
 2011-03-27 
 

1 
Upphovsrättsskyddad                                                                                                              Electrotec Energy    

 

Användar-manual 
 

Styrenhet 
SM-SS-F 

 

 
  



 2011-03-27 
 

2 
Upphovsrättsskyddad                                                                                                              Electrotec Energy    

 

Innehållsförteckning 
 

1 Teknisk Data .................................................................................................................................... 3 

2 Elektriskt kopplingsschema ............................................................................................................. 4 

3 Användande av styrenhet ............................................................................................................... 5 

3.1 Första sidan ............................................................................................................................. 5 

3.2 Meny sida ................................................................................................................................ 6 

3.2.1 Temp Query (Temperatur status) .................................................................................... 6 

3.2.2 System Set (System inställningar) .................................................................................... 7 

3.2.3 TD Set (Temperaturdifferens  inställningar) .................................................................... 7 

3.2.4 HWP Set (Varm vatten  cirkulationspump  inställning) ................................................... 8 

3.2.5 Heating Set (Elpatron styrning) ....................................................................................... 9 

3.2.6 HT Set Normal (Hög temperatur skydds inställning) ..................................................... 10 

3.2.7 HT Set Radiator (Hög temperaturskydd med växlingsventil) ........................................ 10 

3.2.8 AF Set (Antifrys skydd inställning) ................................................................................. 11 

3.2.9 Ste Set (Vatten sterilisering  inställningar) .................................................................... 12 

3.3 Funktions ikoner .................................................................................................................... 12 

3.4 Manuell drift av pumpen ....................................................................................................... 13 

 

  



 2011-03-27 
 

3 
Upphovsrättsskyddad                                                                                                              Electrotec Energy    

Denna användarmanual anger tekniska specifikationer och beskriver användande av 

Styrenhet SM-SS-F. 

Till varje styrenhet medföljer fyra temperaturgivare samt en nätsladd med jordfelsbrytare. 

 

1 Teknisk Data 
Teknisk data för Styrenhet SM-SS-F 

Yttermått styrenhet 120mm x 165mm x 45 mm 

Spännings matning 220V AC 

Effektförbrukning <2W 

Arbets temperaturområde -20°C till 50°C 

IP-klassning IP40 

Temp. Givare 1. PT1000. arbetsområde -20°C till 200°C 

Temp. Givare 2. NTC 5k (tank nedre del) -20°C till 120°C 

Temp. Givare 3. NTC 5k (tank övre del) -20°C till 120°C 

Temp. Givare 4. NTC 5k ( Extra temp.givare.  
Styrning för utgång 2) 

-20°C till 120°C 

S1 - Utgång för styrning av relä (Används ej) 12V DC, < 3W 

P1 - Styrning av pump i pumpenheten 220V AC, <250W 

P2 – Styrning av cirkulationspump 220V AC, <250W 

L1, N1 – Styrning för Elektrisk värmare ackumulatortank 220V AC, <3000W 
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2 Elektriskt kopplingsschema 
 

Med Styrenheten följer en nätkabel med jordfelsbrytare för anslutning i vägguttag.  

 

 

Kopplingsschema SM-SS-F 

 

Beskrivning av styrenhetens anslutningar 

Givare - Utgång Förklaring 

T1 (PT1000) Tempgivare solfångare 

T2 (NTC) Tempgivare tank nedre 

T3 (NTC) Tempgivare tank övre 

T4 (NTC) Tempgivare vattencirkulation (styr P2) 

P1 Utgång pumpenhet (220 V AC) 

P2 Utgång styrning vattencirkulation (220V AC) 

S1 Styrning relä (12V DC) (Används ej) 

L1 – N1 Utgång matning Elvärmare (220V AC) 

L - N 220 V AC Nätanslutning 

 

T1 

T2 

Värmare 

Pump 

P1 

Pump 

P2 

220VAC 

T3 

Pump 

P1 
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3 Användande av styrenhet 
 

På styrenhetens framsida finns en display och fyra kontrollknappar. 

Kontrollknapparna används för visning och inställningar av solvärmesystemet. 

I tabellen beskrivs kontrollknapparnas funktion. 

Knapp Funktion Första sida Funktion Meny sida 

 

Till Meny Enter 

 
Till Meny Tillbaka 

 
 Upp, Ökat värde 

 
 Ner, Minskat värde 

 

3.1 Första sidan 
 

När inga menyer är aktiverade på styrenhetens display så visas nedanstående bild med 

system-diagram, tid, temperaturvisning och aktiverade funktioner.  

De aktiverade funktionerna blinkar när de är i drift. 

När meny-funktioner inte används på 30 sekunder så återgår displayen till att visa fram 

sidan. 

 

 

Första sida 

  

Tid 

System diagram 

Temperatur visning 

för vald givare 

Aktiverade funktioner visas 
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3.2 Meny sida 

För att komma till Main Menu så tryck på  två gånger. 

På Main Menu visas styrenhetens övergripande funktioner. 

 I kommande stycken beskrivs styrenhetens funktioner och hur du ställer in dessa. 

Main Menu Huvud Meny 

Temp Query 
 
System Set 
 
TD Set 
 
HWP Set 
 
Heating Set 
 
HT Set 
 
AF Set 
 
Ste Set 

Temperatur status 
 
System inställningar 
 
Temperatur differens inställningar (Ska vara aktiverad) 
 
Varmvatten-cirkulationspump inställningar (kan avaktiveras) 
 
Elvärmare inställningar (kan avaktiveras) 
 
Hög Temperatur inställningar (Ska vara aktiverad) 
 
Anti-frys inställningar - cirkulation av vatten vid kyla (kan avaktiveras) 
 
Vatten-sterilisering inställningar (kan avaktiveras) 

3.2.1 Temp Query (Temperatur status) 

 

I denna meny så visas temperaturen för de olika givarna. 

Markera önskad temperaturgivare för visning på första sidan och tryck . 

Temperaturgivare T1, med cirka 15m kabel är av typ PT1000 

 och används för temperatur mätning i solfångaren 

och fungerar enbart i styrenhetens ingång T1. 

Temperaturgivare T2, är av typ NTC och används för temperatur 

visning av tank botten. 

Temperaturgivare T3, är av typ NTC och används för temperatur 

visning av tank toppen. 

Temperaturgivare T4, är av typ NTC och används för temperatur 

visning av vatten-cirkulation (Används normalt inte). 

Notera att om temperaturgivare 4 inte är inkopplad så blinkar (larmar)  på första sidan. 

 Du tar bort larmet genom att koppla in tempgivare 4 som kan användas för någon önskad 

temperaturgivning om inte funktionen vatten cirkulation används. 

  

Temp Quiry 

 • T1 :     80°C    Good 
    T2 :     55°C    Good 
    T3 :     65°C    Good 
    T4 :     -----      Open 
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3.2.2 System Set (System inställningar) 

 

I denna meny så ställer du in övergripande systeminställningar. 

1. Language  Språkval,  Engelska eller Kinesiska. 

2. Time Set  Justera klockan. 

3. Brt Set  Justerar kontrasten på displayen mellan 1-9. 

4. Set Restore Återställer alla parametrar i styrenheten  

                                till fabriksinställning. 

5. SN  Serie nummer på styrenheten. 

 

 

3.2.3 TD Set (Temperaturdifferens  inställningar) 

 

Temperaturdifferensen styr när cirkulations-pumpen  

ska starta och stoppa och då leverera yppvärmt vatten till tanken. 

Temperaturdifferensen mäts mellan solfångarens tempgivare T1 

 och tankens bottengivare T2. 

 

OBS! TD Set ska alltid stå i läge ON och  ska visas på 

första sidan. 

 

 

Styrenhetens fabriksinställningen för temperaturdifferens 

fungerar bra för de flesta applikationer och är, 

- Pumstart vid  10°C tempskillnad. (justermöjlighet 6-20°C) 

- Pumpstopp vid 5°C tempskillnad. (justermöjlighet 2-10°C) 

 

När temperaturdifferensen har aktiverat pumpstart så blinkar  på första sidan. 

 

  

System Set 

 Language (Språk) 
Time Set (Tid 
inställning) 
Brt Set (contrast inst.) 
Set Restore 
Sn 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD Set 

 • ON 
    OFF 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD Set 

  ON SET:   10°C     
 OFF SET:     5°C     
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3.2.4 HWP Set (Varm vatten  cirkulationspump  inställning) 

 

I de flesta fall så används inte den här funktionen och ställs då i läge OFF. 

Denna funktion kan används om du har långa rörledningar och vill  

snabbt ha varmvatten framme vid ditt varmvattenuttag. 

 Med denna funktion så styrs utgång P2 som är  

kopplad till cirkulationspump 2 (varmvatten cirkulation). 

”Temp Mode” 

Om läge ”Temp Mode”väljs så visas  på första sidan. Symbolen blinkar 

 när P2 cirkulationspump är drift aktiverad. 

 Fabriksinställning är enligt bild. 

Om temperaturen i toppen på tanken, givare T3, är över 40°C så kommer  

pumpen att starta när temperaturen i givare T4 är under 30°C. 

Pumpen stoppar när temperaturen T4 är över 38°C. 

Justermån för Tank Top(T3), 20-60°C     

Justermån för Pipe Upper (T4, P2 av), 20-45°C  

Justermån för Pipe Lower (T4, P2 på), 20-45°C 

I läge ”Temp Mode” så kan du välja att pumpen kan aktiveras 

 inom 3 dagliga tidsintervall. 

Fabriksinställning är enligt bild. 

Tiden är av i valt tidsintervall om start och stopp sätts till samma tid. 

 

”Time Mode” 

Om läge ”Time Mode” väljs så visas  på första sidan. Symbolen blinkar 

 när P2 cirkulationspump är aktiverad. 

 Fabriksinställning är enligt bild. 

Om temperaturen i toppen på tanken(T3) är över  40°C så startar 

pumpen P2 och stoppar när temperaturen går under 40°C. 

 

Justermån för Tank Top(T3)  20-60°C     

 

I läge ”Time Mode” så kan du välja att pumpen kan aktiveras 

 inom 3 dagliga tidsintervall. 

Fabriksinställning är enligt följande. 

Tiden är av i tidsintervallet om start och stopp sätts till samma tid. 

 

  

HPW Set 

   Temp Mode    
   Time Mode   
• OFF 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temp Set 

Tank Top      :   40°C     
Pipe Upper  :   38°C     
Pipe Lower  :   30°C     
 

          
 

Temp Set 

1. 04:00-05:00  
2. OFF    
3. 17:00-22:00     

 

          
 

Temp Set 

Tank Top      :   40°C     
 

          
 

Temp Set 

4. 04:00-05:00  
5. OFF    
6. 17:00-22:00     

 

          
 



 2011-03-27 
 

9 
Upphovsrättsskyddad                                                                                                              Electrotec Energy    

3.2.5 Heating Set (Elpatron styrning) 

 

Denna funktion är till för att kunna styra tankens elpatron. Om funktionen 

 används bör ett relä kopplas in mellan styrenhet och elpatronen. 

 

I ”Manu Mode” så justeras när värmaren ska starta och stoppa  

med temperaturgivare T3.  

Om ”Manu Mode” är aktiverad så visas  på första sidan. 

Symbolen blinkar när elpatronen är drift aktiverad.  

Fabriksinställning är 60°C. 

Justermån för tank toppen T3 är 45-70°C.  

 

 

I ”Auto Mode” så justeras när värmaren startar och stoppas  

med två temperaturlägen samt inom 3 möjliga tidsintervall eller dygnet runt. 

 

 

Om ”Auto Mode” är aktiverad så visas  på första sidan. 

Symbolen blinkar när elpatronen är aktiverad. 

Fabriksinställning för ”Temp Set” är enligt bild.  

Justermån för ON Temp (T3) 0-50°C     

Justermån för OFF Temp (T3) 45-70°C    

 

 

 

I läge ”Time Set” och ”User” så kan du välja att värmaren kan aktiveras 

 inom 3 möjliga tidsintervall. 

Fabriksinställning är enligt följande. 

Tiden är av i tidsintervallet om start och stopp sätts till samma tid.  

I läge ”Time Set” och ”24H ON” så är värmaren aktiverad dygnet runt.  

Heating Set 

 • Manu Mode 
    Auto  Mode   
    OFF 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temp Set 

   ON   Temp:    40°C     
   OFF  Temp:    60°C     
 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto Mode 

   Temp Set     
   Time Set    
 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time Set 

   24H ON     
   24H OFF     
• USER 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time Set 

1.  04:00-05:00  
2. OFF    
3. 17:00-23:00     
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3.2.6 HT Set Normal (Hög temperatur skydds inställning) 

 

Hög temperatur skyddet är till för att förebygga för hög temperatur i tanken  

och i solfångaresystemet. 

Fabriksinställning är ”Normal” i HT Set när inte växlingsventil används. 

OBS! HT Set ska alltid stå i läge ON och  visas på 

första sidan. 

Förklaringar till inställningar 

Tank Set Överhettningsskydd (T3) då pumpen stannar för 

att undvika kokning i tanken.  

Fabriksinställning 75°C. Obs, bör ändras till 90°C 

När tankens överhettningsskydd har löst ut så visas . 

Col Set Högtemperatur skydd för solfångaren (T1) då pumpen  

                     stoppar. 

                     Pumpen startar om temperaturen överstiger 115°C även 

                    om tankens överhettningsskydd är aktiverat och  

                     stoppar när temperaturen sjunkit till 95°C. 

                     Fabriksinställning enligt bild. 

                     När solfångarens högtemperaturskydd har löst ut så 

                     visas  på första sidan. 

Sys Set  Skydd av systemet. Om någon temperatur (T1, T2, T3) 

                      överstiger 140°C så slår pumpen ifrån. Ej justerbart värde. 

                     När system skyddet har löst ut så visas  på första sidan. 

3.2.7 HT Set Radiator (Hög temperaturskydd med växlingsventil) 

 

Med hjälp av denna funktionen så kan en växlingsventil växla till en  

annan slinga eller plattvärmeväxlare när tanken är mättad. 

S1 används som utgång till en 3-vägs 12 Volt växlingsventil.  

Exempel 1: Om T2 har uppnått 75°C så växlas solvätskan till  

en värmeväxlare för poolen. 

Exempel 2: Om T2 har uppnått 75°C så växlas solvätskan till  

ackumulatortankens nedre solslinga. 

Funktion: Systemet fungerar som HT Set Normal (stycke 3.2.6) tills T2 har uppnått 75°C  

(inställningsvärde 60 - 90°C). När 75°C har uppnåtts så aktiveras S1. P1 aktiveras 

 när T1 och T2 > 75°C. 

  

HT Set 

• Normal 
   Radiator  
   OFF 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT Set 

 Tank Set 
 Col Set  
 Sys Set 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col Set 

 ON Temp :  115°C     
OFF Temp:     95°C     
    
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 
HT Set 

   Normal 
• Radiator  
   OFF 
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Förklaringar till inställningar 

Tank Set Växlingstemperatur för aktivering av växlingsventil (S1).  

Växlingstemperaturen kan väljas mellan 60 - 90°C.  

 

 

Col Set Högtemperatur skydd för solfångaren (T1) då pumpen  

                     stoppar. 

                     Pumpen startar om temperaturen överstiger 95°C  

                     Fabriksinställning enligt bild. 

                     När solfångarens högtemperaturskydd har löst ut så 

                     visas  på första sidan. 

Sys Set  Skydd av systemet. Om någon temperatur (T1, T2, T3) 

                      överstiger 140°C så slår pumpen ifrån. Ej justerbart värde. 

                     När system skyddet har löst ut så visas  på första sidan. 

 

3.2.8 AF Set (Antifrys skydd inställning) 

 

Anti frysskyddet ska normalt inte vara aktiverat då systemet  

kyler tanken vid aktivering och ställs då i läge OFF. 

Anti frysskyddet är till för att skydda systemet från att undvika att  

vätskan understiger 0°C om propylenglykol ej har fyllts på i systemet. 

 

Om Antifrysskyddet är aktiverat så visas  på första sidan. 

Om temperaturen understiger 10°C så starta pumpen och  blinkar. 

Pumpen stannar när temperaturen åter stigit till 15°C. 

Fabriksinställning enligt bild. 

Av och på temperaturer är justerbara mellan -10°C och 30°C. 

  

AF Set 

    ON  
 • OFF    
    
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF Set 

 ON Set :  10°C     
OFF Set:   15°C     
    
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col Set 

 ON Temp :  95°C     
     
    
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT Set 

 Tank Set 
 Col Set  
 Sys Set 
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3.2.9 Ste Set (Vatten sterilisering  inställningar) 

 

Denna funktion ger möjlighet till sterilisering av vattnet för att förhindra  

legionella bakterier. Används normalt inte och ställs i läge OFF. 

Om temperaturen ej har överstigit 70°C under en 7 dygns period så kommer 

 systemet att höja temperaturen till 70°C under 5 timmar med hjälp av tankens elpatron.  

När steriliseringsfunktionen är aktiverad så  att visas på första sidan. 

När funktionen har aktiverat elpatronen så blinkar . 

3.3 Funktions ikoner 

Ikon Funktion 

 
Temperaturgivare fungerar ej eller är ej inkopplad (3.2.1) 

 
Temperatur differens funktion är aktiverad (3.2.3) 

 
Temperatur styrningsläge är aktiverad för vattencirkulation (cirkulationspump 2) 
(3.2.4) 

 
Tid styrningsläge är aktiverad för vattencirkulation (cirkulationspump 2) (3.2.4) 

 
Manuellt läge för styrning av elpatron är aktiverad (3.2.5) 

 
Styrning av elpatron är aktiverad (3.2.5) 

 
Högtemperatur styrnings funktioner är aktiverade (3.2.6) 

 
Tankens högtemeratur skydd har löst ut (3.2.6) 

 
Solfångarens högtemperatur skydd har löst ut (3.2.6) 

 
Systemets högtemperaturskydd på 140°C har löst ut (3.2.6) 

 
Anti frysskydd är aktiverad (används normalt inte) (3.2.8) 

 
Vatten steriliserings funktionen är aktiverad (3.2.9) 
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3.4 Manuell drift av pumpen 
 

Det finns ingen meny för att styra pumpen manuellt. Men med hjälp av kylning av 

temperatursensor T2 så kan pumpen startas vid behov. T.ex. fyllning eller tömning av 

solfångaresystemet. 

Ett sätt att tvångsköra systemet manuellt beskrivs nedan. 

1. Justera temperaturdifferensen till ett så lågt värde som möjligt 6°C. 

2. Doppa temperaturgivare T2 i kallt vatten som ska vara minst 6°C lägre än 

temperaturen i solfångaren (temperaturgivare T1). När T2 är 6°C än T1 så startar 

pumpen. Ikonen  på första sidan ska blinka. 

3. Obs. Glöm inte att återställa temperaturdifferensen när du är färdig! 


