






































Kort beskrivelse av anlegget
System bestående av vedovn med vannkappe og akkumulatortank med varmtvannsbereder og 
lade/ sikkerhetssystem.

Ovnen gir ca 60-70% av varmen til det vannbårende systemet, denne varmen lades over på en ak-
kumulatortank for og brukes etter at ovnen har brent ut. Hvor lenge varmen på akkumulatortanken 
varer er avhengig av arealet som skal varmes opp, 10 liter akkumulatorvann pr m2 betyr en opp-
varming i døgnet.
Denne ladingen gjøres via en Ladomat, som er en sirkulasjonspumpe med termetisk blandeventil, 
og har to viktige oppgaver:
 
1. Når ovnen er kald og anlegget driftes av akkumulatortankens el kolbe stoppes sirkulasjonen 
mellom ovnen og tanken slik at varmen fra tanken ikke går igjennom ovnen og ut pipa.
2. Når ovnen tennes opp sørger ladomaten for at ovnen kommer opp i arbeidstemperatur så 
fort som mulig slik at forbrenningen blir optimal.

Akkumulatortanken har innebygget varmtvannsbereder og en El kolbe på 6kW, og fungerer som en 
varmekilde helt uavhengig av ovnen.

El kolben har innebygget drift og sikkerhetstermostat.

Anlegget er utstyrt med et lukket ekspansjonssystem med 50 liter ekspansjonskar som monteres på 
et veggoppheng med sikkerhetsventil, lufteklokke og trykkmanometer. Dette monteres på veggen 
over tankens topp.

Det monteres en kjøleventil på ovnens kjølespiral som slipper på kalt vann hvis anlegget oversti-
ger 95 grader, d.v.s. hvis pumpa har stoppet (strømstans). Det kalde vannet vil kjøle ovnen  og  må 
ledes til avløp.
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Kjølespiral
Ovnen har en innebygget kjølespiral som ved hjelp av en kjøleventil slipper på kaldt vann ved eventuelt 
pumpestans. 

Retur kjølespiral ledes mot 
avløp.

Monteres til husets 
trykkvannsystem.

Følerlomme.

Kjøleventil type 
Caleffi.
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Akkumulatortank

Montering

Akkumulatortanken plasseres på et jevnt og slett underlag, bruk gjerne vater. Tanken 
monteres etter tegningen, ledige rørstusser plugges. Under påfylling av vann kan kan det 
dannes kondens på tankens utside som viser seg på gulvet. Denne kondenseringen opphør-
er når tanken varmes opp. Tanken skal monteres i rom med avløp (sluk).

Oppfylling

Fyll alltid den innvendige berederen først og trykksett siden. Fyll deretter opp resten av sys-
temet (varmekretsen). Driftstrykket må ikke overstige 3 bar, derfor må det alltid monteres en 
sikkerhetsventil med åpningstrykk 3 bar.

Brukerveiledning



Ekspansjonstank
    Montering

Ekspansjonstanken monteres på veggopphenget eller på returledning i systemet.•	

Ladetrykket (luftrykket) på tanken sjekkes før montering. Ladetrykket skal ligge 0,1-0,2 bar over •	
statisk høyde på anlegget. Eks: hvis statisk høyde er 10 meter skal ladetrykket på ekspansjon-
stanken være 1,1-1,2 bar

Manometer som er merket med min-maks trykk skal monteres, (sitter på opphenget).•	

Der veggoppheng ikke brukes skal det monteres serviceventil mellom tanken og anlegget.•	

Ved oppfylling av kaldt anlegg skal det fylles til trykket på anlegget er det samme som ladetrykket •	
på ekspansjonstanken.

Drift

Under drift sjekkes trykket på anlegget annenhver uke, det skal ligge ned mot min ved kaldt an-•	
legg og opp mot maks ved varmt anlegg.

Vedlikehold

En gang årlig sjekkes ladetrykket (lufttrykket) på ekspansjonstanken. Dette gjøres ved og ta av •	
hetten på luftventilen og lufttrykket sjekkes med en trykkmåler. Det er da viktig at tanken kobles 
fra anlegget.

Lufteklokke

Sikkerhetsventil 3 bar

Veggoppheng

Ekspansjonstank 50 liter

Serviceventil, må ikke fjernes

Brukerveiledning



Tilkobles akkumulatortankens
øvre del 

Tilkobles akkumulatortankens
nedre del

Til ovn 
Kaldt vann
(65°C)

Fra ovn
Oppvarmet vann
(over 65°C)

Fra radiator, gulvvarme el lign.

Påfylling

Sentral for vannmantlet vedovn
Komplett ferdig montert sentral som gjør det enklere og raskere å montere 
en vedovn med vannkappe til en akkumulatortank. 

Sentralen er komplett og inneholder:
•Laddomat 11-30 med pumpe som tar seg av ladning fra ovn til tank. 
•Shuntventil 3 veis
•DAB Evosta 40-70/180 sirkulasjonspumpe for gulvvarme/radiator eller viftekonvektor.
•Doble kraner for påfylling av anlegg.
•To stk temperaturmålere.

Alt, tilkobling 
akkumulatortank

Til radiator, gulvvarme el lign.

• Sentralen monteres så nærme akkumulatortanken som mulig, maks 2meter .
• Mellom akkumulatortank, sentral og vedovn må det brukes rør beregnet for 

høy temperatur, eks kobber, stål el lign. (ikke plast)
• Kontroller/trekk etter alle kuplinger, ( ikke påfylling da det er brukt gjengelås)
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• Laddomat 11-30 höjer returtemperaturen till 
pannbotten, vilket hindrar korrosion på grund av 
kondens och förlänger pannans livslängd.

• Laddomat 11-30 gör att pannan snabbt 
kommer upp i arbetstemperatur. Detta höjer 
pannans verkningsgrad.

• Laddomat 11-30 laddar tanken med lågt fl öde. 
Skiktning* i ackumulatortanken är en förut-
sättning för ett bekvämt och funktionsdugligt 
eldningssystem. Med Laddomat 11-30 blir 
skiktningen optimal.

• Laddomat 11-30 ger under slutfasen av 
eldningen en fulländad laddning av tanken tack 
vare att den termiska ventilen stryper bypass-por-
ten.

• Enkel dimensionering – Laddomat 11-30 
passar alla pannor med maxeffekt upp till 30 kW.

• Laddomat 11-30 levereras med avstängnings-
ventiler för att underlätta eventuell service utan 
att tappa av systemet. 

* Skiktning = En skarp gräns i höjdled mellan varmt 
vatten och underliggande kallare och därmed tyngre 
vattenvolym.

Tekniska data
Termostatpatron: Öppningstemp 63° (standard).

53°, 57°, 72° eller 78°C på beställning

Pump: Laddomat LM4 (standard)

Anslutning: 2 x Cu22 med spak (standard)
1 x Cu22 utan spak (standard)

Max panneffekt: 30 kW

Tryckklass: PN 6

Maxtemp: Max  +100°C
Min  +5°C

H = Hett fl öde

M = Mixat 
(Blandat) fl öde

C = Kallt 
fl öde

+46 (0)321-261 80  www.termoventiler.se



Funktion
Uppstart
Cirkulationspumpen startas lämpligen av någon form av drift-
termostat, se Start av pump på nästa sida.

OBS! Termostat för start/stopp av pump ingår ej i laddnings-
paketet.

I uppstartsläget cirkulerar vattnet bara runt i pannan.

Drift
När pannan kommit upp i arbetstemperatur och 
cirkulationen kommit igång blandar Laddomat 11-30 
hetvattnet från panntoppen med kallare vatten från 
tankbotten. 

Vattentemperaturen in till botten på pannan hålls på någon 
eller några grader under termostatpatronens öppnings-
temperatur, beroende på temperaturen ut från pannan.

Temperaturen till toppen av tanken beror på panneffekten och 
vattenfl ödet genom pannan. Flödet kan justeras med varvtals-
reglaget på cirkulationspumpen. Hastighet 1 bör ej användas 
då pumpen har lågt startmoment på denna hastighet, vilket 
kan leda till att pumpen inte orkar starta.

Om annan returtemperatur till pannan önskas, levereras på 
beställning termostatpatroner med öppningstemperatur 53°, 
57°, 63°, 72° alt. 78°C.

Slutfas
I slutfasen laddas tanken full genom att Laddomat 11-30 
stryper hetvatten-porten, vilket gör att hela pumpfl ödet kyler 
pannan.

Temperaturskiktning
Tack vare konstruktion och regler karakteristik hos Laddomat 
11-30, får man optimal temperaturskiktning i ackumulator-
tanken, eftersom laddningsfl ödet är jämnt och lågt. Denna 
skiktning är fördelaktig. 
Dels ökar tankens ackumuleringskapacitet och dels ökar varm-
vattenkomforten.

Skiktningen gör det dessutom möjligt att med bibehållen hög 
verkningsgrad endast ladda så mycket av tanken som man för 
tillfället har tid med.

Radiatorsystem
För att utnyttja ackumulatortanken maximalt är det mycket 
viktigt att radiatorsystemet är försett med: 

1. Automatisk shuntstyrning typ ThermOmatic CBJ eller 
ERA 10.

2. Termostatventiler med inbyggt strypdon som injusteras 
efter radiatorstorlek.

Båda åtgärderna syftar till att få ner fl ödet och därmed sänka 
returtemperaturen. Helst utan att höja stigartemperaturen. Ju 
lägre returtemperatur, desto bättre skiktning i tanken. Dessa 
åtgärder gör att värmen räcker längre.



Dimensionering
Vid panneffekter upp till 30 kW skall rördimen sionen på 
cirkulationskretsen, panntopp – Laddomat 11-30 –  
pannbotten, vara minst Cu22. Välj cirkulationspump 
motsvarande Wilo RS 25-4 alt. Grundfos 25-40 vid 
sammanlagd rörlängd på max 10 m.

Vid längre rördragning används grövre rördimension eller 
kraftigare pump.

Inkoppling
Laddomat 11-30 kan monteras i vilket läge som helst. Beakta 
eventuella luftfi ckor. Rördragningen skall göras så kort och 
med så få böjar som möjligt. Se till så att alla luftfi ckor 
elimineras. 

Avstängningsventiler monteras för att slippa tömma systemet 
vid service på Laddomat 11-30, t ex byte av termostatpatron.

Luftning
För bästa funktion ska rördragningen vara utförd så att all luft 
kan avgå av sig själv till expansionkärlet.

I annat fall monteras luftare med rejäl samlingsvolym som 
underlättar luftens avgång.

Start av pump
Se Bild 3-6 till höger.

Pumpen kan kopplas så att den startar

Alt. 1 

Med vattentermostat när pannan kommit upp i arbets-
temperatur ca 75–85°C.

Alt. 2

Med rökrörstermostat och vattentermostat parallellkopplad. 

Rökrörstermostaten ger fördelen av snabb pumpstart vid 
uppeldning och snabbt stopp när fyren slocknat. 

Vattentermostaten startar pumpen om efterglöden höjer 
temperaturen i pannan över 90°C.

Montageläget påverkar inte ventilens funktion.
Ledningarna måste dock vara anslutna till rätt 
port på ventilen.

Bild 4

Bild 6Bild 5

Bild 3

Bild 2

Bild 1

Alternativ för pumpstart



Service
Årlig kontroll och eventuell rengöring minskar risken för driftstörningar. Demontera kolv för inspektion, rengöring eller byte av 
termostat.

Vid återmontering skall O-ringar och deras tätytor alltid smörjas in med armaturfett. 

Den termiska patronen och O-ringar fi nns som reservdel och byts ungefär vart femte år. Patronen kan även behöva bytas om den 
utsatts för höga temperaturer nära eller över kokpunkten regelbundet.

Kontrollera även pumpen. Skräp och beläggningar i pumphjulet kan orsaka att pumpkapaciteten sänks kraftigt.

Termisk patron fi nns som reservdel:
Typ Öppningstemperatur

5840 53°C

8749 57°C

5839 63°C

8719 72°C

1456 78°C

Patronen byts enkelt genom att skruva loss 
locket. Patronen står löst i locket och följer med 
ut (vid montering med locket nedåt).



Anslut- Kvs** Art nr Standard
R15 / ½” IG 2,5 15 025 001

R15 / ½” IG 4,0 15 040 001 X

R15 / ½” UG 2,5 15 025 002

R15 / ½” UG 4,0 15 040 002

R20 / ¾” IG 2,5 15 025 003 X

R20 / ¾” IG 4 15 040 003 X

R20 / ¾” UG 2,5 15 025 004

R20 / ¾” UG 4 15 040 004

R25 / 1” IG 4 15 040 005 X

R25 / 1” IG 6 15 060 005 X

R25 / 1” IG 8 15 080 005 X

R25 / 1” IG 10 15 100 005 X

R25 / 1” UG 4 15 040 006 X

R25 / 1” UG 6 15 060 006 X

R25 / 1” UG 8 15 080 006 X

R25 / 1” UG 10 15 100 006 X

Cu18 2,5 15 025 007

Cu18 4,0 15 040 007

Cu22 2,5 15 025 008 X

Cu22 4 15 040 008 X

Cu28 4 15 040 009 X

Cu28 6 15 060 009 X

Cu28 8 15 080 009 X

Cu28 10 15 100 009 X

* Pumpfl äns R40 IG fi nns att få förmonterad vid specialbeställning. Det går även kombinera olika anslutningsdimensioner.

** Valfritt kvs-värde (1,6, 2,5, 4, 6, 8, 10) fi nns tillgängligt för alla anslutningsdimensioner vid specialbeställning.

Shuntventiler TV 3S

Termoventiler AB, Sweden +46 (0) 321 - 261 80 • info@termoventiler.se • www.laddomat.se
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120925

ANVÄNDNING
TV 3S är shuntventiler i mässing avsedda för reglering av värme- eller kylapplikationer. Ventilerna levereras med ratt för manuell 
shuntning men kan med fördel motoriseras, t ex med vår automatik Thermomatic EC Home. 
Samtliga inkopplingsexempel kan spegelvändas. Skalskylten är graderad på båda sidor och kan även den spegelvändas.

SERVICE OCH UNDERHÅLL
Alla vitala delar är lätt utbytbara.

TEKNISKA DATA
Vridningsvinkel:  90°

Tryckklass:  PN 10

Medietemperatur: max. (kontinuerligt) +110ºC
max. (temporärt) +130ºC
min. 0ºC

Vridmoment (vid nominellt tryck): < 3 Nm

Arbetstryck: 1 MPa (10 bar)

Anslutning:  Invändig gänga, EN 10226-1
Utvändig gänga, ISO 228/1
Klämringskoppling, EN 1254-2

Material

Ventilhus och slid: Mässing, CW 614N

Axel och lagring: Mässing, CW 614N

O-ringar: EPDM Peroxid 281



Monteringsanvisning for koblingsboks K11A og K15A
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Første oppstart
Anlegget fylles med vann •	

Juster trykket på ekspansjonstanken (se side 23)•	

Juster trykket på anlegget (se side 23)•	

Sett laddomat-termostaten til 0°C, og sjekk at laddomatpumpen går•	

Løsne luteskruen i midten av laddomatpumpen og luft pumpen.•	

Tenn opp i ovnen med en begrenset mengde ved. Når ovnen blir varm vil oksygen i vannet gå over •	
til luft, det er da mulig at pumpen må luftes flere ganger.

Etter at ovnen har brent en times tid settes laddomat-termostaten til ca 50°C, og anlegget er klart til •	
bruk.

Hver gang vannet varmes opp vil oksygen frigjøres og bli til luft, dette vil normalt automatisk gå •	
ut gjennom lufteklokken, det er da viktig at trykket på anlegget kontrolleres hver dag de 3 første 
ukene. Det kan også i denne perioden komme surklelyder av anlegget.

   

Årlig sjekk
Utføres på høsten før fyrings-sesongen starter

Lufttrykket på ekspansjonstanken sjekkes (se side 25)•	

Ladetrykket på anlegget sjekkes (skal være det samme som lufttrykket når vannet er kaldt)•	

Sett laddomat-termostaten til 0 gr og sjekk at laddomatpumpen går, sett den tilbake til 50°C•	

Ovnen rengjøres ( se side 15)•	

Laddomat-termostaten settes 
til 0°C før oppstar.
Reguleres til ca 50°C etter at 
ovnen har brent ca. 1 time.

Brukerveiledning
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THERMOMATIC EC HOME®
Installations- och bruksanvisning — Version 1.0

Termoventiler AB
+46 (0)321 - 261 80           www.termoventiler.se
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Innehållsförteckning:
1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3

2. Leveransomfattning, sid 4

3. Start-Guide, sid 5-7
3.1 Montering av motor på shuntventil
3.2 Montering av Anslutningscentral (AC)
3.3 Montering av framledningsgivare på rör
3.4 Kabeldragning
3.5 Anslutning av AC
3.6 Anslutning av Manöverpanel (MP)
3.7 Montering av MP

4. Manövrering, sid 7

5. Grundinställningar vid första uppstart (R + F), sid 7

6. Bruksanvisning för Rumsgivarstyrning (R), sid 8-14

7. Felsökning, sid 15

8. Bruksanvisning för Framledningsgivarstyrning (F), sid 16-21

9. Bruksanvisning för Rumsgivarstyrning med Utegivare (RUr), sid 22-29

10. Bruksanvisning för Utegivarstyrning med Rumsgivare (RUu), sid 30-37

11. Bruksanvisning för Utegivarstyrning (U), sid 38-44
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Manöverpanel/rumsgivare (MP)

Tillägg: Passiv rumsgivare

Tillägg: Utomhusgivare

Tillägg: Reläbox för 
cirkulationspump och 
tillskottsvärme

Framledningsgivare

Anslutningscentral (AC)

Shuntmotor
Ramen tillåter montage på 
alla 4 sidor

1. Översikt över ingående komponenter och tillägg

Alternativ placering 
av manöverpanel och 
anslutningscentral

Översikt

Översikt

Mått:
Motor: B = 91 mm, L = 80 mm, H = 85 mm
AC: B = 78 mm, L = 78 mm, H = 50 mm
MP: B = 78 mm, L = 78 mm, H = 35 mm
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Rumsreglering
Detta ger den effektivaste och enklaste 
reglerfunktionen i enfamiljshus eller lokal med 
enhetligt värmebehov.
Enkel installation/handhavande och optimal 
värmeekonomi. Sparar upp till 24% enligt Råd & 
Rön.

Alla inställningar för R fi nns beskrivna på 
sida 8-14.

Med Rums- och Utegivare (se även under meny 7.3)
RUr för reglering i enfamiljshus eller lokal med 
enhetligt värmebehov. Högre värmekomfort uppnås 
med utegivarstyrd max och minbegränsning.
RUu för reglering i fl erbostadshus. Utegivaren 
styr normalt värmen efter inställd reglerkurva. 
Rumsgivaren förhindrar onödiga övertemperaturer.

Alla inställningar för RUr fi nns beskrivna på 
sida 22-29.
Alla inställningar för RUu fi nns beskrivna på 
sida 30-37.

Framledningsreglering
För konstanthållning av framledningstemperaturen.

Alla inställningar för F fi nns beskrivna på 
sida 16-21.

Utereglering
För reglering i fl erbostadshus. Utegivaren styr 
värmen efter inställd reglerkurva

Alla inställningar för U fi nns beskrivna på 
sida 38-44.

5 olika regleralternativ
EC Home är enkel att optimera till behovet i din anläggning.

R RUr/RUu

FU

Översikt

Översikt



4

2. Leveransomfattning och tillägg (Bild 1)
1. Shuntmotor, 24 V DC, 0-10 V, 90°, 10 Nm (ansluten till AC vid lev)

2. Anslutningscentral (AC), med konsol för montage på motor. Låskil ligger inuti AC vid leverans (bild 3, nästa sida)

3. Nätadapter 24 V DC (ansluten till AC vid lev). Med universaladaptrar

4. Rumsgivare/manöverpanel (MP) (med montagesats för väggmontage)

5. Framledningsgivare (ansluten till AC vid lev)

6. Fästband för framledningsgivare

7. Montagesats MS-NRE, för motor på ”övriga” shuntar

8. Montagesats MS-NRE6, för motor på shuntar typ Esbe VRG/VRB

9. 4-ledarkabel, 25 m, för rumsgivare/manöverpanel 

10. Skruvmejsel

1
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Översikt

Översikt

Förkortningar som återkommer i löpande text:
AC = Anslutningscentral

MP = Manöverpanel

R = Rumsgivarstyrning

U = Utegivarstyrning

RUr = Rumsgivarstyrning med Utegivarkurva som maxbegränsning

RUu = Utegivarstyrning med Rumsgivare som maxbegränsning

F = Framledningsgivarstyrning
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3. Start-Guide
3.1 Montering av motor på shuntventil
Montera motor på shuntventil enligt respektive montagesats anvisning (exempel 
visas på bild 2 och 3). Se punkt 7 och 8 under Leveransomfattning på föregående 
sida för att se vilken montagesats du skall välja. Vilken adapter som skall användas 
är beroende av shuntventil, enligt tabell och instruktion i montagesatsen.
OBS Passar inte adaptern har du valt fel montagesats. Om fel 
adapter används vid montaget, hamnar motorn 45° fel.

Montera plattan (blå/röd) för shuntens lägesindikering på motorn och sätt fast vred 
enligt bild 4. OBS Motorn levereras alltid i mittposition och ratten passar endast i 
det läge motorn står i. Sätt i och dra fast skruven i centrum på motorn.

Ställ om motorn till manuellt läge (bild 4 och 4a) och kontrollera att shuntens ar-
betsområde stämmer överens med rattens läge. 
OBS Knappen skall endast vridas. Trycks knappen in kan den fastna i manuellt läge.

3.2  Montering av AC
Montera AC med hylla på motorram enligt bild 5. OBS Hyllan kan sättas på valfri 
sida av motorn och trycks fast bakifrån. Låskilen trycks fast till ”klick” (bild 6 och 
6a). För att lossa låskilen kan man t ex använda en liten skruvmejsel (bild 7).

OBS Låskilen ligger lös inuti AC vid leverans.

AC kan även monteras separat, t ex på vägg. Storleken på dosan är anpassad för 
utanpåliggande montage på eldosa 70 mm (typ vägguttag).

3.3 Montering av framledningsgivaren
Montera givaren på framledningsröret, så nära shunten som möjligt. 

Kläm fast givaren med bifogat fästband mot röret. Det är mycket viktigt för 
funktionen att få bra kontakt mot röret.

OBS Fullgod isolering är viktig för funktionen.

3.4 Kabeldragning
Montering av 4-ledarkabel:
Gör hela kabeldragningen mellan AC och MP före anslutning till respektive central.

5

7

6 6a

4

3

2

4a

Start-Guide

Start-Guide
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3.5 Anslutning av AC
Trä in kabeln genom kabelgenomföringen i AC enligt bild 8. För dragavlastning rekommenderas att en knut görs på kabeln (bild 
9).

Anslutningsplinten är löstagbar (bild 10) och trycks på plats på stiften efter att kablarna anslutits. Anslut 4-ledarkabeln till AC:ns 
plint 1-4 enligt bild 11. OBS färgkombinationen på kabelanslutningen till AC skall vara samma vid anslutning till MP.
På bild 12 visas de olika plintarna. 

3.6 Anslutning av MP
MP levereras med väggfäste/adapter lös. MP demonteras annars med ett enkelt ingrepp enligt bild 13.

Anslut 4-ledarkabeln till MP:ns plint 1-4 enligt bild 14. OBS samma färgkombination på plintarna som i AC. Tänk också på att 
kabeln skall dras genom väggfästet.
MP trycks sedan fast på bottenplattan med snäppfattning. Haka i underdelen först och tryck sedan in överdelen enligt bild 15.

98

14

13

11

10

15

Start-Guide

Start-Guide

12



7

3.7 Montering av MP
MP kan monteras på AC eller på vägg. För montage på vägg används bifogad montagesats (plugg och skruv). 

MP har i standardutförande inbyggd temperaturavkänning för att fungera som rumsgivare. Placeringen av MP är därför avgö-
rande för funktionen när man använder rumsgivarfunktionen.

MP monteras centralt i huset i en hall, trapphus eller annat rum som har kontakt med så stor del av övriga huset som möjligt. 
Undvik rum med mycket tillskottsvärme, som t ex kök, vardagsrum åt söder eller på andra våning i ett 2-planshus. Placera MP 
så att direkt solinstrålning inte kan påverka den. 

Undvik att sätta MP på yttervägg eller nära ytterdörren.

Se till att MP inte monteras närmare än 1 m från närmaste radiator och ca 1,5 m över golvet.

OBS! Vid användning av passiv rumsgivare, endast utegivare eller endast framledningsgivare, 
kan MP placeras på valfritt ställe.

För montage på AC, se bild 16. Skruvarna till locket används då för att fästa väggfästet för 
MP direkt på AC. 4-ledarkabeln dras alltid genom väggfästet enligt bild 17. 
Bild 18 och 19 visar montage med MP på AC samt MP lös för väggmontage.

4. Manövrering
A. 
Ett tryck på valfri knapp tänder displayen. Andra trycket på valfri knapp 
öppnar första tillgängliga meny.
Knapparnas funktion visas därefter ovanför respektive knapp, i displayen.
Knapp 1 = Förfl yttning neråt/höger eller minska värde
Knapp 2 = Förfl yttning uppåt/vänster eller öka värde
Knapp 3 = Återgå/escape
Knapp 4 = OK/aktivera meny

B. 
OBS! Inga värden går att ändra ”av misstag”. I alla lägen där ett värde 
går att ändra, kommer du alltid få en extra fråga om du vill genomföra en ändring 
innan ändringen verkligen genomförs.

5. Grundinställningar vid första uppstart – R och F
Alla inställningar fi nns beskrivna mer utförligt på kommande sidor, meny för meny, men det fi nns 4 (2 för F) inställningar som bör 
göras vid första igångkörning: 

Gångriktning för motorn kan ställas till Medurs eller Moturs öppning. Fabriksinställning är Medurs.
Inställning görs i meny 7.1.

Önskat börvärde för rumsgivaren (ej för F) kan ställas 5–30°C. Fabriksinställning är 20°C.
Inställning görs i Meny 1.

Maxbegränsningen är ställbar 5–90°C. Fabriksinställning är 60°C.
Inställning görs i meny 7.4.

Minbegränsningen (ej för F) är ställbar 5–90°C. Fabriksinställning är 10°C.
Inställning görs i meny 7.4.

Efter ändringarna är gjorda eller om inga ändringar behöver göras, är EC Home klar att tas i bruk.

191716
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Temperaturen i 
rummet just nu

Reglerfunktion
R = Rumsgivare

6. BRUKSANVISNING – R
Varje meny fi nns här beskriven i detalj.

Meny 0 – Grundmeny
Grundmenyn visar enbart grundläggande information.

Aktuell rumstemperatur, börvärde för rums-
temperatur, låsning (om låskod är aktiverad) samt 
klocka och veckodag (om klockfunktionen är aktiverad). 
I meny 7.5.4 kan man ställa in att enbart inställt börvärde 
skall visas.

Dessutom visas vilket reglerläge som gäller samt vilken 
reglerfunktion som är vald.

Meny 1 och 2 – Justering av bör-
värde för rumsgivare.
Beroende på vilket reglerläge som är valt i meny 3, visas en 
sol eller måne framför börvärdet.

Ställbart värde är 5-30°C med 0,1°C intervall för dag och 
1-30°C med 1°C intervall för natt.

För att komma åt nattinställningen måste först 
klockan eller natt-temperaturen aktiveras i meny 3.

TIPS: Genom att aktivera låsning av visning 
och/eller ändring av menyer i meny 7.5.2 samt 
7.5.3 kan man begränsa tillgänglighet för obehö-
riga att se/ändra inställningar.

Aktuell dag och tid.
OBS! Visas endast om 
klockfunktion används

Inställt börvärde

Inställbart börvärde

Visar att man 
ändrar börvärde 
dag-temperatur

Inställbart börvärdeVisar att man ändrar 
börvärde natt-
temperatur

Siffran uppe i 
vänstra hörnet 
talar om vilken 
meny man 
befi nner sig i.

Bruksanvisning – R

Bruksanvisning – R

Hänglåset visas om 
låsning av menyer 
är aktiverad

Reglerläge
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Meny 3 – Inställning av reglerläge
I denna meny aktiveras klockfunktion, ständig dag, ständig natt eller 
om man vill stänga av regleringen. 

Beroende på vad som valts i meny 3, kommer grundmenyn, meny 0, 
få olika utseende.

Aktuell dag och tid visas i meny 0 endast om klockfunktionen är 
aktiverad.

Sol = Dag-temperatur aktiv. Meny 0 visar sol endast om klockan är 
aktiv.

Måne = Natt-temperatur aktiv.

Snöfl inga = Avstängt. Börvärde för Framledningstemperaturen 
sätts automatiskt till 10°C.

Bruksanvisning – R

Bruksanvisning – R
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Meny 4 – Inställning av tider Natt-
temperatur
OBS! Visas endast om klockfunktionen är aktiverad.

Tider för natt-temperatur kan ställas för varje dag i veckan.

Använd pil upp eller ner för att gå till den dag du vill ställa in. Pilen i 
vänsterkanten visar vilken dag som är markerad. Tryck OK igen för att 
aktivera vald dag.

4.1.1 Tidsinställning
För varje dag kan 3 olika tider ställas. Inställbart intervall är 00-24.

OBS! Inställning 17:00 – 04:00 betyder att sänkning sker 
17:00 – 00:00 och 00:00 – 04:00 för vald dag, ej dagen efter.

Om du vill ha samma sänkning för fl era dagar, kan du genom att använda 
”Kopiera till...” kopiera sänkningen till måndag till fredag, lördag till söndag 
eller hela veckan.

Gå tillbaks till meny 4 för att få överblick över valda inställningar

Meny 5 – Inställning av dag och tid
OBS! Visas endast om klockfunktionen är aktiverad.

Inställning av aktuell veckodag samt tid. 

Timmar och minuter ställs var för sig.

Natt-temp
aktiv

Dag-temp
aktiv

Bruksanvisning – R

Bruksanvisning – R
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Meny 6 – Översikt
Visar alla aktuella temperaturer och inställningar enligt nedan.

Värdena som visas växlar fram och tillbaks automatiskt.
Tryck OK för att stoppa växlingen och sedan pil upp/ner för att bläddra.

OBS! 
Börvärdet för rumstemperatur dag/natt/ext visas även om 
inte klockfunktion eller extern omställning används.

0% visar att motorn 
står helt stängd. 100% 
betyder fullt öppen.
+/- indikerar öppnar/
stänger

Visar att cirkulationspumpen 
är aktiv. Om funktion för 
pumpstopp ej används, 
snurrar symbolen hela tiden

Reglerläge
Klocka = dag/nattfunktion aktiverad
Pilen över solen visar att dagtemperatur just nu är aktiv

Bruksanvisning – R

Bruksanvisning – R



12

Meny 7 – Service
I denna meny fi nns följande val. Pilen i vänsterkanten visar vilken meny som är mar-
kerad.

7.1 Rotation – Inställning av gångriktning – medurs eller moturs öppning.

7.2 Manuell test – Manuell körning av shuntmotorn

7.3 Reglerfunktioner – Val av reglerfunktion; Rumsgivare (R), Rums+utegivare 
med Rumsprioritet (RUr), Ute+Rumsgivare med Uteprioritet (RUu), Utegivare (U), 
samt enbart Framledningsgivare (F).

7.4 Max/Min//Ext. Styr – Inställning av max- och minbegränsning för fram-
ledningstemperatur samt önskad rumstemperatur vid extern styrning.

7.5 Menyvisning - Inställning av vilka menyer som skall visas.

7.6 Statistik – Visar historik på temperaturer för de olika givarna.

7.7 Pump/Tillskott – Används i kombination med reläbox för att starta/stoppa 
cirkulationspump, tillskottsvärme mm

7.8 Larm – Används för att skicka ett larm, t ex SMS om GSM-styrning fi nns 
inkopplad, om en viss temperatur på givare över/underskrids.

7.1 Rotation – Gångriktning för motorn
För val av medurs eller moturs öppning.

7.2 Manuell test
Används för att manuellt testa olika inkopplade funktioner.

Kontroll motor – Tryck OK för att kunna öppna/stänga motorn med pil upp/ner.
Om motorn går åt fel håll behöver rotationsriktningen ändras i meny 7.1.

Larm – Tryck OK för att kunna ändra till eller från med pil upp/ner.
Används för att skicka signal om att något är fel. Inställning görs i meny 7.8.
Vid larm sluts en kontakt på plint 11-12, märkt ”Alarm” i AC.

Relä tillskott – Tryck OK för att kunna ändra till eller från med pil upp/ner.
Används tillsammans med reläbox för att starta/stoppa tillskottsvärme. Se även 
7.7.1

Relä cirk.pump – Tryck OK för att kunna ändra till eller från med pil upp/ner.
Används tillsammans med reläbox för att starta/stoppa cirkulationspump. Se även 
7.7.1

7.3 Reglerfunktioner
Beskrivning av respektive reglerfunktion fi nns under ”Översikt”, sida 3.

R = Rumsgivare – Reglering sker med rumsgivare samt framledningsgivare.

RUr* = Rum/Ute R-prio – Reglering sker med rumsgivare, utegivare samt 
framledningsgivare. Prioritet ligger på rumsgivarens inställning. Utegivarens kurva 
fungerar dels som maxbegränsning och dels som minbegränsning (genom R-sänk 
kurva). Detta förklaras mer ingående i delen ”Bruksanvisning RUr”, meny 7.9.5 
(menyn visas endast när denna reglerfunktion är vald).

RUu* = Rum/Ute U-prio – Reglering sker med rumsgivare, utegivare samt 
framledningsgivare. Prioritet ligger på utegivarens kurva. Rumsgivaren fungerar som 
maxbegränsare om det blir för varmt inne.

U* = Utegivare – Reglering sker med utegivare (efter ställd kurva) samt fram-
ledningsgivare.

F = Framledning – Reglerar efter inställd temperatur på framledningen.

*Utegivare ingår ej i grundutrustning

Bruksanvisning – R

Bruksanvisning – R
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7.4 Max/min//Ext. Styr
Max = Maximalt tillåtna framledningstemperatur. Ställbar 5-90°C. 

Min = Minsta tillåtna framledningstemperatur. Speciellt lämplig för golvvärme-
system. Ställbar 5-90°C.

Rumtemp Extern kontakt = Önskad rumstemperatur när extern kontakt är 
sluten, t ex via GSM-styrning. Ställbar 10-30°C.
Extern styrning ansluts på plint 9-10, märkt ”Ext” i AC.

7.5 Menyvisning
7.5.1 Låskod
Här kan du ställa om du vill att knapparna och menyerna på EC Home skall kunna 
låsas. Detta sker när det gått 20 sekunder utan att man tryckt på någon knapp. 
Koden som väljs här används för att låsa upp igen. När låskoden börjar gälla, 
måste valda knappar tryckas ner och hållas nertryckta i 5 s för att upplåsning 
skall ske.

Meny 7.5.2 samt 7.5.3 visas endast om låskod är vald.
När menyerna är låsta visas ett hänglås i meny 0.

7.5.2 Visa menyer
Här kan du välja vilka menyer som skall visas när låskod är aktiverad.

7.5.3 Ändra menyer

Här kan du välja vilka menyer som skall kunna ändras när låskod är aktiverad.

7.5.4 Utseende Startmeny
Här kan du välja om Meny 0, där temperaturerna visas, skall visa ärvärde + 
inställt börvärde eller enbart inställt börvärde. 

7.5.5 Spara/Åter inställn
Här kan du välja ”Spara inställningar” för att spara de inställningar du har gjort. 

På så sätt kan du använda ”Återfå senast sparad” för att lätt gå tillbaks till rätt 
inställningar om du eller någon annan ändrat inställningar av misstag.

”Åter t. fabriks. R/RUr/RUu/U/F” kan du använda för att återställa alla inställningar 
till de grundinställningar som görs på fabrik.

7.5.6 Kalibrering givare
Här kan du välja att justera värdet för framledningsgivare resp. rumsgivare, om 
du tycker att temperaturen som visas på EC Home inte stämmer. 
Ställbar +5 – -5°C.

Bruksanvisning – R

Bruksanvisning – R
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7.6 Statistik
Här kan du se vad Framledningstemperatur, rumstemperatur samt utetemperatur 
(om utegivare används) har varit de senaste timmarna.

För framledningsgivaren visas de senaste 200 minutrarna, minut för minut. För de 
andra givarna ändras värdena mycket långsammare och där kan du se de senaste 
200 timmarna, timme för timme.

Använd pil upp/ner för att markera den givare man vill visa statistik för och tryck OK 
för att visa en graf med temperatur. Med pil hö/vä kan du sedan förfl ytta markören 
som visas längst ner till höger i grafen och avläsa värdet för en viss minut resp. 
timme. TIPS: Genom att direkt trycka högerpil kan du hoppa till det äldsta värdet.

Tryck Esc för att gå tillbaks till Statistik-menyn.

7.7 Pump/tillskott
Här ställer du in om du vill använda funktion för start/stopp av cirkulationspump för 
värmesystem, tillskottsvärme mm. OBS! Tilläggsbox krävs.

Pumpstopp Rumsgivarstyrd Till/från – Om denna funktion är aktiverad 
kommer pumpen stoppas när reglermotorn stått helt stängd i 60 minuter. Därefter 
motioneras pumpen 5 minuter klockan 12.00 varje dag. OBS! Tidpunkt hämtas från 
inställd tid. Ställs ingen tid kommer 12.00 vara 12 timmar efter igångsättning. När 
rumsgivaren kallar på värme kommer pumpen genast startas igen.

V.pos ext.värme – Om man vill att tillskottsvärme skall startas när ventilen står 
i ett visst läge, kan man ställa detta här. 0 betyder att motorn är helt stängd, 100 
att motorn står helt öppen.

Fördr-tid värme – Hur lång tid det skall gå efter att ovanstående ventilläge är 
uppnått, innan tillskottsvärme startas.

Fördr-tid vent – Hur lång tid det skall gå från det att tillskottsvärme startas tills 
motorn öppnar mer.

7.8 Larmkontakt
Används för att skicka ett larm, t ex SMS, om en viss temperatur på givare över/un-
derskrids. OBS! Kräver speciell utrustning.
Vid larm sluts en kontakt på plint 11-12, märkt ”Alarm” i AC.

Ställbara värden är 0-90°C.

Larm kan skickas för: Givarfel, Låg rumstemperatur, Hög framledningstemperatur 
eller Låg framledningstemperatur.

Meny 8 – Språk
Tillgängliga språk är:
Svenska, Engelska och Tyska.

Bruksanvisning – R

Bruksanvisning – R
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7. Felsökning
Vid fel på en givare eller dess kabel eller vid felkoppling kommer EC Home ge en felindikering i displayen.

Vid fel på en givare visas meny 6 automatiskt och värdet för den felaktiga givaren blinkar. Ett värde visas och detta värde kan ge 
en vägledning till vad felet beror på. 

För rumsgivaren visas 0° vid avbrott, 99,9° vid kortslutning.

För framledningsgivaren visas 0° vid avbrott, 99° vid kortslutning.

För utegivaren visas -40° vid avbrott, 65° vid kortslutning. 

EC Home kommer utföra följande, beroende på fel:

Fel på framledningsgivare – Ställer alltid shunten på 25% öppet

Fel på rumsgivare vid R-reglering– Skickar fram max 30°C på framledningen

Fel på utegivare vid U-reglering– Reglerar efter kurvans värde vid ute = 0°C (gäller oavsett brytpunkt)

Fel på utegivare vid RUr-reglering – Reglerar efter inställd rumstemperatur

Fel på rumsgivare vid RUr-reglering – Reglerar efter inställd kurva 

Fel på utegivare vid RUu-reglering – Reglerar för att hålla rumstemperaturen på 20°C

Fel på rumsgivare vid RUu-reglering – Reglerar efter inställd kurva 

Fel på utegivare + rumsgivare – Skickar fram 30°C på framledningen

Fel på anslutning eller kabel mellan AC och MP:

Vid fel på kablarna kopplade till plint 1 eller 2 får MP ingen ström.

Vid fel på kablarna kopplade till plint 3 eller 4 kommer en felindikering – ”KOMFEL AC/RC” – visas i displayen. 

Oavsett fel kommer motorn ställa sig på 25% öppet.

Felsökning

Felsökning
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8. BRUKSANVISNING F
Varje meny fi nns här beskriven i detalj.

Meny 0 – Grundmeny
Grundmenyn visar information om:

Aktuell framledningstemperatur, inställd framledningstemperatur, inställd nattsänkning, inställd 
extern sänkning, låsning (om låskod är aktiverad)  samt klocka och veckodag (om klockfunktionen är aktiverad).

Dessutom visas vilket reglerläge som gäller samt vilken reglerfunktion som är vald.

OBS!
Inställda värden för Nattsänkning och Extern sänkning visas även om klockfunktion eller extern omställning 
inte används.

Aktuell dag och tid.
OBS! Visas endast om 
klockfunktion är aktiverad

Inställt börvärde

Reglerläge
Sol = Dag-temperatur

0% visar att motorn 
står helt stängd. 100% 
betyder fullt öppen.
+/- indikerar öppnar/
stänger

Visar att cirkulationspumpen 
är aktiv. Om funktion för 
pumpstopp ej används, 
snurrar symbolen hela tiden

Reglerläge
Måne = Natt-temperatur

Reglerläge
Snöfl inga = Avstängt

Reglerläge
Klocka = dag/nattfunktion aktiverad
Pilen över solen visar att dagtemperatur just nu är aktiv

Aktuell framledningstemperatur

Reglerfunktion
F = Framledning

Bruksanvisning – F

Bruksanvisning – F

Hänglåset visas om 
låsning av menyer 
är aktiverad
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Inställbart börvärde

Inställbart börvärde
Visar att man ändrar 
börvärde natt-sänkning

Siffran uppe i 
vänstra hörnet 
talar om vilken 
meny man 
befi nner sig i.

Meny 1 och 2 – Justering av bör-
värde och nattsänkning av fram-
ledningstemperatur
I meny 1c ställs börvärdet för framledningstemperaturen. 
Inställbart värde är 0 – 90°C.

Nattsänkning görs i meny 2a. För att ställa in nattsänkning 
måste först natt-alternativet eller klockan aktiveras i meny 3.
Inställbart värde är 0 – -40°C.

Meny 3 – Inställning av reglerläge
I denna meny aktiveras klockfunktion, ständig dag, ständig 
natt eller om man vill stänga av regleringen. 

Beroende på vad som valts i meny 3, kommer grundmenyn, 
meny 0, få olika utseende.

Aktuell dag och tid visas endast om klockfunktionen är aktive-
rad.

Sol = Dag-temperatur aktiv.

Måne = Natt-sänkning aktiv.

Snöfl inga = Avstängt. Börvärde för Framledningstempera-
turen sätts automatiskt till 10°C.

Bruksanvisning – F

Bruksanvisning – F
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Meny 4 – Inställning av tider Natt-tem-
peratur
OBS! Visas endast om klockfunktionen är aktiverad.

Tider för natt-temperatur kan ställas för varje dag i veckan.

Använd pil upp eller ner för att gå till den dag du vill ställa in. Pilen i 
vänsterkanten visar vilken dag som är markerad. Tryck OK igen för att 
aktivera vald dag.

4.1.1 Tidsinställning
För varje dag kan 3 olika tider ställas. Inställbart intervall är 00-24.

OBS! Inställning 17:00 – 04:00 betyder att sänkning sker 
17:00 – 00:00 och 00:00 – 04:00 för vald dag, ej dagen efter.

Om du vill ha samma sänkning för fl era dagar, kan du genom att använda 
”Kopiera till...” kopiera sänkningen till måndag till fredag, lördag till söndag 
eller hela veckan.

Gå tillbaks till meny 4 för att få överblick över valda inställningar

Meny 5 – Inställning av dag och tid
OBS! Visas endast om klockfunktionen är aktiverad.

Inställning av aktuell veckodag samt tid. 

Timmar och minuter ställs var för sig.

Natt-temp
aktiv

Dag-temp
aktiv

Bruksanvisning – F

Bruksanvisning – F
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Bruksanvisning – F

Bruksanvisning – F

Meny 7 – Service
I denna meny fi nns följande val. Pilen i vänsterkanten visar vilken meny som är mar-
kerad.

7.1 Rotation – Inställning av gångriktning – medurs eller moturs öppning.

7.2 Manuell test – Manuell körning av shuntmotorn

7.3 Reglerfunktioner – Val av reglerfunktion; Rumsgivare (R), Rums+utegivare 
med Rumsprioritet (RUr), Ute+Rumsgivare med Uteprioritet (RUu), Utegivare (U), 
samt enbart Framledningsgivare (F).

7.4 Max/Min//Ext. styr – Inställning av önskad framledningstemperatur 
samt sänkning av framledningstemperatur vid extern styrning.

7.5 Menyvisning - Inställning av vilka menyer som skall visas.

7.6 Statistik – Visar historik på temperaturer för de olika givarna.

7.8 Larm – Används för att skicka ett larm, t ex SMS om GSM-styrning fi nns 
inkopplad, om en viss temperatur på givare över/underskrids.

7.1 Rotation – Gångriktning för motorn
För val av medurs eller moturs öppning.

7.2 Manuell test
Används för att manuellt testa olika funktioner.

Kontroll motor – Tryck OK för att kunna öppna/stänga motorn med pil upp/ner.
Om motorn går åt fel håll behöver rotationsriktningen ändras i meny 7.1.

Larm – Tryck OK för att kunna ändra till eller från med pil upp/ner.
Används för att skicka signal om att något är fel. Inställning görs i meny 7.8.
Vid larm sluts en kontakt på plint 11-12, märkt ”Alarm” i AC.

Relä tillskott – Tryck OK för att kunna ändra till eller från med pil upp/ner.
Används tillsammans med reläbox för att starta/stoppa tillskottsvärme. Se även 
7.7.1

Relä cirk.pump – Tryck OK för att kunna ändra till eller från med pil upp/ner.
Används tillsammans med reläbox för att starta/stoppa cirkulationspump. Se även 
7.7.1

7.3 Reglerfunktioner
Beskrivning av respektive reglerfunktion fi nns under ”Översikt”, sida 3.

R = Rumsgivare – Reglering sker med rumsgivare samt framledningsgivare.

RUr* = Rum/Ute R-prio – Reglering sker med rumsgivare, utegivare samt 
framledningsgivare. Prioritet ligger på rumsgivarens inställning. Utegivarens kurva 
fungerar dels som maxbegränsning och dels som minbegränsning (genom R-sänk 
kurva). Detta förklaras mer ingående i delen ”Bruksanvisning RUr”, meny 7.9.5 
(menyn visas endast när denna reglerfunktion är vald).

RUu* = Rum/Ute U-prio – Reglering sker med rumsgivare, utegivare samt 
framledningsgivare. Prioritet ligger på utegivarens kurva. Rumsgivaren fungerar som 
maxbegränsare om det blir för varmt inne.

U* = Utegivare – Reglering sker med utegivare (efter ställd kurva) samt fram-
ledningsgivare.

F = Framledning – Reglerar efter inställd temperatur på framledningen.

*Utegivare ingår ej i grundutrustning
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Bruksanvisning – F

Bruksanvisning – F

7.4 Max/min // Ext. Styr
Max = Önskad framledningstemperatur. Ställbar 0-90°C.

Sänk framl. temp Extern kontakt = Så många grader som framlednings-
temperaturen skall sänkas när extern kontakt är sluten, t ex via GSM-styrning. 
Inställbart värde är 0 – -40°C.
Extern styrning ansluts på plint 9-10, märkt ”Ext”, i AC.

7.5 Menyvisning
7.5.1 Låskod
Här kan du ställa om du vill att knapparna och menyerna på EC Home skall kunna 
låsas. Detta sker när det gått 20 sekunder utan att man tryckt på någon knapp. 
Koden som väljs här används för att låsa upp igen. När låskoden börjar gälla, måste 
valda knappar tryckas ner och hållas nertryckta i 5 s för att upplåsning skall ske.

Meny 7.5.2 samt 7.5.3 visas endast om låskod är vald.
När menyerna är låsta visas ett hänglås i meny 0.

7.5.2 Visa menyer
Här kan du välja vilka menyer som skall visas när låskod är aktiverad.

7.5.3 Ändra menyer

Här kan du välja vilka menyer som skall kunna ändras när låskod är aktiverad.

7.5.5 Spara/Åter inställn
Här kan du välja ”Spara inställningar” för att spara de inställningar du har gjort. 

På så sätt kan du använda ”Återfå senast sparad” för att lätt gå tillbaks till rätt 
inställningar om du eller någon annan ändrat inställningar av misstag.

”Åter t. fabriks. R/RUr/RUu/U/F” kan du använda för att återställa alla inställningar 
till de grundinställningar som görs på fabrik.

7.5.6 Kalibrering givare
Här kan du välja att justera värdet för framledningsgivaren om du tycker att tempe-
raturen som visas på EC Home inte stämmer. Ställbar +5 – -5°C.
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Bruksanvisning – F

Bruksanvisning – F

7.6 Statistik
Här kan du se vad Framledningstemperatur, rumstemperatur samt utetemperatur 
(om dessa används) har varit de senaste timmarna.

För framledningsgivaren visas de senaste 200 minutrarna, minut för minut. För de 
andra givarna ändras värdena mycket långsammare och där kan du se de senaste 
200 timmarna, timme för timme.

Använd pil upp/ner för att markera den givare du vill visa statistik för och tryck OK 
för att visa en graf med temperatur. Med pil hö/vä kan du sedan förfl ytta markören 
som visas längst ner till höger i grafen och avläsa värdet för en viss minut resp. 
timme. TIPS: Genom att direkt trycka högerpil kan du hoppa till det äldsta värdet.

Tryck Esc för att gå tillbaks till Statistik-menyn.

7.8 Larmkontakt
Används för att skicka ett larm, t ex SMS, om en viss temperatur på givare över/un-
derskrids. OBS! Kräver speciell utrustning.
Vid larm sluts en kontakt på plint 11-12, märkt ”Alarm” i AC.

Ställbara värden är 0-90°C.

Larm kan skickas för: Givarfel, Hög framledningstemperatur eller Låg framlednings-
temperatur.

Meny 8 – Språk
Tillgängliga språk är:
Svenska, Engelska och Tyska.
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9. BRUKSANVISNING RUr
Varje meny fi nns här beskriven i detalj.

Meny 0 – Grundmeny
Grundmenyn visar enbart grundläggande information.

Aktuell rumstemperatur, börvärde för rums-
temperatur, utomhustemperatur,låsning (om 
låskod är aktiverad) samt klocka och veckodag (om 
klockfunktionen är aktiverad). I meny 7.5.4 kan man ställa in 
att enbart inställt börvärde skall visas.

Dessutom visas vilket reglerläge som gäller samt vilken 
reglerfunktion som är vald.

Meny 1 och 2 – Justering av bör-
värde för rumsgivare.
Beroende på vilket reglerläge som är valt i meny 3, visas en 
sol eller måne framför börvärdet.

Ställbart värde är 5-30°C med 0,1°C intervall för dag och 
1-30°C med 1°C intervall för natt.

För att komma åt nattinställningen måste först 
klockan eller natt-temperaturen aktiveras i meny 3.

Temperaturen i 
rummet just nu

Aktuell dag och tid.
OBS! Visas endast 
om klockfunktion är 
aktiverad

Inställt börvärde

Reglerfunktion
RUr = Rumsgivare med 
utegivarstyrd max- och 
minkurva

Inställbart börvärde

Visar att man 
ändrar börvärde 
dag-temperatur

Inställbart börvärdeVisar att man ändrar 
börvärde natt-
temperatur

Siffran uppe i 
vänstra hörnet 
talar om vilken 
meny man 
befi nner sig i.

Utomhus-
temperatur

Bruksanvisning – RUr

Bruksanvisning – RUr

Hänglåset visas om 
låsning av menyer 
är aktiverad

Reglerläge
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Meny 3 – Inställning av reglerläge
I denna meny aktiveras klockfunktion, ständig dag, ständig 
natt eller om man vill stänga av regleringen. 

Beroende på vad som valts i meny 3, kommer grundmenyn, 
meny 0, få olika utseende.

Aktuell dag och tid visas endast om klockfunktionen är aktive-
rad.

Sol = Dag-temperatur aktiv. Meny 0 visar sol endast om 
klockan är aktiv.

Måne = Natt-temperatur aktiv.

Snöfl inga = Avstängt. Börvärde för Framledningstempera-
turen sätts automatiskt till 10°C.

Bruksanvisning – RUr

Bruksanvisning – RUr
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Meny 4 – Inställning av tider Natt-tem-
peratur
OBS! Visas endast om klockfunktionen är aktiverad.

Tider för natt-temperatur kan ställas för varje dag i veckan.

Använd pil upp eller ner för att gå till den dag du vill ställa in. Pilen i 
vänsterkanten visar vilken dag som är markerad. Tryck OK igen för att 
aktivera vald dag.

4.1.1 Tidsinställning
För varje dag kan 3 olika tider ställas. Inställbart intervall är 00-24.

OBS! inställning 17:00 – 04:00 betyder att sänkning sker 
17:00 – 00:00 och 00:00 – 04:00 för vald dag, ej dagen efter.

Om du vill ha samma sänkning för fl era dagar, kan du genom att använda 
”Kopiera till...” kopiera sänkningen till måndag till fredag, lördag till söndag 
eller hela veckan.

Gå tillbaks till meny 4 för att få överblick över valda inställningar

Meny 5 – Inställning av dag och tid
OBS! Visas endast om klockfunktionen är aktiverad.

Inställning av aktuell veckodag samt tid. 

Timmar och minuter ställs var för sig.

Natt-temp
aktiv

Dag-temp
aktiv

Meny 6 – Översikt
Visar aktuella temperaturer och funktioner enligt nedan

Värdena som visas växlar fram och tillbaks automatiskt.
Tryck OK för att stoppa växlingen och sedan pil upp/ner för att bläddra.

OBS! 
Börvärdet för rumstemperatur dag/natt/ext visas även om 
inte klockfunktion eller extern omställning används.

0% visar att motorn 
står helt stängd. 100% 
betyder fullt öppen.
+/- indikerar öppnar/
stänger

Visar att cirkulationspumpen är aktiv. 
Om funktion för pumpstopp ej används, 
snurrar symbolen hela tiden Reglerläge

Klocka = dag/nattfunktion aktiverad
Pilen över solen visar att dagtemperatur 
just nu är aktiv

Bruksanvisning – RUr

Bruksanvisning – RUr
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Meny 7 – Service
I denna meny fi nns följande val. Pilen i vänsterkanten visar vilken meny som är mar-
kerad.

7.1 Rotation – Inställning av gångriktning – medurs eller moturs öppning.

7.2 Manuell test – Manuell körning av shuntmotorn

7.3 Reglerfunktioner – Val av reglerfunktion; Rumsgivare (R), Rums+utegivare 
med Rumsprioritet (RUr), Ute+Rumsgivare med Uteprioritet (RUu), Utegivare (U), 
samt enbart Framledningsgivare (F).

7.4 Max/Min//Ext. Styr – Inställning av max- och minbegränsning för fram-
ledningstemperatur samt önskad rumstemperatur vid extern styrning.

7.5 Menyvisning - Inställning av vilka menyer som skall visas.

7.6 Statistik – Visar historik på temperaturer för de olika givarna.

7.7 Pump/Tillskott – Används i kombination med reläbox för att starta/stoppa 
cirkulationspump, tillskottsvärme mm

7.8 Larm – Används för att skicka ett larm, t ex SMS om GSM-styrning fi nns 
inkopplad, om en viss temperatur på givare över/underskrids.

7.9 Kurvinställning – Inställning av utegivarens kurva för max och minbegräns-
ning av framledningstemperaturen.

7.1 Rotation – Gångriktning för motorn
För val av medurs eller moturs öppning.

7.2 Manuell test
Används för att manuellt testa olika inkopplade funktioner.

Kontroll motor – Tryck OK för att kunna öppna/stänga motorn med pil upp/ner.
Om motorn går åt fel håll behöver rotationsriktningen ändras i meny 7.1.

Larm – Tryck OK för att kunna ändra till eller från med pil upp/ner.
Används för att skicka signal om att något är fel. Inställning görs i meny 7.8.
Vid larm sluts en kontakt på plint 11-12, märkt ”Alarm” i AC.

Relä tillskott – Tryck OK för att kunna ändra till eller från med pil upp/ner.
Används tillsammans med reläbox för att starta/stoppa tillskottsvärme. Se även 
7.7.1

Relä cirk.pump – Tryck OK för att kunna ändra till eller från med pil upp/ner.
Används tillsammans med reläbox för att starta/stoppa cirkulationspump. Se även 
7.7.1

7.3 Reglerfunktioner
Beskrivning av respektive reglerfunktion fi nns under ”Översikt”, sida 3.

R = Rumsgivare – Reglering sker med rumsgivare samt framledningsgivare.

RUr* = Rum/Ute R-prio – Reglering sker med rumsgivare, utegivare samt 
framledningsgivare. Prioritet ligger på rumsgivarens inställning. Utegivarens kurva 
fungerar dels som maxbegränsning och dels som minbegränsning (genom R-sänk 
kurva). Detta förklaras mer ingående i delen ”Bruksanvisning RUr”, meny 7.9.5 
(menyn visas endast när denna reglerfunktion är vald).

RUu* = Rum/Ute U-prio – Reglering sker med rumsgivare, utegivare samt 
framledningsgivare. Prioritet ligger på utegivarens kurva. Rumsgivaren fungerar som 
maxbegränsare om det blir för varmt inne.

U* = Utegivare – Reglering sker med utegivare (efter ställd kurva) samt fram-
ledningsgivare.

F = Framledning – Reglerar efter inställd temperatur på framledningen.

*Utegivare ingår ej i grundutrustning

Bruksanvisning – RUr

Bruksanvisning – RUr
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7.4 Max/min//Ext. Styr
Max = Maximalt tillåtna framledningstemperatur. Ställbar 5-90°C.

Min = Minsta tillåtna framledningstemperatur. Speciellt lämplig för golvvärmesys-
tem. Ställbar 5-90°C.

Rumtemp Extern kontakt = Önskad rumstemperatur när extern kontakt är 
sluten, t ex via GSM-styrning. Ställbar 10-30°C.
Extern styrning ansluts på plint 9-10, märkt ”Ext”, i AC.

7.5 Menyvisning
7.5.1 Låskod
Här kan du ställa om du vill att knapparna och menyerna på EC Home skall kunna 
låsas. Detta sker när det gått 20 sekunder utan att man tryckt på någon knapp. 
Koden som väljs här används för att låsa upp igen. När låskoden börjar gälla, måste 
valda knappar tryckas ner och hållas nertryckta i 5 s för att upplåsning skall ske.

Meny 7.5.2 samt 7.5.3 visas endast om låskod är vald.
När menyerna är låsta visas ett hänglås i meny 0.

7.5.2 Visa menyer
Här kan du välja vilka menyer som skall visas när låskod är aktiverad.

7.5.3 Ändra menyer

Här kan du välja vilka menyer som skall kunna ändras när låskod är aktiverad.

7.5.4 Utseende Startmeny
Här kan du välja om Meny 0, där temperaturerna visas, skall visa ärvärde + inställt 
börvärde eller enbart inställt börvärde för rumstemperaturen. Använd pil upp/ner för 
att välja utseende och tryck OK för att spara.

7.5.5 Spara/Åter inställn
Här kan du välja ”Spara inställningar” för att spara de inställningar du har gjort. 

På så sätt kan du använda ”Återfå senast sparad” för att lätt gå tillbaks till rätt 
inställningar om du eller någon annan ändrat inställningar av misstag.

”Åter t. fabriks. R/RUr/RUu/U/F” kan du använda för att återställa alla inställningar 
till de grundinställningar som görs på fabrik.

7.5.6 Kalibrering givare
Här kan du välja att justera värdet för framledningsgivare, rumsgivare resp. utegi-
vare, om du tycker att temperaturen som visas på EC Home inte stämmer.
Ställbar +5 – -5°C.

Bruksanvisning – RUr

Bruksanvisning – RUr
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7.6 Statistik
Här kan du se vad Framledningstemperatur, rumstemperatur samt utetemperatur 
har varit de senaste timmarna.

För framledningsgivaren visas de senaste 200 minutrarna, minut för minut. För de 
andra givarna ändras värdena mycket långsammare och där kan du se de senaste 
200 timmarna, timme för timme.

Använd pil upp/ner för att markera den givare du vill visa statistik för och tryck OK 
för att visa en graf med temperatur. Med pil hö/vä kan du sedan förfl ytta markören 
som visas längst ner till höger i grafen och avläsa värdet för en viss minut resp. 
timme. TIPS: Genom att direkt trycka högerpil kan du hoppa till det äldsta värdet.

Tryck Esc för att gå tillbaks till Statistik-menyn.

7.7 Pump/tillskott
Här ställer du in om du vill använda funktion för start/stopp av cirkulationspump för 
värmesystem, tillskottsvärme mm. OBS! Tilläggsbox krävs.

Pumpstopp Rumsgivarstyrd Till/från – Om denna funktion är aktiverad 
kommer pumpen stoppas när reglermotorn stått helt stängd i 60 minuter. Därefter 
motioneras pumpen 5 minuter klockan 12.00 varje dag. OBS! Tidpunkt hämtas 
från inställd tid. Ställs ingen tid kommer 12.00 vara 12 timmar efter igångsättning. 
När rumsgivaren kallar på värme kommer pumpen genast startas igen.

V.pos ext.värme – Om man vill att tillskottsvärme skall startas när ventilen står 
i ett visst läge, kan man ställa detta här. 0 betyder att motorn är helt stängd, 100 
att motorn står helt öppen.

Fördr-tid värme – Hur lång tid det skall gå efter att ovanstående ventilläge är 
uppnått, innan tillskottsvärme startas.

Fördr-tid vent – Hur lång tid det skall gå från det att tillskottsvärme startas tills 
motorn öppnar mer.

7.8 Larmkontakt
Används för att skicka ett larm, t ex SMS, om en viss temperatur på givare över/un-
derskrids. OBS! Kräver speciell utrustning.
Vid larm sluts en kontakt på plint 11-12, märkt ”Alarm” i AC.

Ställbara värden är 0-90°C.

Larm kan skickas för: Givarfel, Låg rumstemperatur, Hög framledningstemperatur 
eller Låg framledningstemperatur.

Meny 8 – Språk
Tillgängliga språk är:
Svenska, Engelska och Tyska.

Bruksanvisning – RUr

Bruksanvisning – RUr
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7.9 Kurvinställning
När styrningen körs i RUr-läge, används denna inställning för att maxbegränsa framledningstemperaturen samt även minbe-
gränsa om R-sänkning används.

7.9.1 Brytpunkt v ute – Denna inställning ger möjlighet att bryta kurvan vid vald utetemperatur.

7.9.2/7.9.4 Framl.t vid +20 / -20 – Vilken maximal framledningstemperatur som skall skickas fram vid +20 respek-
tive -20°C ute.

7.9.3 Framl.t brytp. – Vilken maximal framledningstemperatur som skall skickas fram vid inställd brytpunkt.

7.9.5 R-sänk kurva – Begränsar hur många grader framledningstemperaturen max kan sänkas under inställd kurva. 

För exempel och tips på inställningar, se nästa sida.

Bruksanvisning – RUr

Bruksanvisning – RUr
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Bruksanvisning – RUr

Bruksanvisning – RUr
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10. BRUKSANVISNING RUu
Varje meny fi nns här beskriven i detalj.

Meny 0 – Grundmeny
Grundmenyn visar enbart grundläggande information.

Aktuell rumstemperatur, inställd max rums-
temperatur, utomhustemperatur, låsning (om 
låskod är aktiverad) samt klocka och veckodag (om 
klockfunktionen är aktiverad).

Dessutom visas vilket reglerläge som gäller samt vilken 
reglerfunktion som är vald.

Temperaturen i 
rummet just nu

Aktuell dag och tid.
OBS! Visas endast 
om klockfunktion är 
aktiverad

Reglerfunktion
RUu = Utegivare 
med rumsgivarstyrd 
maxbegränsning

Utomhus-
temperatur

Bruksanvisning – RUu

Bruksanvisning – RUu

Hänglåset visas om 
låsning av menyer 
är aktiverad

Reglerläge

Meny 1 och 2 – Finjustering av kurva, inställning av maxvärde för 
rumstemperatur samt nattsänkning av framledningstemperatur
Finjustering kurva innebär att man höjer eller sänker temperaturkurvan inställt gradantal.

Rum temp. max är maximalt tillåtna rumstemperatur. Om rumstemperaturen överskrider inställt värde kommer EC Home 
stänga shunten, även om kurvan ligger högre. Ställbart värde är 10 – 30°C:

Nattsänk kurva betyder att man sänker hela kurvan inställt gradantal när nattsänkningen aktiveras. Ställbart värde är 0 – -40°C. 
För att komma åt nattinställningen måste först klockan eller natt-temperaturen aktiveras i meny 3.
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Meny 3 – Inställning av reglerläge
I denna meny aktiveras klockfunktion, ständig dag, ständig 
natt eller om man vill stänga av regleringen. 

Beroende på vad som valts i meny 3, kommer grundmenyn, 
meny 0, få olika utseende.

Aktuell dag och tid visas endast om klockfunktionen är aktive-
rad.

Sol = Dag-temperatur aktiv. Meny 0 visar sol endast om 
klockan är aktiv.

Måne = Natt-temperatur aktiv.

Snöfl inga = Avstängt. Börvärde för Framledningstempera-
turen sätts automatiskt till 10°C.

Bruksanvisning – RUu

Bruksanvisning – RUu
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Meny 4 – Inställning av tider Natt-tem-
peratur
OBS! Visas endast om klockfunktionen är aktiverad.

Tider för natt-temperatur kan ställas för varje dag i veckan.

Använd pil upp eller ner för att gå till den dag du vill ställa in. Pilen i 
vänsterkanten visar vilken dag som är markerad. Tryck OK igen för att 
aktivera vald dag.

4.1.1 Tidsinställning
För varje dag kan 3 olika tider ställas. Inställbart intervall är 00-24.

OBS! Inställning 17:00 – 04:00 betyder att sänkning sker 
17:00 – 00:00 och 00:00 – 04:00 för vald dag, ej dagen efter.

Om du vill ha samma sänkning för fl era dagar, kan du genom att använda 
”Kopiera till...” kopiera sänkningen till måndag till fredag, lördag till söndag 
eller hela veckan.

Gå tillbaks till meny 4 för att få överblick över valda inställningar

Meny 5 – Inställning av dag och tid
OBS! Visas endast om klockfunktionen är aktiverad.

Inställning av aktuell veckodag samt tid. 

Timmar och minuter ställs var för sig.

Natt-temp
aktiv

Dag-temp
aktiv

Bruksanvisning – RUu

Bruksanvisning – RUu
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Meny 6 – Översikt
Visar aktuella temperaturer och funktioner enligt nedan

Värdena som visas växlar fram och tillbaks automatiskt.
Tryck OK för att stoppa växlingen och sedan pil upp/ner för att bläddra.

OBS! 
Inställda värden för Nattsänkning kurva Extern sänkning av 
kurva visas även om inte klockfunktion eller extern omställning 
används.

0% visar att motorn 
står helt stängd. 100% 
betyder fullt öppen.
+/- indikerar öppnar/
stänger

Visar att cirkulationspumpen 
är aktiv. Om funktion för 
pumpstopp ej används, 
snurrar symbolen hela tiden

Reglerläge
Klocka = dag/nattfunktion aktiverad
Pilen över solen visar att dagtemperatur just nu är aktiv

Bruksanvisning – RUu

Bruksanvisning – RUu
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Meny 7 – Service
I denna meny fi nns följande val. Pilen i vänsterkanten visar vilken meny som är mar-
kerad.

7.1 Rotation – Inställning av gångriktning – medurs eller moturs öppning.

7.2 Manuell test – Manuell körning av shuntmotorn

7.3 Reglerfunktioner – Val av reglerfunktion; Rumsgivare (R), Rums+utegivare 
med Rumsprioritet (RUr), Ute+Rumsgivare med Uteprioritet (RUu), Utegivare (U), 
samt enbart Framledningsgivare (F).

7.4 Max/Min//Ext. Styr – Inställning av max- och minbegränsning för fram-
ledningstemperatur samt sänkning av framledningstemperatur vid extern styrning.

7.5 Menyvisning - Inställning av vilka menyer som skall visas.

7.6 Statistik – Visar historik på temperaturer för de olika givarna.

7.7 Pump/Tillskott – Används i kombination med reläbox för att starta/stoppa 
cirkulationspump, tillskottsvärme mm

7.8 Larm – Används för att skicka ett larm, t ex SMS om GSM-styrning fi nns 
inkopplad, om en viss temperatur på givare över/underskrids.

7.9 Kurvinställning – Inställning av utegivarens kurva för framledningstempe-
raturen.

7.1 Rotation – Gångriktning för motorn
För val av medurs eller moturs öppning.

7.2 Manuell test
Används för att manuellt testa olika inkopplade funktioner.

Kontroll motor – Tryck OK för att kunna öppna/stänga motorn med pil upp/ner.
Om motorn går åt fel håll behöver rotationsriktningen ändras i meny 7.1.

Larm – Tryck OK för att kunna ändra till eller från med pil upp/ner.
Används för att skicka signal om att något är fel. Inställning görs i meny 7.8.
Vid larm sluts en kontakt på plint 11-12, märkt ”Alarm” i AC.

Relä tillskott – Tryck OK för att kunna ändra till eller från med pil upp/ner.
Används tillsammans med reläbox för att starta/stoppa tillskottsvärme. Se även 
7.7.1

Relä cirk.pump – Tryck OK för att kunna ändra till eller från med pil upp/ner.
Används tillsammans med reläbox för att starta/stoppa cirkulationspump. Se även 
7.7.1

7.3 Reglerfunktioner
Beskrivning av respektive reglerfunktion fi nns under ”Översikt”, sida 3.

R = Rumsgivare – Reglering sker med rumsgivare samt framledningsgivare.

RUr* = Rum/Ute R-prio – Reglering sker med rumsgivare, utegivare samt 
framledningsgivare. Prioritet ligger på rumsgivarens inställning. Utegivarens kurva 
fungerar dels som maxbegränsning och dels som minbegränsning (genom R-sänk 
kurva). Detta förklaras mer ingående i delen ”Bruksanvisning RUr”, meny 7.9.5 
(menyn visas endast när denna reglerfunktion är vald).

RUu* = Rum/Ute U-prio – Reglering sker med rumsgivare, utegivare samt 
framledningsgivare. Prioritet ligger på utegivarens kurva. Rumsgivaren fungerar som 
maxbegränsare om det blir för varmt inne.

U* = Utegivare – Reglering sker med utegivare (efter ställd kurva) samt fram-
ledningsgivare.

F = Framledning – Reglerar efter inställd temperatur på framledningen.

*Utegivare ingår ej i grundutrustning

Bruksanvisning – RUu

Bruksanvisning – RUu
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7.4 Max/min//Ext. Styr
Max = Maximalt tillåtna framledningstemperatur. Ställbar 5-90°C.

Min = Minsta tillåtna framledningstemperatur. Speciellt lämplig för golvvärmesys-
tem. Ställbar 5-90°C.

Sänk framl. temp Extern kontakt = Så många grader som framlednings-
temperaturen skall sänkas när extern kontakt är sluten, t ex via GSM-styrning.
Extern styrning ansluts på plint 9-10, märkt ”Ext”, i AC.

7.5 Menyvisning
7.5.1 Låskod
Här kan du ställa om du vill att knapparna och menyerna på EC Home skall kunna 
låsas. Detta sker när det gått 20 sekunder utan att man tryckt på någon knapp. 
Koden som väljs här används för att låsa upp igen. När låskoden börjar gälla, måste 
valda knappar tryckas ner och hållas nertryckta i 5 s för att upplåsning skall ske.

Meny 7.5.2 samt 7.5.3 visas endast om låskod är vald.
När menyerna är låsta visas ett hänglås i meny 0.

7.5.2 Visa menyer
Här kan du välja vilka menyer som skall visas när låskod är aktiverad.

7.5.3 Ändra menyer

Här kan du välja vilka menyer som skall kunna ändras när låskod är aktiverad.

7.5.5 Spara/Åter inställn
Här kan du välja ”Spara inställningar” för att spara de inställningar du har gjort. 

På så sätt kan du använda ”Återfå senast sparad” för att lätt gå tillbaks till rätt 
inställningar om du eller någon annan ändrat inställningar av misstag.

”Åter t. fabriks. R/RUr/RUu/U/F” kan du använda för att återställa alla inställningar 
till de grundinställningar som görs på fabrik.

7.5.6 Kalibrering givare
Här kan du välja att justera värdet för framledningsgivare, rumsgivare resp. utegi-
vare, om du tycker att temperaturen som visas på EC Home inte stämmer.
Ställbar +5 – -5°C.

Bruksanvisning – RUu

Bruksanvisning – RUu



36

Bruksanvisning – RUu

Bruksanvisning – RUu

7.6 Statistik
Här kan du se vad Framledningstemperatur, rumstemperatur samt utetemperatur 
har varit de senaste timmarna.

För framledningsgivaren visas de senaste 200 minutrarna, minut för minut. För de 
andra givarna ändras värdena mycket långsammare och där kan du se de senaste 
200 timmarna, timme för timme.

Använd pil upp/ner för att markera den givare du vill visa statistik för och tryck OK 
för att visa en graf med temperatur. Med pil hö/vä kan du sedan förfl ytta markören 
som visas längst ner till höger i grafen och avläsa värdet för en viss minut resp. 
timme. TIPS: Genom att direkt trycka högerpil kan du hoppa till det äldsta värdet.

Tryck Esc för att gå tillbaks till Statistik-menyn.

7.7 Pump/tillskott
Här ställer du in om du vill använda funktion för start/stopp av cirkulationspump för 
värmesystem, tillskottsvärme mm. OBS! Tilläggsbox krävs.

Pumpstopp Utestyrd dag/natt  – Används för att stoppa pumpen när en 
viss utomhustemperatur överskrids. Denna temperatur kan skilja mellan dag och 
natt. Ställbara värden är Från (funktionen inaktiverad) och 5-20°C. Pumpen motio-
neras 5 minuter klockan 12.00 varje dag. OBS! Tidpunkt hämtas från inställd tid. 
Ställs ingen tid kommer 12.00 vara 12 timmar efter igångsättning.

V.pos ext.värme – Om man vill att tillskottsvärme skall startas när ventilen står 
i ett visst läge, kan man ställa detta här. 0 betyder att motorn är helt stängd, 100 
att motorn står helt öppen.

Fördr-tid värme – Hur lång tid det skall gå efter att ovanstående ventilläge är 
uppnått, innan tillskottsvärme startas.

Fördr-tid vent – Hur lång tid det skall gå från det att tillskottsvärme startas tills 
motorn öppnar mer.

7.8 Larmkontakt
Används för att skicka ett larm, t ex SMS, om en viss temperatur på givare över/un-
derskrids. OBS! Kräver speciell utrustning.
Vid larm sluts en kontakt på plint 11-12, märkt ”Alarm” i AC.

Ställbara värden är 0-90°C.

Larm kan skickas för: Givarfel, Hög framledningstemperatur eller Låg framlednings-
temperatur.

Meny 8 – Språk
Tillgängliga språk är:
Svenska, Engelska och Tyska.
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7.9 Kurvinställning
Framledningstemperaturen kan ställas för 2 fasta ändlägen samt en inställbar mellanpunkt, så kallad brytpunkt.

7.9.1 Brytpunkt v ute – Denna inställning bestämmer vid vilken utetemperatur kurvan skall brytas.

7.9.2/7.9.4 Framl.t vid +20 / -20 – Vilken framledningstemperatur som skall skickas fram vid +20 respektive -20°C 
ute.

7.9.3 Framl.t brytp. – Vilken framledningstemperatur som skall skickas fram vid inställd brytpunkt.

7.9.5 Nattsänk kurva – Innebär att hela kurvan parallellförskjuts inställt gradantal nedåt när nattsänkningen aktiveras. 
Ställbart 0 – -40°C

7.9.6 Finjust. kurva – Finjustering kurva innebär att man höjer eller sänker kurvan inställt gradantal. Ställbart +15 – -
15°C.

Bruksanvisning – RUu

Bruksanvisning – RUu
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Bruksanvisning – U

Bruksanvisning – U

Inställbar sänkning

Siffran uppe i 
vänstra hörnet 
talar om vilken 
meny man 
befi nner sig i.

10. BRUKSANVISNING U
Varje meny fi nns här beskriven i detalj.

Meny 0 – Grundmeny
Grundmenyn visar enbart grundläggande information.

Aktuell utomhustemperatur, låsning (om låskod är 
aktiverad) samt klocka och veckodag (om klockfunktionen 
är aktiverad).

Dessutom visas vilket reglerläge som gäller samt vilken 
reglerfunktion som är vald.

Meny 1 – Finjustering av kurva 
Finjustering kurva innebär att man höjer eller sänker
 temperaturkurvan inställt gradantal.

Meny 2 – Justering av natt-
sänkning av framlednings-
temperatur
Ställbart värde är 0 – -40°C.

För att komma åt nattinställningen måste först 
klockan eller natt-temperaturen aktiveras i meny 3.

Meny 3 – Inställning av reglerläge
I denna meny aktiveras klockfunktion, ständig dag, ständig natt 
eller om man vill stänga av regleringen. 

Beroende på vad som valts i meny 3, kommer meny 0 och 6, 
få olika utseende.

Aktuell dag och tid visas endast om klockfunktionen är aktive-
rad.

Sol = Dag-temperatur aktiv. 

Måne = Natt-temperatur aktiv.

Snöfl inga = Avstängt. Börvärde för Framledningstemperatu-
ren sätts automatiskt till 10°C.

Aktuell dag och tid.
OBS visas endast om 
klockfunktion är aktiverad

Reglerfunktion
U = Utegivare
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Meny 4 – Inställning av tider Natt-
temperatur
OBS! Visas endast om klockfunktionen är aktiverad.

Tider för natt-temperatur kan ställas för varje dag i veckan.

Använd pil upp eller ner för att gå till den dag du vill ställa in. Pilen i 
vänsterkanten visar vilken dag som är markerad. Tryck OK igen för att 
aktivera vald dag.

4.1.1 Tidsinställning
För varje dag kan 3 olika tider ställas. Inställbart intervall är 00-24.

OBS! Inställning 17:00 – 04:00 betyder att sänkning sker 
17:00 – 00:00 och 00:00 – 04:00 för vald dag, ej dagen efter.

Om du vill ha samma sänkning för fl era dagar, kan du genom att använda 
”Kopiera till...” kopiera sänkningen till måndag till fredag, lördag till 
söndag eller hela veckan.

Gå tillbaks till meny 4 för att få överblick över valda inställningar

Meny 5 – Inställning av dag och tid
OBS! Visas endast om klockfunktionen är aktiverad.

Inställning av aktuell veckodag samt tid. 

Timmar och minuter ställs var för sig.

Natt-temp
aktiv

Dag-temp
aktiv

Bruksanvisning – U

Bruksanvisning – U



40

Bruksanvisning – U

Bruksanvisning – U

Meny 6 – Översikt
Visar aktuella temperaturer och funktioner enligt nedan.

Värdena som visas växlar fram och tillbaks automatiskt. Tryck OK för att stoppa växlingen och sedan pil upp/ner för att bläddra.

Aktuell framledningstemperatur, beräknad framledningstemperatur, utomhustemperatur, maxbe-
gränsning, minbegränsning, kurvans inställning, brytpunkt för kurvan, inställd nattsänkning för 
kurvan, inställd extern sänkning av kurvan samt fi njustering av kurvan.

Dessutom visas vilket reglerläge som gäller samt vilken reglerfunktion som är vald.

OBS!
Inställda värden för Nattsänkning av kurva och Extern sänkning av kurva visas även om klockfunktion eller 
extern omställning inte används.

Reglerläge
Klocka = dag/nattfunktion aktiverad
Pilen över solen visar att 
dagtemperatur just nu är aktiv

0% visar att motorn 
står helt stängd. 100% 
betyder fullt öppen.
+/- indikerar öppnar/
stänger

Visar att cirkulationspumpen 
är aktiv. Om funktion för 
pumpstopp ej används, 
snurrar symbolen hela tiden
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Meny 7 – Service
I denna meny fi nns följande val. Pilen i vänsterkanten visar vilken meny som är mar-
kerad.

7.1 Rotation – Inställning av gångriktning – medurs eller moturs öppning.

7.2 Manuell test – Manuell körning av shuntmotorn

7.3 Reglerfunktioner – Val av reglerfunktion; Rumsgivare (R), Rums+utegivare 
med Rumsprioritet (RUr), Ute+Rumsgivare med Uteprioritet (RUu), Utegivare (U), 
samt enbart Framledningsgivare (F).

7.4 Max/Min//Ext. Styr – Inställning av max- och minbegränsning för fram-
ledningstemperatur samt sänkning av framledningstemperatur vid extern styrning.

7.5 Menyvisning - Inställning av vilka menyer som skall visas.

7.6 Statistik – Visar historik på temperaturer för de olika givarna.

7.7 Pump/Tillskott – Används i kombination med reläbox för att starta/stoppa 
cirkulationspump, tillskottsvärme mm

7.8 Larm – Används för att skicka ett larm, t ex SMS om GSM-styrning fi nns 
inkopplad, om en viss temperatur på givare över/underskrids.

7.9 Kurvinställning – Inställning av utegivarens kurva för framledningstempe-
raturen.

7.1 Rotation – Gångriktning för motorn
För val av medurs eller moturs öppning.

7.2 Manuell test
Används för att manuellt testa olika inkopplade funktioner.

Kontroll motor – Tryck OK för att kunna öppna/stänga motorn med pil upp/ner.
Om motorn går åt fel håll behöver rotationsriktningen ändras i meny 7.1.

Larm – Tryck OK för att kunna ändra till eller från med pil upp/ner.
Används för att skicka signal om att något är fel. Inställning görs i meny 7.8.
Vid larm sluts en kontakt på plint 11-12, märkt ”Alarm” i AC.

Relä tillskott – Tryck OK för att kunna ändra till eller från med pil upp/ner.
Används tillsammans med reläbox för att starta/stoppa tillskottsvärme. Se även 
7.7.1

Relä cirk.pump – Tryck OK för att kunna ändra till eller från med pil upp/ner.
Används tillsammans med reläbox för att starta/stoppa cirkulationspump. Se även 
7.7.1

7.3 Reglerfunktioner
Beskrivning av respektive reglerfunktion fi nns under ”Översikt”, sida 3.

R = Rumsgivare – Reglering sker med rumsgivare samt framledningsgivare.

RUr* = Rum/Ute R-prio – Reglering sker med rumsgivare, utegivare samt 
framledningsgivare. Prioritet ligger på rumsgivarens inställning. Utegivarens kurva 
fungerar dels som maxbegränsning och dels som minbegränsning (genom R-sänk 
kurva). Detta förklaras mer ingående i delen ”Bruksanvisning RUr”, meny 7.9.5 
(menyn visas endast när denna reglerfunktion är vald).

RUu* = Rum/Ute U-prio – Reglering sker med rumsgivare, utegivare samt 
framledningsgivare. Prioritet ligger på utegivarens kurva. Rumsgivaren fungerar som 
maxbegränsare om det blir för varmt inne.

U* = Utegivare – Reglering sker med utegivare (efter ställd kurva) samt fram-
ledningsgivare.

F = Framledning – Reglerar efter inställd temperatur på framledningen.

*Utegivare ingår ej i grundutrustning

Bruksanvisning – U

Bruksanvisning – U
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7.4 Max/min//Ext. Styr
Max = Maximalt tillåtna framledningstemperatur. Ställbar 5-90°C.

Min = Minsta tillåtna framledningstemperatur. Speciellt lämplig för golvvärmesys-
tem. Ställbar 5-90°C.

Sänk framl. temp Extern kontakt = Så många grader framledningstempe-
raturen skall sänkas när extern kontakt är sluten, t ex via GSM-styrning.
Extern styrning ansluts på plint 9-10, märkt ”Ext”, i AC.

7.5 Menyvisning
7.5.1 Låskod
Här kan du ställa om du vill att knapparna och menyerna på EC Home skall kunna 
låsas. Detta sker när det gått 20 sekunder utan att man tryckt på någon knapp. 
Koden som väljs här används för att låsa upp igen. När låskoden börjar gälla, måste 
valda knappar tryckas ner och hållas nertryckta i 5 s för att upplåsning skall ske.

Meny 7.5.2 samt 7.5.3 visas endast om låskod är vald.
När menyerna är låsta visas ett hänglås i meny 0.

7.5.2 Visa menyer
Här kan du välja vilka menyer som skall visas när låskod är aktiverad.

7.5.3 Ändra menyer

Här kan du välja vilka menyer som skall kunna ändras när låskod är aktiverad.

7.5.5 Spara/Åter inställn
Här kan du välja ”Spara inställningar” för att spara de inställningar du har gjort. 

På så sätt kan du använda ”Återfå senast sparad” för att lätt gå tillbaks till rätt 
inställningar om du eller någon annan ändrat inställningar av misstag.

”Åter t. fabriks. R/RUr/RUu/U/F” kan du använda för att återställa alla inställningar 
till de grundinställningar som görs på fabrik.

7.5.6 Kalibrering givare
Här kan du välja att justera värdet för framledningsgivare resp. utegivare, om du 
tycker att temperaturen som visas på EC Home inte stämmer.
Ställbar +5 – -5°C.

Bruksanvisning – U

Bruksanvisning – U
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Bruksanvisning – U

Bruksanvisning – U

7.6 Statistik
Här kan du se vad Framledningstemperatur, rumstemperatur (om sådan används) 
samt utetemperatur har varit de senaste timmarna.

För framledningsgivaren visas de senaste 200 minutrarna, minut för minut. För de 
andra givarna ändras värdena mycket långsammare och där kan du se de senaste 
200 timmarna, timme för timme.

Använd pil upp/ner för att markera den givare du vill visa statistik för och tryck OK 
för att visa en graf med temperatur. Med pil hö/vä kan du sedan förfl ytta markören 
som visas längst ner till höger i grafen och avläsa värdet för en viss minut resp. 
timme. TIPS: Genom att direkt trycka högerpil kan du hoppa till det äldsta värdet.

Tryck Esc för att gå tillbaks till Statistik-menyn.

7.7 Pump/tillskott
Här ställer du in om du vill använda funktion för start/stopp av cirkulationspump för 
värmesystem, tillskottsvärme mm. OBS! Tilläggsbox krävs.

Pumpstopp Utestyrd dag/natt  – Används för att stoppa pumpen när en 
viss utomhustemperatur överskrids. Denna temperatur kan skilja mellan dag och 
natt. Ställbara värden är Från (funktionen inaktiverad) och 5-20°C. Pumpen motio-
neras 5 minuter klockan 12.00 varje dag. OBS! Tidpunkt hämtas från inställd tid. 
Ställs ingen tid kommer 12.00 vara 12 timmar efter igångsättning.

V.pos ext.värme – Om man vill att tillskottsvärme skall startas när ventilen står 
i ett visst läge, kan man ställa detta här. 0 betyder att motorn är helt stängd, 100 
att motorn står helt öppen.

Fördr-tid värme – Hur lång tid det skall gå efter att ovanstående ventilläge är 
uppnått, innan tillskottsvärme startas.

Fördr-tid vent – Hur lång tid det skall gå från det att tillskottsvärme startas tills 
motorn öppnar mer.

7.8 Larmkontakt
Används för att skicka ett larm, t ex SMS, om en viss temperatur på givare över/un-
derskrids. OBS! Kräver speciell utrustning.
Vid larm sluts en kontakt på plint 11-12, märkt ”Alarm” i AC.

Ställbara värden är 0-90°C.

Larm kan skickas för: Givarfel, Hög framledningstemperatur eller Låg framlednings-
temperatur.

Meny 8 – Språk
Tillgängliga språk är:
Svenska, Engelska och Tyska.
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7.9 Kurvinställning
Framledningstemperaturen kan ställas för 2 fasta ändlägen samt en inställbar mellanpunkt, så kallad brytpunkt.

7.9.1 Brytpunkt v ute – Denna inställning bestämmer vid vilken utetemperatur kurvan skall brytas.

7.9.2/7.9.4 Framl.t vid +20 / -20 – Vilken framledningstemperatur som skall skickas fram vid +20 respektive -20°C 
ute.

7.9.3 Framl.t brytp. – Vilken framledningstemperatur som skall skickas fram vid inställd brytpunkt.

7.9.5 Nattsänk kurva – Innebär att hela kurvan parallellförskjuts inställt gradantal nedåt när nattsänkningen aktiveras.

7.9.6 Finjust. kurva – Finjustering kurva innebär att man höjer eller sänker kurvan inställt gradantal. Ställbart +15 – -
15°C.

Bruksanvisning – U

Bruksanvisning – U
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EVOSTA 40-70/130 ≤ 0,23
EVOSTA 40-70/130 1/2" ≤ 0,23
EVOSTA B 40-60/120 ≤ 0,23
EVOSTA 40-70/180 ≤ 0,23

EVOSTA 40-60/180X ≤ 0,23
EVOSTA 40-70/PH ≤ 0,23
EVOSTA 40-60/PH ≤ 0,23

  
Radiators 

Radiatorer

  
 

Golvvärme

23

GULVVARME

RADIATORSYSTEM



P MIN (90°C) 0,1 MPa (1 bar)

 PN MAX 1,0 MPa (10 bar)
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Omgivningstemperatur

34

Vanntemperatur Romtemperatur
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1 x 230V, 50-60 Hz
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2

10'

15-16

• For quick bleeding, set the pump      to speed 3 for 10'. On completion, see pages: 15-16.GB

3

1

13

• Avlufta snabbt genom att ställa in pumpen      på hastighet 3 i 10 minuter.
  När det är klart se sidorna 15-16.

SE

14

For rask lufting, still inn pumpen på kurve for konstant hastighet         
på hastighet 3 i 10 minutter.



 NO STANDARD
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N

L

5

5
17

1 2
3 4 5

2

1
2

12

• The circulator does not require any kind of maintenance. At the start of the winter season, ensure 
that the motor shaft is not blocked.

GB

• Cirkulationspumpen kräver inget speciellt underhåll. Kontrollera inför den kallare årstiden att 
motoraxeln inte är blockerad.

SE

14 1415

Sirkulasjonspumpen krever ikke noe spesielt vedlikehold, men sjekk at 
motorakslingen ikke er blokkert, før fyringssesongen setter inn.



Radiators

Radiatorer

Golvvärme

Use proportional pressure

Använd proportionellt tryck

Använd fast kurva eller proportionellt tryck

1516

GULVVARME

RADIATORSYSTEM

Bruk kurve for konstant hastighet 
eller for proporsjonalt trykk

Bruk kurve for 
proporsjonalt trykk



FIXED CURVE - FAST KURVA 

PROPORTIONAL DIFFERENTIAL PRESSURE - PROPORTIONELLT DIFFERENTIALTRYCK

Led flashing slowly - Led blinkar långsamt Led with a steady light - Led fast sken

Speed  - Hastighet 

Speed  - Hastighet 

PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6

CS1 CS2 CS3

1617

KURVER fOR fAST hASTIGhET

KURVER fOR pROpORSjOnALT DIffEREnSIALT TRYKK

Hastighet

LED-lampen blinker langsomtLED-lampen blinker langsomt LED-lampen lyser konstant



ALARM!

RESET

LEGEND ALARMS PAGE 19 - BESKRIVNING AV LARM PÅ SIDA 19

1718

Beskrivelser av alarmsymboler finner du på side 20



RESET

LEGEND ALARMS PAGE 19 - BESKRIVNING AV LARM SIDA 19

RESET

Call assistance.

Kontakta en serviceverkstad.

1819

Beskrivelser av alarmsymboler finner du på side 20

Kontakt installatør



LEGEND ALARM SYMBOL DESCRIPTION - BESKRIVNING AV LARMSYMBOLER 

2 Flashes: circulator blocked/loss of control on phase
Två blinkningar: Blockerad cirkulationspump/förlorad faskontroll

GB
SE

19

Problems on microprocessor or internal short circuit
Problem med mikroprocessor eller intern kortslutning

GB
SE

15-16

RESET

GB

SE

GB

SE

OK

If pump still does not work, contact service point
Om pump inte fungerar ändå, kontakta serviceverkstad

GB
SE

20

BESKRIVELSER AV ALARMSYMBOLER

Blinker 2 ganger - pumpe blokkert/tap av fasekontroll

Blinker 3 ganger - feil på mikroprosessor eller intern kortslutning

Om pumpen fortsatt ikke virker, kontakt installatør

Se side 15
Sjekk om 
pumpen er 
blokkert

Trykk RESET 15



GB - 2 Flashes: circulator blocked/loss of control on phase

SE - Två blinkningar: Blockerad cirkulationspump/förlorad faskontroll

GB - The circulator will automatically reboot following this fault. If unsuccessful pump will alarm and manual reboot 
will be required via the set up operation button or MANUALLY release the pump with a screwdriver.

SE - Pumpen försöker att avhjälpa blockeringen automatiskt genom att göra en omstart.
Om försöket misslyckas utlöses ett larm. I det fallet måste användaren utföra omstarten manuellt genom att trycka 
på knappen on/off eller lossa pumpen MANUELLT med en skruvmejsel.

TROUBLESHOOTING - PROBLEMLÖSNING
-

   
 

20

 NO STANDARD

12 mm

N

L

5

5
17

1 2
3 4 5

2

1
2

122021

pROBLEMLøSInG

Blinker 2 ganger - pumpe blokkert/tap av fasekontroll

Sirkulasjonspumpen vil omstarte automatisk for å forsøke å løse problemet. 
Dersom den ikke klarer dette vil alarmen utløses. I så fall må man omstarte 
pumpen manuelt ved å trykke på on/off-knappen, eller å løsne pumpen med 
en skrutrekker. Se side 15.



4-5 Nm

22

Tel. 042-29 55 60 • Fax: 042-29 55 75 • E-post: info@beulcoarmatur.se • www.beulcoarmatur.se

LEGEND ALARM SYMBOL DESCRIPTION - BESKRIVNING AV LARMSYMBOLER 

2 Flashes: circulator blocked/loss of control on phase
Två blinkningar: Blockerad cirkulationspump/förlorad faskontroll

GB
SE

19

Problems on microprocessor or internal short circuit
Problem med mikroprocessor eller intern kortslutning

GB
SE

15-16

RESET

GB

SE

GB

SE

OK

If pump still does not work, contact service point
Om pump inte fungerar ändå, kontakta serviceverkstad

GB
SE

22
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