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Denne betjeningsvejledning er en del af produktet.

Læs betjeningsvejledningen nøje igennem inden brug.
Skal opbevares i produktets levetid.
Giv vejledningen videre til en senere ejer eller bruger af produktet.
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1 Om denne vejledning

1.1 Gyldighed
Denne vejledning beskriver installation, idrifttagning, 
funktion, betjening, vedligeholdelse og demonte-
ring af temperaturdifferenceregulatoren til termiske 
solenergianlæg. For de øvrige komponenter, f. eks. 
solfangerne, pumpegruppen og varmemediumbehol-
deren skal monteringsvejledningerne fra de respektive 
producenter følges.

1.2 Relevante brugere
Installation, idrifttagning, betjening, vedligeholdelse 
og afmontering af regulatoren må kun udføres af en 
uddannet fagmand. Før idrifttagningen skal regula-
toren monteres og installeres korrekt i henhold til de 
regionale og nationale forskrifter samt anvisningerne 
og sikkerhedshenvisningerne i denne monterings- og 
betjeningsvejledning. Montøren skal kende indholdet i 
denne betjeningsvejledning. 

Regulatoren er vedligeholdelsesfri.

Brug først regulatoren, når denne betjeningsvejledning 
og sikkerhedshenvisningerne er læst grundigt igennem 
og forstået. Følg alle sikkerhedshenvisninger og spørg 
en fagmand til råds, hvis der er uklarheder vedrørende 
brugen af betjeningen og ændringer af parametre eller 
funktioner.
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1.3 Symbolforklaring

1.3.1 Advarselshenvisningernes opbygning

	 SIGNALORD
Art,	kilde	og	følger	af	faren!

Foranstaltninger til forhindring af faren.

1.3.2 Risikotrin i advarselshenvisninger

Risikotrin Sandsynlighed		
for	risikoens	
indtræden

Følger	ved		
ignorering	af	
risikoen

 FARE
Umiddelbart 
truende fare

Død, alvorlige 
kvæstelser

	ADVARSEL
Mulig truende 
fare

Død, alvorlige 
kvæstelser

	FORSIGTIG
Mulig truende 
fare

Lettere kvæstel-
ser

FORSIGTIG Mulig truende 
fare

Materielle skader

1.3.3 Bemærk

Bemærk
Henvisning til en nemmere eller mere sikker arbejds-
måde.

Foranstaltning til en nemmere eller mere sikker 
arbejdsmåde.





Piktogram med advar-
selssymbol.



5734.035 | 08.04

DA

1.3.4 Øvrige symboler og markeringer

Symbol Betydning
 ✓ Forudsætning for en handling
  Opfordring til en handling
  Resultat af en handling
 • Opremsning

Fremhævelse Fremhævelse

2 Sikkerhed

2.1 Tilsigtet anvendelse
Temperaturdifferenceregulatoren (efterfølgende kaldet 
regulatoren) må kun anvendes til styring af solartermi-
ske anlæg inden for de tilladte omgivelsesbetingelser 
(se kapitel 1�).

2.2 Ikke tilladt anvendelse
Regulatoren må ikke anvendes i følgende omgivelser: 

Udendørs

I fugtige rum

I rum, hvor der kan udvikles letantændelige gas-
blandinger

I rum, hvor der kan opstå fare ved drift af elektriske 
og elektroniske komponenter

•

•

•

•
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2.3 Farer ved montering/idrifttagning
Følgende farer kan opstå ved montering/idrifttagning 
af regulatoren og ved driften (ved monteringsfejl):

Livsfare pga. elektrisk stød
Brandfare pga. kortslutning 
Forringet brandsikkerhed i bygningen pga. forkert 
ledningsføring
Beskadigelse af regulatoren og tilsluttet udstyr ved 
ikke-tilladte omgivelsesbetingelser, fejldimensio-
neret energiforsyning, tilslutning af ulovligt eller 
defekt udstyr samt ukorrekt montering og instal-
lation

Derfor gælder alle sikkerhedsbestemmelser for arbejde 
med strømnettet. Alle arbejder, der kræver at regula-
toren åbnes (som f.eks. tilslutning), må kun udføres af 
en el-montør. 

Ved ledningsføringen skal der sørges for, at brand-
sikkerhedstekniske foranstaltninger i bygningen 
ikke forringes.
Kontrollér, at de tilladte omgivelsesbetingelser på 
monteringsstedet ikke overskrides (se kapitel 1�).
Kontrollér, at den foreskrevne kapslingsklasse 
overholdes. 
Skilte og markeringer, der er anbragt fra fabrikken, 
må ikke ændres, fjernes eller gøres uigenkendelige.
Før apparatet tilsluttes, skal det kontrolleres, at 
energiforsyningen stemmer overens med de vær-
dier, der er angivet på typeskiltet.

•
•
•

•
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Kontrollér, at udstyr, der sluttes til regulatoren, 
stemmer overens med de tekniske data for regula-
toren.
Sørg for at sikre mod utilsigtet idrifttagning.
Alle arbejder med åbnet regulator må kun udføres, 
når strømnettet er koblet fra.
Beskyt regulatoren mod overbelastning og kort-
slutning.

2.4 Opdagelse af fejl
Kontrollér jævnligt displayet. 
Indkreds en eventuel fejlårsag (se kapitel 9).
Hvis det kan konstateres, at risikofri drift ikke 
længere er mulig (f.eks. ved synlige skader), skal 
det sørges for, at apparatet omgående afbrydes fra 
strømnettet.
Lad en fagmand afhjælpe fejlen.

2.5 Ansvarsfraskrivelse
Producenten kan ikke overvåge at denne vejledning 
overholdes eller betingelserne og metoderne ved 
installation, drift, anvendelse og vedligeholdelse af 
regulatoren. Ukorrekt udførelse af installationen kan 
føre til materialle skader og deraf følgende risici for 
personer.

Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for tab, ska-
der og udgifter, der opstår på grund af ukorrekt instal-
lation, forkert udførelse af installationsarbejdet, ukor-
rekt drift eller forkert anvendelse og vedligeholdelse, 
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eller på nogen måde hænger sammen med dette. 

Ligeledes påtager vi os intet ansvar for overtrædelse af 
patentrettigheder eller andre rettigheder tilhørende 
tredjepart, som måtte resultere af anvendelsen af regu-
latoren.

Producenten forbeholder sig ret til uden forudgående 
varsel at foretage ændringer af produktet, de tekniske 
data eller monterings- og driftsvejledningen.
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3 Beskrivelse

3.1 Regulator i solkredsen

3.1.1 Regulatorens opgave
Regulatoren styrer ved hjælp af en omdrejningstal-
regulering pumpen i et solenergianlæg (se kapitel 7 
"Beskrivelse af regulatorfunktionen").

3.1.2 Solkredsens opbygning

Temperaturdifferenceregulator

Beholder

Pumpe

Temperaturføler 1
(solfangerføler)

Temperaturføler 2 
(nederst i beholderen)

Solfanger





T1

T2







Solkreds T3

Ekstraudstyr tempe-
raturføler 3 
(øverst i beholde-
ren)
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3.1.3 Solkredsens funktion
Regulatoren sammenligner kontinuerligt temperaturen 
ved solfangeren (T1) og i den nederste del af varme-
mediumbeholderen (T�). Så snart solfangeren opvar-
mes af solen og der opstår en temperaturforskel på 
8 K mellem solfangeren og varmemediumbeholderen, 
kobles pumpen til.

Pumpen suger varmemediumvæsken fra det neder-
ste, koldere område af beholderen og pumper den 
til solfangeren. I solfangeren opvarmes varmemedi-
umvæsken af solens stråler og strømmer tilbage til 
beholderen.

I beholderen opvarmer varmediumvæsken brugsvan-
det via en varmeveksler.

3.2 Oversigt over panelet

� Auto
� On

� Off

Betjeningsknapper

Pil-knap	opad

SET-knap

Pil-knap	nedad

Display
Display til betjening af og 
systemindstillinger for regulatoren

Driftsafbryder

Følgende driftsarter kan 
indstilles:

-		 On	til den første idrifttag-
ning og funktionstest

-		 Auto	 til normal drift

-		 Off	til pumpefrakobling

Tilslutninger
Strømnet, pumpe, temperaturfølere
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4 Installation 

4.1 Åbning/lukning af panelet

	 	FARE
Livsfare	pga.	elektrisk	stød!

Afbryd regulatoren fra strømforsyningen, før pane-
let åbnes.

Sørg for, at strømforsyningen ikke uforvarende kan 
slås til igen.

Undgå at beskadige panelet.

Slå først strømforsyningen til igen, når panelet er 
lukket.

Panelets øverste del holdes fast i overkanten af pane-
lets underdel med to holdetappe og skrues fast med 
en skrue. 

4.1.1 Åbning af panelet 
Løsn skruen og tag panelet af.

4.1.2 Lukning af panelet
Sæt panelets overdel skråt ind på panelunderdelen. 
Sørg for, at hængselnoterne sættes i holdetappene 
på panelets underdel.
Vip paneloverdelen nedad, og sørg for, at betje-
ningsknapperne passer ind i udskæringerne. 
Luk panelet godt til med skruen.

















Hængselnoter

Betjenings-
knapper

Paneloverdel
Panelunderdel

Skrue
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4.2 Montering

	 	ADVARSEL
Fare	 for	 elektrisk	 stød	 og	 brand	 ved	 montering	 i	
fugtige	omgivelser!

Regulatoren må kun monteres i et område, hvor 
kapslingsklassen er tilstrækkelig. 

4.2.1 Montering af regulatoren

	 	FORSIGTIG
Risiko	 for	 kvæstelser	 og	 beskadigelse	 af	 panelet,	
når	der	bores!

Benyt ikke panelet som boreskabelon.

Vælg et egnet monteringssted.
Bor det øverste monteringshul.
Skru en skrue i.
Tag panelets overdel af.
Hæng panelet op i udskæringen �.
Mærk de nederste monteringshuller �,� op.
Tag panelet af igen.
Bor de nederste monteringshuller.
Hæng panelet op i udskæringen � igen.
Skru panelet fast i de nederste monteringshuller 
� og �.
Monter paneloverdelen.
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4.3 El-tilslutning

	 	ADVARSEL
Livsfare	pga.	elektrisk	stød!

Afbryd regulatoren fra strømforsyningen, før pane-
let åbnes.

Overhold alle gældende, lovfastsatte og lokale 
bestemmelser og elforsyningsselskabets forskrifter.

BEMÆRK
Apparatet skal sluttes til strømnettet via et schukostik 
eller ved en fast elektrisk installation via en afbryde-
ranordning til fuld afbrydelse iht. installationsbestem-
melserne.

4.3.1 Forberedelse af kabelgennemføring
Kabeltilslutningen kan afhængigt af monteringen fore-
tages bagfra gennem panelets bagside eller nedefra 
gennem panelets bund.
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Tilslutning af kablet bagfra (fig. 1):

	 	ADVARSEL
Fare	for	elektrisk	stød	og	brand,	hvis	kablet	løsner	sig!

Forsyn installationen med trækaflastning for lednin-
gerne.

Bræk plastblanketterne  på panelets bagside af 
med et egnet værktøj.

Tilslutning af kablet nedefra (fig. 2):

	 	ADVARSEL
Fare	for	elektrisk	stød	og	brand,	hvis	kablet	løsner	sig!

Fastgør ledningerne i panelet med de medfølgende 
trækaflastningsbøjler.

Skær plastblanketterne  til venstre og højre løs 
med et egnet værktøj, og bræk dem ud af panelet.

4.3.2 Tilslutning af ledningerne
Hvis det er beregnet eller foreskrevet for pumpen, 
skal der sluttes en jordforbindelse til regulatorens 
jordterminaler. I den forbindelse skal følgende 
punkter overholdes:

Sørg for, at beskyttelseskontakten også er tilslut-
tet på regulatorens netforsyningsside.
Hver terminal må kun bestykkes med én tilslut-
ningsledning (indtil �,5,5 mm�).











-

-

SET

6

Fig 2: Kabelgennemføring 
nedefra

SET

7

Fig 1: Kabelgennemføring 
bagfra
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Fjederterminalerne er godkendt til tilslutning af 
ledninger som følger:

en-trådet (stiv): ≤ 2,5 mm²
fintrådet (fleksibel): ≤ 2,5 mm² (enkelttrådene 
skal snoes 1 omgang for �0 mm)
fintrådet (med terminalrør): ≤ 1,5 mm²

Brug kun den originale temperaturfølertype 
(Pt1000), der er godkendt til regulatoren.
Overhold følgende punkter:

Følerkontakternes polaritet er uden betydning.
Før følerledningerne adskilt fra �30 V- eller 
400 V-førende ledninger (minimumafstand: 
100 mm).
Hvis der kan forventes induktiv påvirkning fra 
f.eks. stærkstrømskabel, køretråde, transforma-
torstationer, radio- og tv-apparater, radioama-
tørstationer, mikrobølgeapparater o.lign., skal 
følerledningerne være i skærmet udførelse.
Følerledningerne kan forlænges op til en længde 
på 100 m.

Ved brug af forlængerledninger skal følgende led-
ningstværsnit vælges:

0,75 mm� op til en længde på 50 m
1,5 mm� op til en længde på 100 m.

Slut ledningerne til iht. klemmeplanen.



-
-

-



-
-

-

-



-
-
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4.3.3 Klemmeplan 
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4.3.4 Aktivering af tilslutningsterminalerne 

BEMÆRK
Aktivering af tilslutningsterminalen må kun foretages 
med et egnet værktøj. Uegnet værktøj eller for stort 
mekanisk tryk kan beskadige eller endog ødelægge 
tilslutningsterminalen.
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5 Oversigt over displayet
�

T1

T1

T3

T2

! max

1  Symboler for temperaturfølerne 
T1 øverst = solfangerføler 
T1 nederst= føler for rørsolfan-
gerfunktion 
T� = føler nederst i beholderen 
T3 = føler øverst i beholderen

�  Visning af temperaturværdier, 
driftstimer og fejlsymboler, f.eks. 
kortslutning, afbrydelse (se s. 38) 
eller 'SYS' = systemfejl (se s. 39)

3  Visning af temperaturenhed °C / °F

4  Driftstimer

5  Indstilling af beholdermaksimum-
temperatur (max) og min. / maks. 
visning for temperaturværdierne

6  Rørsolfangerfunktion

 Visning af temperaturenhed  
°C / °F 

8  Omdrejningsregulering

9  Feriefunktion (se s. 34)

10 Frostsikringsfunktion (se s. 33)

11 Symboler for pumpedriften og 
varmemediumcirkulation

1� Visning af "Beholdermaksimum-
temperatur nået"

13 Advarselstegn ved fejl, f.eks. 
kortslutning, afbrydelse (se s. 38) 
eller 'SYS' = systemfejl (se s. 39)

14 Visning af solfangermaksimum-
temperatur nået, betyder evt. 
fordampning af solfangervæsken

15 Visning af indkoblingstempe-
raturdifference nået, betyder 
"tilstrækkelig varmeforsyning"

15

14

13

1�

11

1

9

3

4

810

5
6

7

7



18 734.035 | 08.04

DA

6 Idrifttagning 

6.1 Test af pumpen

FORSIGTIG
Pumpen	kan	tage	skade	af	tørløb!

Kontrollér, at solkredsen er påfyldt varmemedium-
væske.

Regulatorens panel er lukket.

Alle tilslutninger er udført korrekt.

Solenergianlægget er fyldt.

Slå strømnetforsyningen til.
Sæt driftsafbryderen i den øverste position (on) for 
at slå pumpen til.

Displayet har rød baggrundsbelysning.
Displayet viser on. Efter ca. 3 sekunder blinker 
on på skift med visningen.

Sæt driftsafbryderen i den nederste position (off) for 
at slå pumpen fra.

Displayet har rød baggrundsbelysning.
Displayet viser off. Efter ca. 3 sekunder blinker 
off på skift med visningen.



✓

✓

✓












T1

T2

�
� on

�

T1

T2

�
� on

�

T1

T1

T2

�
�

� off

T1

T1

T2

�
�

� off
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FORSIGTIG
En	 forkert	 driftsart	 kan	 medføre	 stilstand	 eller	
funktionsbegrænsning	af	solenergianlægget!

Stil altid driftsafbryderen på automatisk drift efter 
testen af pumpen.

Skub driftsafbryderen til midterpositionen (Auto) 
for at indstille regulatoren til automatisk drift.

Displayet viser Aut i ca. 3 sekunder.







T1

�

�

� Auto

T1

�

�

� Auto
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7 Beskrivelse af regulatorfunk-
tionerne

7.1 Indkoblings-/frakoblingstemperaturdif-
ference

Regulatoren sammenligner kontinuerligt temperatu-
ren ved solfangeren (T1) og i den nederste del af var-
memediumbeholderen (T�). Så snart temperaturen i 
solfangeren (T1) er 8 K (uforanderlig fast værdi) højere 
end temperaturen i beholderen (T�), vises følgende i 
displayet:

Solsymbolet vises

Hvis ingen sikkerhedsbegrænsninger forbyder pumpe-
driften, kobles pumpen ind. I displayet vises følgende:

Pumpesymbolet roterer

Når temperaturforskellen kommer under 4 K (uforan-
derlig fast værdi), kobles pumpen fra. Solsymbolet i 
displayet slukker.

7.2 Beholdermaksimumtemperatur
Beholdermaksimumtemperaturfunktionen skal for-
hindre en overophedning af brugsvandsbeholderen. 
Hvis/når den nederste del af beholderen (T�) når op 
på den indstillede beholdermaksimumtemperatur (fra 
fabrikken 60 °C), stopper tilførslen. Tilførslen er først 
mulig igen fra en temperatur på 3 K under beholderm-
aksimumtemperaturen. 

•

• T2T2
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I displayet vises følgende:

Pumpesymbolet står stille

Solsymbolet vises

Visningen „max“ i beholdersystemet blinker

7.3 Solfangermaksimumtemperatur
Ved kraftig solpåvirkning kan varmemediumvæskens 
temperatur (T1) komme op på over 130 °C. I så fald 
fordamper varmemediumvæsken. Til beskyttelse mod 
dette stoppes pumpen, indtil temperaturen er faldet 
til under 1�7 °C. 

I displayet vises følgende:

Pumpesymbolet står stille

Solsymbolet vises

Dampsymbolet blinker

7.4 Rørsolfangerfunktion
På grund af vakuum-rørsolfangerens konstruktionen 
kan solfangertemperaturen (T1) til en vis grad kun 
registreres unøjagtigt (evt. ingen dykfølere eller føle-
ren sidder uden for samlerøret). I sådanne tilfælde skal 
solkredsen jævnligt aktiveres for at lede den faktiske 
varme fra samlerøret til føleren (T1). Hvis rørsolfanger-
funktionen er aktiveret, kobler regulatoren automatisk 
pumpen ind i 30 sekunder hver halve time. 

I displayet vises følgende:

Temperaturføleren T1 vises nederst

•

•

•

•

•

•

•

T2
max

T2
max

T1T1

T1

T1

T1

T1
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7.5 Frostsikringsfunktion
Når frostsikringsfunktionen er aktiveret, kobler regula-
toren pumpen ind, så snart solfangertemperaturen T1 
falder til under +5 °C. Derved pumpes varmemedium-
væsken gennem solfangeren og forsøger at forhindre 
en tilisning. Pumpen kobles fra igen, når solfangeren 
når op på en temperatur på +7 ° C.

FORSIGTIG
Tilisning	af	solvarmeanlægget	trods	aktiveret	frost-
sikringsfunktion!
Ved strømsvigt (frostsikringsfunktionen ude af drift).

Ved en længerevarende frostperiode (pga. vandbehol-
derens begrænsede varmelager).

Ved solfangere i vindudsat opstilling. 

Det anbefales, at der generelt anvendes varmemedium-
væske med frostsikringsmiddel til solenergianlæg.

Desuden har de gængse frostsikrings-varmemedium-
væsker til solenergianlæg også en ekstra korrosions-
beskyttelse.

I displayet vises følgende:

Frostsikringssymbolet vises



•
T1T1



�3734.035 | 08.04

DA

7.6 Feriefunktion
Feriefunktionen har til formål at afkøle en helt opvar-
met varmebeholder via solfangeren. Beholderen kan 
under visse omstændigheder blive opvarmet til en 
højere temperatur, hvis der i en længere periode (ferie) 
og kraftig sol ikke ikke tages varmt vand fra beholde-
ren. Ved en helt opvarmet beholder er solvarmesyste-
met udsat for en større termisk belastning.

Når feriefunktionen er aktiveret, afkøles beholderen 
på følgende måde: Stiger temperaturen beholderen til 
10 K under den indstillede beholdermaksimumtempe-
ratur, forsøger regulatoren (f.eks. om natten), at afkøle 
beholderens nederste del til 35 °C. Dette gøres ved at 
indkoble pumpen automatisk, så snart solfangeren er 
8 K koldere end beholderen. Når temperaturforskellen 
mellem solfanger og beholder kun er 4 K, kobles pum-
pen fra igen. 

I displayet vises følgende:

Feriesymbolet vises•
T1T1
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7.7 Omdrejningsregulering

BEMÆRK
Fra fabrikken er regulatoren indstillet til omdrejnings-
talregulering "on". Ved denne indstilling må udgangen 
ikke sluttes til en pumpe med integreret elektronisk 
regulering.

Med omdrejningstalreguleringsfunktionen kan man 
indstille, på hvilken måde solkredspumpen styres. 

Omdrejningstalregulering	 "OFF“	 |	 udgang	 som	 kob-
lingsudgang
Solkredspumpen arbejder i indkoblet tilstand med 
fuldt omdrejningstal og pumper en konstant volumen-
strøm (egnet til pumper med integreret elektronisk 
regulering, ventiler og eksternt relæ til aktivering af 
f.eks. pumper).

Omdrejningstalregulering	 "on"	 |	 udgang	 omdrej-
ningstalreguleret
Solkredspumpen arbejder i indkoblet tilstand omdrej-
ningstalreguleret og pumper en reguleret volumen-
strøm (egnet til	 pumper uden integreret elektronisk 
regulering). 

I displayet vises følgende:

Symbolet for omdrejningstalregulering vises•
T1T1
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Ved reguleringen af omdrejningstallet skelnes der mel-
lem "differencetemperaturregulering" og "absoluttem-
peraturregulering": 

Differencetemperaturregulering	"DIF"	
Styringen forsøger at holde temperaturdiffe-
rencen mellem solfanger og beholder konstant. 
Dette gøres ved at tilpasse solkredspumpens 
effekt og derved afhængigt af temperaturforskel-
len mindske eller øge volumenstrømmen. Den 
nominelle temperaturforskel er fast indstillet til 
8 K. 

Absoluttemperaturregulering	"AbS"	
Solkredspumpen aktiveres, så solfangerens tem-
peraturføler T1 holdes så konstant som muligt 
på absoluttemperatur og beholderen derved så 
vidt muligt forsynes med den absolutte tempe-
ratur. Den absolutte temperatur kan indstilles i 
Setup. 

-

-
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8 Betjening
FORSIGTIG
En	 forkert	 driftsart	 kan	 medføre	 stilstand	 eller	
funktionsbegrænsning	af	solenergianlægget!

Kontrollér, at driftsafbryderen står på automatisk 
drift.

8.1 Betjening af regulatoren (hovedmenu)
I hovedmenuen kan temperaturværdierne for de 
enkelte temperaturfølere og pumpens driftstimer aflæ-
ses i displayet.
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8.1.1 Oversigt over hovedmenuen

Temperaturføler T1 med 
aktuel temperatur

T1 Tryk kort

Driftstimer pumpe





2 sek.

Min. / maks. tempera-
turværdier vises på skift

Lagrede min. / maks. 
værdier slettes og ind-
stilles på den aktuelle 
temperaturværdi

Temperaturføler T2 med 
aktuel temperatur

(såfremt monteret) 
Temperaturføler T3 med 
aktuel temperatur

Afslutning 
af visnin-





Reset

hhv. automatisk 
efter 1 min.

Driftstimer stilles på 0

T3

T2

Driftstimevisningen 
blinker

min.

maks.
 

SET



SET

Tryk kort
2 sek.

Afslutning af 
visningen

Reset

hhv. automatisk 
efter 1 min.

min.

maks.
 

SET



SET

Tryk kort
2 sek.

Afslutning af 
visningen

Reset

hhv. automatisk 
efter 1 min.

min.

maks.
 

SET



SET

Tryk kort

SET

2 sek.
SET

hhv. automatisk 
efter 1 min.
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8.1.2 Visning af temperaturværdier

BEMÆRK
Temperaturen øverst i beholderen vises kun, hvis tem-
peraturføler T3 (ikke indeholdt i leverancen) også er 
sluttet til

Vælg temperaturføler (T1, T� og T3) med knap-
perne  og .
I displayet vises den valgte temperaturføler og den 
aktuelt målte temperatur.

8.1.3 Visning af min./maks. temperaturvær-
dier

Den ønskede temperaturføler er valgt.

Tryk kort på knappen SET. 
I displayet vises min. / maks. temperaturværdierne 
på skift.
Luk min. / maks. temperaturværdierne ved at 
trykke på knappen  eller .

8.1.3 Sletning af min./maks. temperaturvær-
dier

Den ønskede temperaturføler er valgt.

Tryk kort på knappen SET. 
I displayet vises min. / maks. temperaturværdierne 
på skift.





✓






✓




T1T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1
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Tryk på knappen SET i ca. � sekunder, indtil de 
lagrede temperaturværdier slettes. 
I displayet vises min. / maks. temperaturerne med 
den aktuelt målte temperatur.
Luk min. / maks. temperaturværdierne ved at 
trykke på knappen  eller .

8.1.4 Visning af pumpens driftstimer
Vælg pumpens driftstimer med knappen  eller 
.

I displayet vises pumpens driftstimer.

8.1.5 Sletning af pumpens driftstimer
Pumpedriftstimer er valgt.

Tryk kort på knappen SET. 
I displayet blinker driftstimerne.
Tryk på knappen SET i ca. � sekunder, indtil driftsti-
merne stilles på "0".
Displayet viser "0" driftstimer.











✓







T1

T1

T1

T1
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8.2  Indstilling af regulator (indstillingsmenu)

8.2.1 Oversigt over indstillingsmenuer

Temperaturenhed

Kap. 8.�.3

SET

Beholdermaksi-
mumtemperatur

Kap. 8.�.5

2 sek. SET





Frostsikrings- 
funktion

Kap. 8.�.6

2 sek. SET

Ferie- 
funktion

Kap. 8.�.7

2 sek. SET

Omdrejningsregu-
lering

Kap. 8.�.8

2 sek. SET

Hovedmenu

2 sek. SET

2 sek. SET

Rørsolfangerfunk-
tion

Kap. 8.�.4

T1

T1















SET

SET

eller



2 sek. SET






SET
2 sek.

°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60
°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60

2 sek.

°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60
°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60

°F

°C

°C

°C

°C

60

* Bemærk:  
Alle temperaturværdier 
er eksempelangivelser

*

*
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8.2.2 Betjening af indstillingsmenuerne
Tryk på knappen SET i ca. � sekunder for at åbne 
indstillingsmenuerne.

Indstillingsmenuen "Temperaturenhed" vises.
Tryk på knappen  for at skifte til næste indstil-
lingsmenu.
Luk indstillingsmenuerne ved at trykke flere gange 
på knappen , indtil temperaturføleren (hoved-
menu) igen vises med den målte temperatur.

8.2.3 Valg af temperaturenhed 
Indstillingsmenuen er åben.

Temperaturenhed "°C" eller "°F" blinker.

Tryk på knappen SET i ca. � sekunder for at skifte 
mellem "°C" og "°F".
Luk indstillingsmenuen igen ved at trykke flere 
gange på knappen , indtil hovedmenuen atter 
vises.

8.2.4 Aktivering af rørsolfangerfunktionen

BEMÆRK
En forkert indstilling af regulatoren kan forringe 
solenergianlæggets effektivitet. Aktivér derfor kun 
rørsolfangerfunktionen, hvis solfangertemperaturen 
af konstruktionsmæssige årsager kun kan registreres 
upræcist eller forsinket (evt. ingen dykfølere; føleren er 
placeret uden for samlerøret).








✓

✓
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Indstillingsmenuen er åben.

Symbolet for temperaturføler T1 og symbolet for 
rørsolfangerfunktion blinker.

Tryk på knappen SET i ca. � sekunder, indtil tempe-
raturføler T1 øverst skifter til T1 nederst.
Luk indstillingsmenuen igen ved at trykke flere gange 
på knappen , indtil hovedmenuen atter vises.

8.2.5 Indstilling af beholdermaksimumtem-
peratur

	 	FARE
Risiko	for	forbrændinger	ved	en	beholdertempera-
tur	på	over	60	°C!

Monter en termostatisk blandeventil i varmtvands-
ledningen og indstil den til maksimum 60 °C.

Indstillingsmenuen er åben.

Symbolet for beholdermaksimumtemperatur og 
symbolet for temperaturføler T� blinker.

Tryk på knappen SET i ca. � sekunder, indtil tempe-
raturvisningen blinker.
Foretag en ændring af beholdermaksimumtempera-
turen med knapperne  eller .
Gem indstillingen ved at trykke på knappen SET.
Luk indstillingsmenuen igen ved at trykke flere gange 
på knappen , indtil hovedmenuen atter vises.

✓

✓







✓

✓








T1

T1

T2

T1

T1

T2

T2
max

T2
max
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8.2.6 Aktivering af frostsikringsfunktionen 

FORSIGTIG
Tilisning	af	solvarmeanlægget	trods	aktiveret	frost-
sikringsfunktion!
Ved strømsvigt (frostsikringsfunktionen ude af drift).

Ved en længerevarende frostperiode (pga. vandbehol-
derens begrænsede varmelager).

Ved solfangere i vindudsat opstilling. 

Hvis der forventes længerevarende frost, skal der 
anvendes frostsikret varmemediumvæske til sol-
energianlæg.

Nærmere oplysninger, se kapitel 7.5.

BEMÆRK
En forkert indstilling af regulatoren forringer solenergi-
anlæggets effektivitet.

Aktivér kun frostsikringsfunktionen ved solenergi-
anlæg uden frostsikringsmiddel.

Indstillingsmenuen er åben.

Symbolet for frostsikringsfunktion blinker.

Tryk på knappen SET i ca. � sekunder for at skifte 
mellem "oFF" og "on".
Luk indstillingsmenuen igen ved at trykke flere 
gange på knappen , indtil hovedmenuen atter 
vises.





✓

✓
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8.2.7 Aktivering af feriefunktionen
Indstillingsmenuen er åben.

Symbolet for feriefunktion blinker.

Tryk på knappen SET i ca. � sekunder for at skifte 
mellem "oFF" og "on".
Luk indstillingsmenuen igen ved at trykke flere 
gange på knappen , indtil hovedmenuen atter 
vises.

8.2.8 Aktivering af omdrejningstalregulering
Indstillingsmenuen er åben.

Symbolet for omdrejningstalregulering blinker.

Tryk på knappen SET i ca. � sekunder for at skifte 
mellem "oFF" og "on".

Afhængigt af indstillingen "oFF" eller "on" er der nu 
følgende indstillingsmuligheder:

Displayet viser indstillingen "oFF":
Tryk på knappen  for at lukke indstillingsmenuen. 
Hovedmenuen vises.

Displayet viser indstillingen "on":
Tryk på knappen  for at komme til indstillingsme-
nuen til valg af omdrejningstalregulering.

I displayet blinker "diF" eller "AbS".

✓

✓





✓

✓
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Ved reguleringen af omdrejningstallet skelnes der mel-
lem "absoluttemperaturregulering (AbS)" og "difference-
temperaturregulering (diF)“.

Tryk på knappen SET i ca. � sekunder for at skifte 
mellem "AbS" og "diF".

Afhængigt af indstillingen "AbS" eller "diF" er der nu 
følgende indstillingsmuligheder:

Displayet viser indstillingen "diF":
Tryk på knappen  for at lukke indstillingsmenuen. 
Hovedmenuen vises.

Displayet viser indstillingen "AbS":
Tryk på knappen  for at indstille temperaturvær-
dien.

Temperatur og "AbS" blinker på skift.
Tryk på knappen SET i ca. � sekunder, indtil kun 
temperaturvisningen blinker.
Foretag en ændring af beholdermaksimumtempera-
turen med knapperne  eller .
Tryk på knappen  for at lukke indstillingsmenuen. 
Hovedmenuen vises.
















T1

T1

T2

T1

T1
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9 Vedligeholdelse
Regulatoren er konstrueret til mange års uafbrudt brug 
og er vedligeholdelsesfri for brugeren. På trods heraf 
kan der opstå fejl. Vedligeholdelsen må kun foretages 
af en fagmand. 

Oftest ligger fejlen imidlertid ikke i regulatoren, men i 
de perifere systemelementer. Nedenstående beskrivelse 
dækker de mest almindelige fejlårsager. 

Send først regulatoren ind med en nøjagtig fejlbe-
skrivelse, hvis ingen af følgende fejl foreligger.

9.1 Fejlårsager

	 	ADVARSEL
Livsfare	pga.	elektrisk	stød!

Afbryd regulatoren fra strømforsyningen, før pane-
let åbnes.

Regulatoren	viser	overhovedet	ingen	funktion.

Bibetingelse Mulig	årsag	/	afhjælpning
Regulatordisplayet 
viser intet

• Ingen strøm
Lad en fagmand kontrol-
lere strømforsyning og 
sikring.
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Den	 pumpe,	 der	 er	 sluttet	 til	 regulatoren,	 kører	
ikke,	selv	om	indkoblingsbetingelserne	er	opfyldt.

Bibetingelse Mulig	årsag	/	afhjælpning
Pumpesymbolet i 
displayet roterer

• Pumpetilslutningsledningen 
er ikke sluttet til eller er 
afbrudt 

Lad en fagmand kontrol-
lere ledningerne. 



Pumpesymbolet 
roterer ikke

"max" i beholderen 
blinker

•

•

Beholderen er fuld

Pumpesymbolet 
roterer ikke

Symbolet for 
fordampning af 
solfangervæsken 
blinker

•

•

Der er fordampning fra 
solfangeren

Pumpesymbolet 
roterer ikke

Display har rød 
baggrundsbelys-
ning

OFF blinker

•

•

•

Driftsafbryderen står på 
„Off“

Stil regulatoren til auto-
matisk drift med driftsaf-
bryderen.
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Kortslutningssymbolet	og	advarselstegnet	vises.

Bibetingelse Mulig	årsag	/	afhjælpning
Pumpesymbolet 
roterer ikke
Displayets bag-
grundsbelysning 
blinker skiftevis rødt 
og gult
Pumpen stopper 
ved kortslutning 
(gælder kun for T1 
og T�)

•

•

•

Kortslutning af en tem-
peraturføler eller dens 
forsyningsledning

Lad en fagmand kontrol-
lere temperaturfølerens 
forsyningsledning og 
korrekt tilslutning på 
regulatoren.



BEMÆRK
Ved kortslutning af T3 stopper pumpen ikke.

Afbrydelsessymbolet	og	advarselstegnet	vises.

Bibetingelse Mulig	årsag	/	afhjælpning
Pumpesymbolet 
roterer ikke
Displayets bag-
grundsbelysning 
blinker skiftevis 
rødt og gult
Solsymbolet for-
svinder
Pumpen stopper 
ved afbrydelse 
(gælder kun for T1 
og T�)

•

•

•

•

Afbrydelse for en tempera-
turføler T1 eller T� eller dens 
forsyningsledning

Lad en fagmand kontrol-
lere temperaturfølerens 
forsyningsledning og 
korrekt tilslutning på 
regulatoren. 



T1

!

Kortslutningssymbol og advar-
selstegn (eksempel)

T1

!

Kortslutningssymbol og advar-
selstegn (eksempel)

T1

!

Afbrydelsessymbol og advar-
selstegn (eksempel)

T1

!

Afbrydelsessymbol og advar-
selstegn (eksempel)
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BEMÆRK
Ved afbrydelse af T3 kommer der ingen medelelse, og 
pumpen stopper ikke.

I	 regulatordisplayet	blinker	 "SYS"	og	advarselsteg-
net.

Mulig	årsag	/	afhjælpning
SYS betyder systemfejl. Dvs. at der på trods af, at 
pumpen arbejder, måles en temperaturforskel mel-
lem solfanger og beholder på over 80 K.
Det kan have følgende mulige årsager:

Pumpen defekt eller ikke korrekt tilsluttet

Spærrehanen i solkredsen stadig lukket

Luft i solkredsen

•

•

•
Da en almindelig cirkulationspumpe ikke kan "over-
vinde" en luftlomme i rørledningssystemet, stand-
ser varmemediets kredsløb.

lad solenergianlægget kontrollere af en fagmand 
for at undgå skader. 
Kvittér fejlmeldingen ved at trykke på en vilkårlig 
knap, når fejlen er afhjulpet.





9.2 Kontrol af temperaturføleren

9.2.1 Sikkerhed
Kontrollen af temperaturføleren må kun foretages af 
en uddannet fagmand.

!

SYS-symbol og advarselstegn 
(eksempel)

!

SYS-symbol og advarselstegn 
(eksempel)
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9.2.2 Kontrol af modstandsværdierne

	 	FARE
Livsfare	pga.	elektrisk	stød!

Afbryd regulatoren fra strømforsyningen, før pane-
let åbnes.

Temperaturregistreringen sker via en såkaldt mod-
standsføler. Føleren er af temperaturfølertypen Pt1000. 
Afhængigt af temperaturen ændres også modstands-
værdien. Med et ohmmeter kan det kontrolleres, om 
der er en følerdefekt.

Måling af modstandsværdier
Afbryd den pågældende temperaturføler fra regu-
latoren.
Mål modstandsværdien. I nedenstående tabel er de 
typiske modstandsværdier i forhold til temperatu-
ren angivet. Vær opmærksom på, at små afvigelser 
er tilladt.
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Modstandsværdier	temperaturføler
Temperatur [°C] -30 -�0 -10 0 10 �0

Modstand [Ω] 88� 9�� 961 1000 1039 1078

Temperatur [°C] 30 40 50 60 70 80

Modstand [Ω] 1117 1155 1194 1�3� 1�71 1309

Temperatur [°C] 90 100 110 1�0 130 140

Modstand [Ω] 1347 1385 14�3 1461 1498 1536

Temperatur [°C] 150 160 170 180

Modstand [Ω] 1573 1611 1648 1685

10 Demontering og bortskaffelse

	 	FARE
Livsfare	pga.	elektrisk	stød!

Afbryd regulatoren fra strømforsyningen, før regula-
toren afmonteres.

Afmonter regulatoren i modsat rækkefølge af 
monteringen.
Bortskaf regulatoren i henhold til de regionale 
bestemmelser.
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11 Garanti 
I henhold til loven har kunden to års garanti på denne 
regulator. 

Sælgeren udbedrer alle fabrikations- og materialefejl, 
som måtte konstateres i produktets garantiperiode, 
og som reducerer produktets funktionsevne. Naturligt 
slid er ikke en fejl. Garantien gælder ikke, hvis fejlen 
skyldes fejl fra tredjepart eller ukorrekt montering 
eller idrifttagning, forkert eller forsømmelig behand-
ling, ukorrekt transport, for stor belastning, uegnede 
driftsmaterialer, mangelfulde byggearbejder, uegnet 
opstillingsunderlag, brug i strid med den tilsigtede 
anvendelse eller ukorrekt betjening og brug. Garantien 
dækker kun, hvis fejlen reklameres, så snart den opda-
ges. Reklamationen skal rettes til sælger. 

Sælger	 skal	 underrettes,	 inden	 et	 garantikrav	
behandles.	 Til	 behandlingen	 skal	 apparatet	 ved-
lægges	 en	 nøjagtig	 fejlbeskrivelse	 sammen	 med	
faktura/følgeseddel.	
Opfyldelsen af garantien sker efter sælgers valg gen-
nem udbedring eller erstatningslevering. Er en udbed-
ring eller erstatningslevering ikke mulig, eller sker den 
ikke inden for en rimelig tid trods en skriftlig ekstrafrist 
fra kunden, erstattes den værdiforringelse, fejlen har 
medført, eller, såfremt dette ikke er tilstrækkeligt i for-
hold til kundens interesse, kontrakten annulleres.

Yderligere krav over for sælger på baggrund af denne 
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garanti, især krav om skadeserstatning for mistet ind-
tjening, brugskompensation eller følgeskader er ude-
lukket, medmindre dette er fastlagt ved lov.
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12 Tekniske data

Temperaturdifferenceregulator

Driftsspænding �30 V~ (± 15 %), 50 Hz 
[efter ønske 115 V (± 15 %), 60 Hz]

Egenforbrug ≤ 1 W

Indgange 3
Temperaturregistrering (Pt1000) 

Udgang 1
1 x Triac koblingsudgang
Koblingseffekt maks. 250 W [230 V~]

Indkoblingstemperaturdifference 8 K

Frakoblingstemperaturdifference 4 K

Display LCD-display

Kapslingsklasse IP �0/DIN 40050

Tilladt omgivelsestemperatur 0 til +45 °C

Montering Vægmontering

Vægt �50 g

Panel Genbrugsegnet, 3-delt kunststofpanel

Mål L x B x H [mm] 137 x 134 x 38

Temperaturfølere Pt1000 1,5 m silikonekabel
(måleområde indtil +180 °C)

Sikring 1,6 AT 3,9 A²s
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