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INSTALLATIONS OCH ANVÄNDNINGS INSTRUKTIONER
SG4
FRG3020-W
OBSERVERA
Svenska manualen är anpassad efter den konfiguration som levereras av
EnergiJägarna&Dorocell AB. E&D supportar inte alla möjliga driftslägen,
dessa är dock ej bortkopplade och används på eget bevåg. (Vilket innebär
läs internationella manualen och prova på egen hand.) Om ni får problem
kommer vi att be er nollställa styrningen och programmera enl vår manual.

Fig. 1
Manualen kan ändras utan varsel.
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1. AVSEDD ANVÄNDNING


FRG3020-W shuntstyrning är avsedd att användas som belastningsoberoende temperaturstyrning av framledningsvattnet i golvvärme eller radiatorsystem.



Framledningstemperaturen styrs av kontrollenheten beroende av utetemperaturen utifrån valbara värmekurvor.
Kurvlutning väljs utifrån lokala förhållanden och typ av värmesystem. ( Controller installation and operating instructions).



Styrenheten kan kopplas till en enstaka rumstermostat. Detta kan användas i öppna lokaler som lager/verkstäder



Shunten monteras direkt på höger eller vänster sida av fördelaren.



Shuntenheten installeras i ett torrt utrymme normalt sett i pannrum eller fördelarskåp.
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2. INSTRUKTIONER, SYMBOLER OCH FÖRKORTNINGAR
Instruktionerna I detta dokument använder följande symboler och förkortningar:


AG
EUKO
FBH
FH
FH/K
FK
FRG
HK
HKM
HKV
IG
MuB
ioner
RV
SBE
SKB
TB
UM
UWP
WDS
WE
WP

Referens till annan dokumentation
Viktig information and tips om handhavande
Varning eller viktig punkt
Gänga hane
Gänga hane med euro cone
Golvvärme
Radiatorvärme
Panel heating/cooling
Panel cooling
Panel control set
Golvvärmeslinga
Fördelarshunt
Golvvärmefördelare
Gänga hona
Installations / användar instruktBackventil
Påfyllningskranar
Gravity flow stop/gravity break
Temperaturbegränsare
Union koppling
Cirkulationspump
Heat insulation box
Värmekälla
Värmepump
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3. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Innan arbetet påbörjas se till as strömmen är avslagen.
Alla inkopplingar bör ske utan att strömförsörjningen är inkopplad.

Styrenheten är inte dropp eller vattentät och bör därför installeras i ett torrt utrymme.

4. MONTAGE

ca. 270 mm
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Framledning värme (1“ union mutter)
Returledning (1“ union mutter)
Primär framledning (1“ hane gänga)
Primär returledning (1“ hane gänga)
Cirkulations pump
3-vägs styrdon
3-vägs blandningsventil
Backventil (RV)
Framledningstermometer
Temperaturbegränsare (option)
Excentrisk gänga med temperaturgivare
Retur temperaturgivare (option)
Shuntstyrning CC-HC
Utomhus temperaturgivare
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5. INSTALLATION OCH ELEKTRISK INKOPPLING
5.1 INSTALLATION PÅ FÖRDELARE
Shuntenheten är designad för att passa med packning mot fördelare hane 1” gäng med cc avstånd 210mm.
Vid installation kontrollera att inga kablar ej är skadade, ( pump samt givare)
Undvik även drag i kablarna. Korrekt anslutning av fram och returledning skall kontrolleras (Fig. 2 and 3.1).

Värmekälla
Primär cirkulationspump radiator krets
Primär framledning
Primär returledning
Radiator
Framledning golvvärme (sekundär)
Returledning golvvärme (sekundär)
Golvvärmefördelare (HKV)
Påfyllning (SBE)
3-vägs blandningsventil med styrmotor
Cirkulationspump golvvärme
Temperaturbegränsare TB
Framledningstemp givare FH
Returledningstemp givare
Styrenhet
Utomhustemp givare
Rumstemp givare (option)
Backventil
Avstängningsventiler

Layout radiatorer och golvvärme
En värmekälla
Gemensam stigare
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5.2 DISPLAY
1. Funktionslägen
2. Tangentbordslås
3. Service Installationsmeny
4. Manuell styrning
5. a) Temperaturdisplay (C° / F°)
b) Tidsdisplay (12h/24h)
6. Typ av visad temp
a) vattentemp
b) Utomhustemp
c) Rumstemp (används ej)
7. Programmering (används ej)
8. Pumpindikator
9. Driftsläge ( värme / Kyla / Fukt)
10. Veckodag (1 = Måndag , 7 = Söndag)
11. Radiomottagnig( tillval)
12. a) Symbol temperaturindikation °C/°F
b) Symbol AM/PM vid 12timmars klocka
13. a) Utomhustemp (C° / F°)
b) Tid (12h/24h)
14. Indikator blandningsventil
Ventil öppnar
Ventil stänger

Fig. 4

5.3 ELEKTRISKA anslutningar

Pump 1
Shunt

Power supply
230 V AC
50 Hz
L N

Utomhus temperaturgivare (kabel)
N L

röd

AXM117

Framlednings temperatur givare

blå
Vit

3-punkts
styrdon

O

COM

C

Retur temperatur
givare
(option)

Överhettningsskydd TB
Ta bort bygel

Close

C

COMMON

Com

Open

O

Stäng
N
Öppna

Notera att utegivare skall monteras
5.4 TEMPERATUR BEGRÄNSARE TB
Om fel i styrningen uppstår slår temperaturbegränsaren av cirkulationspumpen för att undvika överhettning. För att undvika oönskade tillslag I temperaturbegränsaren bör den ställas ett antal grader över önskad maxtemperatur, I praktiken
ca 55°C. Detta överenstämmer med fabriksinställningen på TB. Max temperaturen kan vid behov ändras för att passa
lokala förhållanden.  6.3
Max framledningstemperatur kan också ställas via kontrollenheten.( Heating controller installation and operating
instructions).
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6. DRIFTSSÄTTNING
Koppla shuntenheten till rörsystemet och stäng av matningen (använd kulventil (15)). Stäng av cirkulationspumpen
samt stäng alla golvvärmeslingor. (Det räcker med att stänga strypventilerna på returfördelaren)
Flytta anslutningsrören och fyll till slut fördelaren och shunten (Fig. 5a). Värmeslingorna stängs. Öppna tilloppsventilen
och spola igenom fördelare och shunt tills en jämn vattenström uppstår
För att fylla på/spola slingorna (Fig. 5b), Anslut vattenslangen till påfyllningskranen (9a) på framledningsfördelaren och
en avtappningsslang (9b) från returfördelaren till ett avlopp eller en hink. Öppna slingan som skall fyllas/spolas stäng
övriga slingor. Öppna sedan påfyllningskranen och spola en slinga i taget till all luft och smuts försvunnit.
Backventilen (14) i shunten ser till att vattnet bara går genom golvvärmeslingorna vid påfyllning/spolning (enl fig5b).

9a

10

M

M

9a

14
15

9b

10

Fig. 5a

14
15

9b

Fig. 5b

VIKTIGT: Shunten kan enbart fyllas enl fig 5a. Om slingorna fylls enl 5a riskerar man att vattnet tar lättaste vägen genom
shunten och inte fyller slingan ordentligt.
7. HANDHAVANDE och PROGRAMMERING
Värmekurvor, parallellförskjutning etc..
Framledningstemperaturen på vattnet i golvvärmen varierar med varierande utetemperatur. Shuntenheten styr golvvärmevattnet och pannan styr radiatorvattnet. Principen är att vattnet cirkulerar i golvvärmen och temperaturen mäts kontinuerligt. Om vattentemperaturen är för låg blandas hett vatten från hetvattensystemet med returvattnet tills det blir lagom.
“Värmekurvan” (här en rak linje) enl diagrammet avspeglar hur mycket varmare vattnet skall bli vid viss temperatursänkning utomhus. Små radiatorer hög kurva, stora radiatorer (golvv) låg kurva. Samma system gäller oftast för styrsystemet i
pannan. Om kurvan är rätt innebär det att man kommer att ha samma temperatur inomhus oavsett om det är varm eller
kallt utomhus (utan rumstermostater ). Dock kan ju denna temperaturen var för låg eller för hög, detta kompenseras med
parallellförskjutningen (pil +/- vid drift). Vid plus 20° sammanstrålar alla kurvor. Detta innebär att om det blir kallare inne
när det blir kallare ute trots att rumstermostaterna är på skall kurvan ökas.

Fig. 6
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7.1 PROGRAMMERING

KOMFORT läge

(rekommenderas av E&D) övriga lägen testas på eget ansvar.
Om det inte fungerar gör en RESET se nedan och börja om enl manualen. Systemet arbetar i konstant komfortläge.
Styrenheten justerar vattentemperaturen utifrån utetemperaturen samt vald värmekurva. På displayen (pos5) visas framledningstemperaturen samt utetemperaturen (pos13). Genom att trycka OK visas BÖRVÄRDET för vald kurva vid pos 5
( dvs systemets önskade temperatur vid nuvarande utetemperatur ) i ca 3 sek samt parallellförskjutningen( default 0.00).
Parallellförskjutningen kan ändras upp och ner med knapparna (+) eller (-) i steg om 0.1° (Rek +2.0). Om värdet är ändrat visas en hand över börvärdet i displayen. I värmeläge om ingen rumstermostat är inkopplad till shuntstyrningen arbetar cirkulationspumpen kontinuerligt. Pumpen stannar dock om blandningsventilen stänger helt enl inställningen
(PUMP > systemparameters : pump delay time). Detta händer om värmen är tillräcklig i samtliga rum och alla rumstermostater är stängda. Detsamma händer även om framledningstemperaturen överstiger beräknad temperatur pga snabbt
ökande utetemperatur alternativt stillastånde vatten (stängda termostater). I detta fall startas pumpen kortvarigt var
30:de minut för att kontrollera vattentemperaturen i systemet.
7.2 SYSTEMINSTÄLLNINGSMENY
Denna menyn används för att ställa in de viktigaste parametrarna för hur systemet skall arbeta. För att komma åt menyn,
flytta runt med piltangenterna så att ni får en ruta runt solen håll sedan (OK) knappen intryckt i i ca 10sek. Displayen
visar verktygssymbol samt den förinställda kurvan t.ex ( 0.7 Cur). Parametrarna väljs genom att flytta med knapparna.
För att ändra en parameter tryck (OK) och använd (+) eller (-) för att ändra. FÖR ATT GÅ UR MENYN gå till parametern
”END” och tryck (OK) OBS ! Om menyn inte kan aktiveras slå av och på strömmen. Menyn låses

automatiskt efter 2t.
E & D supportar enbart Komfortläget och följande inställningar kan ändras.

Rekommenderade värden se nedan. (obs alla hus är olika)
0) Hot
1) Cur 0.2 till 5 Kurvlutning REKOMMENDERAT STARTVÄRDE 0.5
2) Hi 5 till 100° Maxtemperaturbegränsning REK 45°
3) Lo (1 till Hi-1°C) Minvattentemp i golvvärmen REK 20-25° (för ev bad på sommaren)
4) Rör ej
5) No
6-12) Rör ej
13) Yes ( utomhusgivare med tråd installerad)
14) Rör ej
15) Rör ej
16) C° / F°
17-18) Rör ej
19 Stega upp till - - - för konstant pump.
20-22) Rör ej
23) CLEAR ALL Håll (OK) i ca 5 sek för att göra en RESET till fabriksläget.
24) END
8. TEKNISKA DATA/MATERIAL
Max. omgivande temperatur:
Max. framlednings temperatur:
Max. arbetstryck:
Styrområde framledningstemperatur:
Nominell effektavgivning:
Spänning:
Pump kapacitet:

0 - 50 °C
0 - 80 °C
6 bar
5 - 100 °C 1)
ca. 14 kW
230 V – 50 Hz
Beroende på pumptyp, för detaljer se namnskylt och följ  Circulating
pump installation and operating instructions

Kopplingar:
Rördelar:
Plast:
Packningar:
O-ringar:

Mässing Ms 58
Mässing Ms 63
Slag och temperaturtålig
AFM 34 or EPDM
EPDM

1) Temperaturområdet för framledningen styrs av värmekurvan.

E&D_FRG3020-HC_(SWE).docx

Kan ändras utan förvarning

Sida 6

Swe
9. FELSÖKNING
X.

FEL

X.X

Möjlig orsak

1.

Slingorna blir inte varma ; pumpen går inte

1.1

Temperatur begränsare (TB) slår av cirkulationspumpen.
Orsak: TB satt för lågt.

Sätt TB cirka 10 K högra än önskad max framledningstemp.
Se upp med önskad max framledningstemp !
Kopplingsdifferensen i TB är ca 5° K.
The control unit is ready for operation again more quickly if the
TB is set at the switch on temperature for a short while to cool down.

1.2

TB slår av cirkulationspumpen till golvvärmen.
Orsak: Pumpen går med stängda slingor. Om vattnet i golvvärmesystemet står still beroende på rumstermostater kan temperaturen på
vattnet öka av pumpens värme. TB slår av pumpen när max temp är
uppnådd.

Ta bort överhettningssensorn (TB) och sätt den på fördelaren..

Åtgärd

Använd det elektriska pumpreläet. Pumplogiken ser till att pumpen
enbart går om slingorna är öppna.

2.

Framledningstemperaturen uppnås ej eller fluktuerar kraftigt

2.1

Fram och retur givarna har bytt plats.

Kolla alla inkopplingar I styrenheten och kolla att alla sladdar sitter
på rätt plats.  Fig. 2 och 3

2.2

Pumpens tryck är för dåligt.

Öka tryck eller fart på pumpen.

2.3

Värmebehovet är för stort, d v s över shuntens kapacitet. Detta kan
hända vid uppstart av kalla golv från ”noll”.

Kontrollera maximalt värmebehov och jämför med nominell kapacitet.
Om orsaken är uppstart av värmesystemet vänta 1-2 dygn och se
om det stabiliserar sig. Särskilt intressant om man utnyttjar shuntens
hela kapacitet.
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