Närvaro av ventil

6

Procentvärde för den modulerande ventilationen

31

Aktivering av ECONOMY från kontakt

7

Procentvärde för den analoga utgången 1

8

Procentvärde för den analoga utgången 2

9

Procentvärde för den analoga utgången 3

10

Aktivt börvärde för temperatur

11

Börvärde för temperatur i läge sommar

12

Börvärde för temperatur i läge vinter

13

Ett enda börvärde för temperatur
(om SOMMAR/VINTER utifrån vatten-/lufttemp.)

14

Aktivt börvärde för fuktighet

15

Typ av ventil (UTAN/ON-OFF/MODULERANDE)
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NÄTVERKSLÖSNING SMALL

Nätverkslösningarna SMALL utgör ett nätverkssystem
MASTER/SLAVE i vilket en styrenhet FWECSA fungerar som
MASTER medan övriga styrenheter FWECSA i nätverket
fungerar som SLAVE.
Det finns två sätt att uppnå detta med olika funktion och typ
av anslutning:
•

Nätverk SMALL med RS485

•

Nätverk SMALL med ELNÄTSKOMMUNIKATION

NÄTVERK SMALL MED RS485
Anslutningen utförs i detta fall med bussen RS485 som
består av en skärmad och tvinnad datakabel med två ledare
(fig. 02).
Styrenheten MASTER skickar följande inställningar till
styrenheterna SLAVE:
•

Funktionsläge: (KYLNING eller UPPVÄRMNING);

•

Status ON/OFF för styrenheten: samtliga styrenheter
SLAVE anpassar sig till statusen ON/OFF för styrenheten
MASTER;

•

Aktivering av kontrollen av min. rumstemperatur;

•

Börvärde för rumstemperatur;

eller (utifrån parametern Temperaturkontroll från MASTER i
menyn Nätverk och anslutningar):

Varje styrenhet SLAVE bevarar autonomin avseende
styrningen av ventilationshastigheten, aktiveringen av
ECONOMY-funktionen och inställningen av börvärdet (med
de begränsningar som beskrivs ovan).
Denna typ av nätverk tillåter inte att det även finns ett externt
övervakningsnätverk eftersom de seriella portarna RS485
för samtliga styrenheter (både MASTER och SLAVE) redan
är upptagna med nätverket SMALL.
Efter kabeldragningen av nätverket är det nödvändigt att
konfigurera varje styrenhet FWECSA. Tryck på knappen PRG
för att komma till MENYN och öppna därefter undermenyn
Nätverk och anslutningar (lösenord = 20). Ställ in
inställningsparametrarna för RS485 på följande sätt:
•

MST/SLV = ställ in Master på styrenheten FWECSA
som utgör MASTER i nätverket och ställ in Lokal Slave
på samtliga styrenheter FWECSA som utgör SLAVE i
nätverket.

•

Protokoll = Modbus

•

Seriell adress = ställ in ett värde mellan 1 och 255
endast på styrenheterna SLAVE.

•

Hastighet = ändra inte (9 600)

Lämna inställningsparametrarna för PLC (MST/SLV =
ingen) oförändrade.
NÄTVERK SMALL MED ELNÄTSKOMMUNIKATION

Gränser för ändring av börvärdet för rumstemperatur
(både SOMMAR och VINTER): på varje styrenhet
SLAVE är variationen av börvärdet tillåten med ett delta
på ±2 °C runt det inställda börvärdet på styrenheten
MASTER.

Denna typ av konfiguration innebär att det går att kontrollera
upp till max. 32 vattenburna klimatsystem med ett enda
användargränssnitt.

När det gäller statusen ON/OFF är följande tillåtet på varje
styrenhet SLAVE:

Styrenheten MASTER påtvingar i detta fall samtliga
styrenheter SLAVE som är anslutna till nätverket en funktion
(minut för minut) som är identisk med den för styrenheten
MASTER. Varje enskild styrenhet SLAVE har därför ingen
beslutande autonomi och är dessutom inte utrustad med ett
eget användargränssnitt.

•

•

lokalt automatiskt ON om det efterfrågas av funktionen
för kontroll av min. lufttemperatur i rummet;

•

lokalt automatiskt ON/OFF enligt tidsintervallen när de
är aktiverade;

•

OFF på styrenhet SLAVE från digital ingång om den är
aktiverad.
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BLANDAT NÄTVERK

nätverket.
Anslut gränssnittet till varje effektkort.
Tryck på knappen PRG för att komma till MENYN och öppna
därefter undermenyn Nätverk och anslutningar (lösenord =
20). Ställ in inställningsparametrarna för PLC på följande
sätt:
•

MST/SLV = ställ in Master på effektkortet som utgör
MASTER i nätverket och Slave på samtliga SLAVE i
nätverket.

•

Seriell adress = ställ in ett värde mellan 2 och 34 på
styrenheterna SLAVE.

Nätverket
SMALL
med
ELNÄTSKOMMUNIKATION
kan även anslutas till ett övervakningsnätverk (externt
övervakningssystem eller SMALL) på RS485 via den
seriella porten RS485 för styrenheten MASTER så att det
på detta sätt uppnås ett s.k. BLANDAT NÄTVERK. I fig.
04 visas schemat över det blandade nätverket som utgörs
av nätverket SMALL med ELNÄTSKOMMUNIKATION i
kombination med ett övervakningsnätverk.
SAMMANFATTANDE PARAMETERTABELL
ÖVERVAKNINGS
SYSTEM
BMS

Nu går det att ansluta alla effektkort till nätverket.
När effektkortet har ställts in som SLAVE
kan det inte längre kommunicera med vilket
användargränssnitt som helst. Om effektkortets
inställningar behöver ändras är det därför
nödvändigt att utföra en ÅTERSTÄLLNING med
följande procedur: Frånkoppla effektkortet
från nätverket, upprätthåll spänningen till
effektkortet och kortslut den digitala ingången
10 (klämmorna I10 och IC) i 15 sekunder.
Samtliga vattenburna klimatsystem (d.v.s.
både MASTER och SLAVE) som är anslutna till
nätverket måste ha samma konfiguration.

SMALL
RS485

SMALL
PLC

Nätverk
Blandat

RS485

MST/SLV

Slave från
SPV

Protokoll

Modbus

FWECSA
Master:
Master

FWECSA
Master:
Master

FWECSA
Slave:
Slave från
SPV

-

Modbus

-

FWECSA
Master: 0

Seriell
adress

1... 255

Hastighet

FWECSA
Slave:
Slave från
SPV
Modbus
FWECSA
Master: 0

FWECSA
Slave: 1...
255

-

FWECSA
Slave: 1...
255

Utifrån
Master

9 600

-

9 600

MST/SLV

-

-

Seriell
adress

-

-

PLC
FWECSA Master: Master
FWECSA Slave: Slave
FWECSA Master: 0
FWECSA Slave: 2... 255

LYSDIODERNAS BETYDELSE
STATUS
LYSDIOD
NÄTVERK
SLYSDIOD

BLÅ

GRÖN

RÖD

Vattenburet
klimatsystem
OFF

Vattenburet
klimatsystem
ON

Larmläge

Master PLC

Kommunikation
OK

Saknas
kommunikation

Om man tittar på effektkortet framifrån är
STATUSLYSDIODEN placerad till vänster
medan NÄTVERKSLYSDIODEN är placerad till
höger.
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TEKNISKA DATA
Eltillförsel

230 Vac, 50/60 Hz
Effekt 2,5 W

Funktionstemperatur

Intervall 0–50 °C

Förvaringstemperatur

Intervall –10–60 °C

Skyddsgrad IP

IP30 (användargränssnitt)

Typ av effektkort

Typ 1.C

Utgångsrelä

Normalt öppet 5 A vid 240 V (resistivt)
Max. rumstemperatur: 105 °C
Mikrobrytare

Ingångar

Temperatursonder NTC
Aktiva sonder 0–5 V
Rena kontakter (digitala ingångar)

Temperatursonder

Sonder NTC 10 kOhm vid 25 °C
Intervall –25–100 °C

Fuktsond

Resistiv sond
Intervall 20–90 % RH

Max. kabeltvärsnitt för 1,5 mm2
klämmor
Föroreningsgrad

Grad II

Värme-/
brandmotståndskategori

Kategori D

Överspänningskategori

Kategori II

Standarder för
överensstämmelse
med EMC

EN 61000-6-1(2007)
EN 61000-6-3(2007) + A1(2011)

SAF-standarder

EN 60730-2-9:2010
EN 60730-1:2000 + A1:2004 +
A2:2008 + A12:2003 + A13:2004 +
A14:2005 + A16:2007

•

Sonder (tillval) för avläsning av vattentemperaturen.
Det kan anslutas en eller två sonder beroende på om
klimatsystemet är anslutet till ett system med två eller
fyra rör.

•

Sond (tillval) för avläsning av den relativa fuktigheten i
rummet som är ansluten till effektkortet.
För att undvika störningar och påföljande
funktionsfel får sondernas kablar INTE placeras
i närheten av effektkablarna (230 V).

INSTALLATION AV FJÄRRANSLUTEN
LUFTSOND
Användningen av den fjärranslutna luftsonden för reglering
av rumstemperaturen är valfri. När den används blir
den huvudregleringssond istället för sonden som finns
inuti användargränssnittet. Det går oavsett alltid att välja
huvudregleringssonden för rumstemperaturen genom att
ändra parametern Luftsond i MENYN FÖR KONFIGURATION.
Den fjärranslutna luftsonden ska alltid anslutas till klämmorna
I1–C1 för effektkortet.
FWV, FWL, FWM, FWZ, FWR, FWS
Använd den självhäftande sondhållaren i plast som
medföljer:
•

Fläktkonvektor utan sockel (fig. 05)

•

Fläktkonvektor med sockel (fig. 06)

•

Fläktkonvektor med insug fram (fig. 07)

INSTALLATION OCH UNDERHÅLL
Nedan beskrivs procedurerna för installationen av
användargränssnittet, effektkortet och sonderna med
särskilda instruktioner för de enskilda vattenburna
klimatsystemen i sortimentet Daikin.

INSTALLATION AV SONDER
•

Styrenheten FWECSA styr följande sonder:

•

Sond för avläsning av lufttemperaturen som är inbyggd
i användargränssnittet. Det erfordras inget särskilt
installationsmoment.

•

Sond (tillval och alternativ till den föregående) som är
ansluten till effektkortet för avläsning av temperaturen
på luften som sugs in av apparaten eller i någon annan
punkt i rummet som är föremål för temperaturreglering
(FJÄRRANSLUTEN LUFTSOND).
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INSTALLATION AV FUKTSOND
Fuktsonden är ett tillval. När den finns ska den anslutas
till klämmorna SU–SU för effektkortet. Sondens givare
kan placeras så att den inte träffas av luftflödet vid det
vattenburna klimatsystemets insug (finns även den
fjärranslutna temperatursonden ska den fästas ihop med
buntband som i figuren) eller i någon annan valfri punkt i
rummet som är föremål för temperatur- och fuktreglering.

vattensonden och placera den, från fall till fall, på det sätt
som beskrivs nedan. Fläktkonvektorer för:
•

System med TVÅ RÖR – UTAN VENTIL eller MED
TVÅVÄGSVENTIL: Vattensonden ska placeras på
värmeväxlaren (fig. 09);

•

System med FYRA RÖR – UTAN VENTIL eller MED
TVÅVÄGSVENTILER: Vattensonden (vid en enda sond)
ska placeras på värmekretsens värmeväxlare (fig. 10);
finns det en andra sond ska den placeras på kylkretsens
värmeväxlare;

•

System med TVÅ RÖR – MED TREVÄGSVENTIL:
Vattensonden ska placeras vid ventilens inlopp, på
förgreningen från systemet (fig. 11);

•

System med FYRA RÖR – MED TREVÄGSVENTILER:
Vattensonden (vid en enda sond) ska placeras vid
värmeventilens inlopp, på förgreningen från kretsen
(fig. 12); finns det en andra sond ska den placeras vid
kylventilens inlopp, på förgreningen från kretsen.

DET går även att placera sondens givare inuti
användargränssnittet med hjälp av kroken på klimatsystemets
bas (fig. 08).
Den medföljande kabeln med fuktsond är skärmad.
Skärmningen behöver inte anslutas på effektkortet. Om
avläsningen av den relativa fuktigheten störs av effektkablar
eller annat som finns i närheten ska ovanstående skärmning
anslutas till klämman GND för den seriella porten RS485.

FWD
Exempel på ventiler monterade på vänster sida:
Vattensond för
system med fyra rör

INSTALLATION AV VATTENSOND
LUFT

Sonden för avläsning av vattentemperaturen (vit kabel) är ett
tillval.
Vid vattenburna klimatsystem med två rör (enkelt batteri) ska
vattensonden anslutas till klämmorna I2–C1 för effektkortet.
Vid vattenburna klimatsystem med fyra rör går det att
välja (med parametern Antal vattensonder i MENYN FÖR
KONFIGURATION) hur många sonder (en eller två) som
ska användas. Väljer du att använda en vattensond ska
den installeras så att den avläser uppvärmningsvattnets
temperatur (d.v.s. installeras på varmvattenbatteriet) och
anslutas till klämmorna I2–C1 för effektkortet. Om du
istället väljer att använda två vattensonder ska sonden för
avläsning av kallvattentemperaturen anslutas till klämmorna
I2–C1 för effektkortet medan sonden för avläsning av
varmvattentemperaturen ska anslutas till klämmorna I3–C1
för effektkortet.

LUFT
Vattensond för
system med två rör

•

Vid ett vattenburet klimatsystem FWD utan ventiler
för system med två rör ska vattensonden placeras på
inloppsröret till värmeväxlaren.

•

Vid ett vattenburet klimatsystem FWD utan ventiler för
system med fyra rör ska vattensonden placeras på
inloppsröret till värmekretsens värmeväxlare.

FWV, FWL, FWM, FWZ, FWR, FWS
Använd den därtill avsedda sondhållaren i koppar för
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(fig. 13).

FWB-FWP
Exempel på ventiler monterade på vänster sida:

Systemets rördragning
åligger användaren
•

Vid ett vattenburet klimatsystem FWB-FWP utan ventiler
för system med två rör ska vattensonden placeras på
inloppsröret till värmeväxlaren.

•

Vid ett vattenburet klimatsystem FWB-FWP utan ventiler
för system med fyra rör ska vattensonden placeras på
inloppsröret till värmekretsens värmeväxlare.

•

Borra annars hål i väggen där du vill installera
användargränssnittet i förhållande till fästhålen på
styrenhetens bas. Använd användargränssnittets bas
som borrmall. Dra kablarna genom springan på basen
och fäst basen med expansionspluggar i de borrade
hålen i väggen (fig. 14).

•

Anslut klämman till användargränssnittet.

•

Stäng åter styrenheten med låsskruven.

Anslutningen mellan användargränssnittet och effektkortet
ska utföras med hjälp av kontaktdonen med två klämmor
för elnätskommunikation som finns på båda anordningarna
(se kopplingsschema). Om det finns två kontaktdon för
effektkortsanslutning går det lika bra att använda det ena
eller andra kontaktdonet. Det rekommenderas att använda en
skärmad dataöverföringskabel med två tvinnade ledare. Det
rekommenderas dessutom att ansluta den skärmade ledaren
till klämman (-) både på användargränssnittets sida och på
effektkortet (fig. 19).

INSTALLATION PÅ EFFEKTKORT
FWV, FWL, FWM, FWZ, FWR, FWS, FWD
•

Vid vattenburna klimatsystem FWD-FWZ-FWV-FWRFWL-FWS-FWM ska effektkortet monteras på den därtill
avsedda fästbygeln med de medföljande 9,5 mm långa
skruvarna (fig. 15, 16 och 17);

•

Skruva fast trevägskopplingsplinten på bygeln med de
tre medföljande 25 mm långa skruvarna;

•

Montera bygeln på sidan av klimatsystemet mitt emot
samlingsrören för inkommande/utgående vatten;

•

Utför elanslutningarna enligt kopplingsschemat (fig.
19). Använd en kabel med ett tvärsnitt på 1,5 mm2 för
anslutningen mellan det vattenburna klimatsystemets
kopplingsplint (CN) och effektkortet.

INSTALLATION AV ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Välj ett område för installationen av användargränssnittet
som är lättåtkomligt för inställningen av funktionerna och
fungerar för avläsningen av rumstemperaturen (minst 1,5 m
från golvet). Undvik därför:
• placeringar som är utsatta för direkt solljus;
•

placeringar som är utsatta för direkta varma eller kalla
luftströmmar;

•

placeringar med hinder framför som förhindrar korrekt
avkänning av temperaturen (gardiner eller möbler);

•

konstant förekomst av vattenånga (kök o.s.v.);

•

övertäckning eller inbyggnad i vägg.

Vid vägginstallation av användargränssnittet rekommenderas
det att använda en inbyggnadsbar eldosa 503 bakom
styrenheten för kablarna. Utför monteringen enligt följande
instruktioner:
• Skruva loss användargränssnittets låsskruv (fig. 13).
•

Om det används en inbyggnadsbar eldosa 503 ska
kablarna dras genom springan på användargränssnittets
bas. Använd de därtill avsedda hålen för fastsättningen
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•

Vid vattenburna klimatsystem FWB-FWP ska effektkortet
monteras direkt på eldosan med de medföljande 9,5
mm långa skruvarna (fig. 18).

•

Utför elanslutningarna enligt kopplingsschemat (fig.
19). Använd en kabel med ett tvärsnitt på 1,5 mm2 för
anslutningen mellan det vattenburna klimatsystemets
kopplingsplint (CN) och effektkortet.
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ELANSLUTNINGAR

RENGÖRING

Samtliga arbetsmoment ska utföras av kvalificerad personal
i enlighet med gällande standarder. Se kopplingsschemana
som medföljer det vattenburna klimatsystemet för samtliga
arbetsmoment av elektrisk karaktär. Det rekommenderas
dessutom att kontrollera att elnätets egenskaper lämpar
sig för förbrukningarna som anges i tabellen över elektriska
data.

•

När kontrollpanelen (användargränssnitt) behöver
rengöras:

•

använd en mjuk trasa;

•

häll aldrig vätskor på apparaten eftersom det kan orsaka
elektriska urladdningar och skada de invändiga delarna;

•

använd aldrig aggressiva kemiska lösningsmedel;

•

för inte in metallföremål genom
användargränssnittets plasthölje.

Försäkra dig om att spänningen är frånslagen
före samtliga arbetsmoment på elektriska
delar.
Kontrollera
att
nätspänningen
överensstämmer med det vattenburna
klimatsystemets märkdata (spänning, antal
faser, frekvens) som anges på märkplåten
på apparaten. Matningsspänningen får inte
ha högre variationer än ±5 % jämfört med
märkvärdet. Elanslutningarna ska utföras i
enlighet med kopplingsschemat som medföljer
det specifika vattenburna klimatsystemet och
gällande standarder.

gallren

på

UNDERHÅLL
Underhållet får endast utföras av en
auktoriserad
serviceverkstad
eller
av
kvalificerad personal. Av säkerhetsskäl ska
apparaten stängas av före samtliga underhållsoch rengöringsmoment.
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PROBLEMLÖSNING
Om klimatsystemet som är anslutet till styrenheten FWECSA
inte fungerar korrekt ska du utföra kontrollerna som
anges i tabellen i handboken för installation, användning
och underhåll av klimatsystemet innan du kontaktar
en serviceverkstad. Kontakta återförsäljaren eller en
serviceverkstad om problemet inte kan åtgärdas.
För mer information om underhåll, rengöring
och problemlösning, se handboken om
apparaten på vilken styrenheten är installerad.
PROBLEM

LÖSNINGAR

Kontrollpanelen tänds
inte

• Kontrollera att anslutningen till
apparatens effektkort är korrekt
(kabeldragning och polaritet);
• Kontrollera eltillförseln till effektkortet
(STATUSLYSIODEN tänds);
• Byt ut anslutningskabeln till
effektkortet.

Kontrollpanelen visar
ett sondlarm

• Kontrollera att kabeldragningen är
korrekt för sonden i larmläge.

Felaktig avläsning av
vattentemperaturen

• Kontrollera att sonden är korrekt
placerad inuti de därtill avsedda
sätena.

Felaktig avläsning av
lufttemperaturen på
kontrollpanelen

• Kontrollera att luftflödet
kontrollpanelen inte hindras;

genom

• Kontrollera att kontrollpanelen inte
påverkas av externa värmekällor;
• Ändra offsetparametern
kalibrera luftsonden.

för

att

Saknas
• Kontrollera att kabeldragningen är
kommunikation med
korrekt för linjen RS485;
övervakningssystemet • Kontrollera att parametriseringen är
korrekt för styrenheten SLAVE;
• Kontrollera att inställningen
kommunikationsparametrarna
övervakningssystemet är korrekt.

av
på

Saknas
kommunikation med
MASTER i ett nätverk
SMALL med RS485

• Kontrollera att kabeldragningen är
korrekt för linjen RS485;

Saknas
kommunikation med
MASTER i ett nätverk
SMALL på PLC

• Kontrollera att kabeldragningen är
korrekt för linjen PLC;
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• Kontrollera att parametriseringen är
korrekt för styrenheten SLAVE och
styrenheten MASTER.

• Kontrollera att parametriseringen
är korrekt för samtliga styrenheter i
nätverket.
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EFFEKTTABELL FÖR EFFEKTKORT (fig. 19)
ELTILLFÖRSEL
L

Fas

N

Neutral

KOPPLINGSSCHEMA (fig. 19)
TECKENFÖRKLARING

INGÅNGAR

SA

Sond för rumstemperatur

SW

Sond för vattentemperatur (kallvatten för
vattenburet klimatsystem med fyra rör)

SWH

Sond för varmvattentemperatur (endast vattenburet
klimatsystem med fyra rör)

I1

Sond NTC för rumsluft

I2

Sond NTC för vatten

I3

Sond NTC för varmvatten (vattenburet
klimatsystem med fyra rör)

I4

Ledig

SUM/WIN

Ren kontakt för fjärrstyrd SOMMAR/VINTER
Ren kontakt för fjärrstyrd ECONOMY

SU
ON/OFF

Sond för rumsfuktighet
Ren kontakt för fjärrstyrd ON/OFF

I5

Ledig

ECONOMY

IC

Gemensam för sonder NTC

FAN 0/10V

Modulerande fläkt 0/10 V

+5

Ledig

VC 0/10V

I6

Ingång för fjärrstyrd ON/OFF

Modulerande vattenventil (kallvatten för vattenburet
klimatsystem med fyra rör) 0/10 V

I7

Ingång för fjärrstyrd SOMMAR/VINTER

VH 0/10V

I8

Ingång för fjärrstyrd ECONOMY

Modulerande varmvattenventil (endast vattenburet
klimatsystem med fyra rör)

I9

Ledig

I10

Ledig

IC

Gemensam för I6-I7-I8

SU – SU

MV

Fläkt

INV

Inverter för fläkt

MV INV

Fuktsond

UTGÅNGAR
A1

Modulering av fläkt med borstlös motor

A2

Modulering av vattenventil
(kallvatten för vattenburet klimatsystem med fyra
rör)

A3

Modulering av varmvattenventil (endast vattenburet
klimatsystem med fyra rör)

CA

Gemensam för utgångarna 0–10 V

O1

Superlåg hastighet

O2

Min. hastighet

O3

Medelhög hastighet

O4

Max. hastighet

O5

Vattenventil (kallvatten för vattenburet klimatsystem
med fyra rör)

O6

Varmvattenventil (endast vattenburet klimatsystem
med fyra rör) eller värmeelement

C1

Gemensam för reläutgångarna O1–O6

O7

Konfigurerbar signalutgång

C7

Gemensam för reläutgången O7

Inverter för fläktmotor

V1

Superlåg hastighet

V2

Min. hastighet

V3

Medelhög hastighet

V4

Max. hastighet

COM

Gemensam för utgångar ON/OFF

VC

Vattenventil (kallvatten för vattenburet klimatsystem
med fyra rör)

VH/RE

Varmvattenventil (endast vattenburet klimatsystem
med fyra rör) eller värmeelement

CN

Kopplingsplint för vattenburet klimatsystem

IL

Linjebrytare (medföljer inte)

F

Säkring (medföljer inte)

L

Fas

N

Neutral

KONFIGURATIONSEXEMPEL

Tryck på knappen PRG för att komma till menyn. Använd
pilknapparna UPP/NED för att bläddra mellan de olika
alternativen fram till MENYN FÖR KONFIGURATION och
använd lösenordet 10 för att komma till menyn.

PORTAR (EFFEKTKORTETS FRAMSIDA)
A/B/GND
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Seriell RS485 protokoll MODBUS

+/-

Anslutning av användargränssnitt eller ett andra
effektkort

+/-

Anslutning av användargränssnitt eller ett andra
effektkort
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Vattenburet klimatsystem med enkelt batteri med
asynkronmotor med tre hastigheter, ventil och vattensond.
PARAMETERLISTA

PARAMETERLISTA

STANDARDINSTÄLLNING

ÄNDRAT VÄRDE

Typ av vattenburet
klimatsystem

Tre hastigheter

-

Antal rör

Två rör

Luftsond

Användargränssnitt

BESKRIVNING

EXEMPEL 1
Vattenburet klimatsystem med enkelt batteri med motor
BLDC, ventil och vattensond.

BESKRIVNING

STANDARDINSTÄLLNING

ÄNDRAT VÄRDE

-

Typ av vattenburet
klimatsystem

Tre hastigheter

-

-

Antal rör

Två rör

-

Luftsond

Användargränssnitt

-

Visning av
temperatur

Celsius

-

Typ av ventilation

Stegvis

Modulerande

Konfiguration av
ventil

Finns ej

ON/OFF

Växling
Sommar/Vinter

Från knappsats/
seriell port

-

Konfiguration DOUT

Ledig

-

NÖ

-

Visning av
temperatur

Celsius

-

Typ av ventilation

Stegvis

-

Konfiguration av
ventil

Finns ej

Växling
Sommar/Vinter

Från knappsats/seriell
port

-

Konfiguration DOUT

Ledig

-

Logik för digital
utgång

NÖ

-

Värmeelement finns

Nej

-

Logik för digital
utgång

Ja

Värmeelement finns

Nej

-

Vattensond finns

Nej

Ja

Antal vattensonder
för vattenburet
klimatsystem med
fyra rör

1

-

Fuktsond finns

Vattensond finns

Nej

Antal vattensonder
för vattenburet
klimatsystem med
fyra rör

1

Fuktsond finns

ON/OFF

-

Nej

-

Aktivering av
Economy från digital Nej
ingång

-

Aktivering av ON/
OFF från digital
ingång

Nej

-

Avfuktning från DIN

Nej

-

Ventilation i
STANDBY

Standard

Alltid OFF

Ventilationshastighet
Min.
i standby

-

Naturlig konvektion

-

Nej

Nej

-

Aktivering av
Economy från digital Nej
ingång

-

Aktivering av ON/
OFF från digital
ingång

Nej

-

Avfuktning från DIN

Nej

Ventilation i
STANDBY

Standard

Alltid OFF

Ventilationshastighet
Min.
i standby

-

Naturlig konvektion

Nej

-

Från knappsats

-

ON/OFF och
SOMMAR/VINTER
med frånkopplad
seriell port

Från knappsats

-

Språk

Svenska

-

ON/OFF och
SOMMAR/VINTER
med frånkopplad
seriell port

Standby-läge

Avstängd

-

Språk

Svenska

-

Standby-läge

Avstängd

-
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EXEMPEL 2
Vattenburet klimatsystem med dubbelt batteri med motor
med tre hastigheter, ventiler och vattensond.
PARAMETERLISTA
BESKRIVNING

STANDARDINSTÄLLNING

ÄNDRAT VÄRDE

Typ av vattenburet
klimatsystem

Tre hastigheter

-

Antal rör

Två rör

Luftsond

Användargränssnitt

-

Visning av
temperatur

Celsius

-

Typ av ventilation

Stegvis

-

Konfiguration av
ventil

Finns ej

ON/OFF

Växling
Sommar/Vinter

Från knappsats/seriell
port

-

Konfiguration DOUT

Ledig

-

Logik för digital
utgång

NÖ

-

Värmeelement finns

Nej

-

Vattensond finns

Nej

Ja

Antal vattensonder
för vattenburet
klimatsystem med
fyra rör

1

2

Fuktsond finns

Fyra rör

Nej

-

Aktivering av
Economy från digital Nej
ingång

-

Aktivering av ON/
OFF från digital
ingång

Nej

-

Avfuktning från DIN

Nej

Ventilation i
STANDBY

Standard

Alltid OFF

Ventilationshastighet
Min.
i standby

-

Naturlig konvektion

Nej

-

ON/OFF och
SOMMAR/VINTER
med frånkopplad
seriell port

Från knappsats

-

Språk

Svenska

-

Standby-läge

Avstängd

-

EXEMPEL 3
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