Drift- och montageinstruktion

®

[Dok id: mi-292se_150522]

HC-2, Digital hygrostat

HC-2
Ersätter: mi-292se_140917

Allmänna data
Hygrostat
Tekniska data
Indikering

2 st 7 segments led siffror + 2 lysdioder
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Diod Steg 1 (röd)
Diod Steg 2 (röd)
Programmering

4 st tryckknappar

Fuktensor

Honeywell HIH-4000-003/004

Inkoppling fuktsensor

4-tråd, modularkontakt

Mätområde

0..99 % RH.
0..2 % samt 100 % indikeras som fel [- -] med blinkande display.

Mätfel

± 2 % RH

Antal brytgränser

2 st programmerbara 3..99 %

Kopplingsdifferens

2 st. En för vardera steg. 1..50 %

Alarm

1 st hög nivå 3..99 %, alltid högre än steg 1

Utgångsrelä

2 st
Relä 1 Steg 1 (utformat för 230 VAC, ej klenspänning)
Relä 2 Steg 2 (utformat för 230 VAC, alt klenspänning)
230VAC 16A cosj = 1
Isolationsavstånd på mönsterkortet tillåter en viss blandning av klen- och
lågspänning vid anslutning till reläerna. 230 VAC för steg 1 och
230 VAC eller 24 VAC för steg 2 (alarmrelä).

Signal för återställning

Nej, Automatisk

Matning

200 .. 240 VAC

Effekt

7,5 VA

Omgivningstemp

-20..55°C, ej kondenserande

Kapslingsgrad

Styrenhet IP 44, Kanalgivare IP 54, Rumsgivare IP 44
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Allmänt HC-2
Hygrostat för reglering av avfuktare, eller befuktare, med 3 inställbara gränsvärden. Aktuell relativ
fukthalt (RH) mäts och presenteras i display med 2 siffror. Inkopplat steg indikeras med 2 st röda lysdioder i fronten. Alarm indikeras genom att displayen blinkar. Felaktig eller oansluten fuktgivare indikeras med 2 st streck [- -] och blinkande display.
HC-2 har 2 reläutgångar med potentialfria kontakter.

Gränsvärden
Gränsvärdena används för reglering av avfuktare eller befuktare.

q Gränsvärde 1 (P1). Steg 1.
Avfuktning: inkoppling sker vid inställt gränsvärde. Varvid diod och relä 1 aktiveras. Urkoppling sker vid gränsvärdet minus vald kopplingsdifferens. (P1 - P2 [% RH])
Befuktning: inkoppling sker vid gränsvärdet. Urkoppling sker vid gränsvärdet plus vald kopplingsdifferens. (P1 + P2 [% RH])
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q Gränsvärde 2 (P3). Steg 2,
Avfuktning: inkoppling sker vid inställt gränsvärde. Varvid diod och relä 2 aktiveras. Urkoppling sker vid gränsvärdet minus vald kopplingsdifferens. (P3 - P4 [% RH])
Befuktning: inkoppling sker vid gränsvärdet. Urkoppling sker vid gränsvärdet plus vald kopplingsdifferens. (P3 + P4 [% RH])

q Gränsvärde 3 (P5). Alarm, aktiveras, (indikeras endast med blinkande display), när fukthalten överstiger inprogrammerad gräns. Ca 2 % RH hysteres som ej är programmerbar.
Alarmet återställs automatiskt då aktuell fukthalt understiger gränsvärdet.
(P5 - 2 [% RH])

Programmering
Håll PGM-knappen intryckt i 3 sekunder, displayen växlar då från ärvärde till parameterlistans första
parameter P0. Parameterlistan omfattar sex parametrar, varav den första P0 är aktuell programversion och inte går att förändra.
Genom att trycka på ¹¸ visas P0, P1 … P6.
Genom att trycka på PGM för aktuell parameter visas inställt värde.
Programmering av inställt värde inleds genom ett tryck på PGM varvid siffran för tiotal börjar blinka.
Siffran justeras med ¹¸, tryck på PGM för att bekräfta ändringen. Nu börjar siffran för ental att blinka
och kan justeras. När även entalssiffran har justerats bekräftas programmeringen genom att trycka
på PGM. Efter detta svarar apparaten med att blinka tre gånger med det önskade värdet som en kvittens på utförd programmering. Pågående programmering kan avbrytas innan sista siffran har bekräftas genom att trycka på ESC. Efter programmering av ett värde sker återgång till parameterlistan genom att trycka på ESC.

Parametrar
Par. nr.

Parameter

Område

Förinställt

P0

Programversion

0,0 … 9,9

X.XX

P1

Inkoppling Steg 1

3..99% RH

50

P2

Kopplingsdiff. (urkoppling Steg 1)

1..50% RH

5

P3

Inkoppling Steg 2

3..99% RH

75

P4

Kopplingsdiff. (urkoppling Steg 2)

1..50% RH

10

P5

Alarmgräns (högalarm)

3..99% RH

70

P6

Reläfunktion

0..2

0

Handkörning
Håll både PGM och ESC intryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Med hjälp av ¹¸ kan hygrostaten
handköras. Möjliga kombinationer för handkörning är:
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q Bägge stegen avstängda.
q Enbart Steg 1 inkopplat.
q Steg 1 + Steg 2 inkopplat.
Handkörningen tar inte hänsyn till inställda kopplingsdifferenser.

Bortkoppling av handkörning
För att få hygrostaten att återgå till driftläge kan bortkoppling av handkörning ske på två sätt:
1. Tryck på ESC i ca 0,5 s.
2. Om ingen tryckt på någon av tryckknapparna under 30 min.

Reläfunktion register P6
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Detta register ger möjligheten att välja hur reläkontakterna skall fungera när de programmerade gränserna överskrids.
Programmerat
värde i P6

Steg 1

Steg 2

0

Avfuktning

Avfuktning

1

Befuktning

Avfuktning

2

Befuktning

Befuktning

Allmänt, mekanisk uppbyggnad m.m
Hygrostaten består av en huvudenhet med display, nätdel, reläer och mätelektronik, samt en separat
mätsensor som återger en signal på 0..10 V. Displayen skall kunna separeras från huvudenheten.

Huvudenhet/Display
Denna enhet har löstagbart lock så att det kan sättas fast på en lös bottendel i t.ex ett bostadsutrymme. Anslutning mellan det löstagbara locket och relädelen görs med en mudularkabel. Kabeln skall
via modularkontakter (4/4 polig modularkontakt) kopplas till reläer och nätdel. En kort kabel med en
modulakontakt (hane) är fastlödd på displaykortet. Anslutningar mellan display och nätdel:

q DGND, +18V, Relästyrning 0..5V, Fuktsignal 0..10V
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Huvudenhet/Nätdel
Denna enhet innehåller nätdel samt anslutning av displaykort och mätsensor. 2 st modularkontakter
(honor) används.

q En kontakt för anslutning av display, 4 poler
q DGND, +18V, Relästyrning 0..5V, Fuktsignal 0..10V
q En kontakt för anslutning av mätsensor, 4 poler
q +18V, AGND, AGND, Fuktsignal 0..10V
q Skapar +18V
q Kodar av 0..5V signal för reläer av/på
Reläerna kan ha följande kombinationer:
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q Nivå 0, Inget steg inkopplat
q Nivå 1, Steg 1 inkopplat
q Nivå 2, Steg 1 + Steg 2 inkopplat
Mätsensor
Denna enhet skall anslutas med 4 polig modularkabel (hankontakter) till huvudenhet/nätdel (honkontakt):

q +18V, AGND, AGND, Fuktsignal 0..10V
Skydd mot felkoppling av anslutningssladdar
För att undvika skador och problem vid felkoppling (förväxling av modularkontakter), så är kontakter
med val av signaler utformade så att apparaten uppfattas som helt död.

q Displaykortet får ej någon matning och är ej upplyst.
q Reläkortet har fallna reläer.
Oansluten kabel mellan display och nätenhet

q Reläkortet har fallna reläer.
Oansluten kabel mellan sensor och nätenhet

q Reläkortet har dragna reläer.
q Displayen blinkar och indikerar feltillstånd.
Inga skador uppkommer om fel kabel kopplas in i resp kontakt. Rätt kopplat så innebär detta

q Displayen lyser normalt och indikerar fukthalt och relätillstånd.
q Reläer drar så fort fukthalten överstiger vid avfuktning resp. understiger vid befuktning
inställda gränser.
Anslutningar för matningsspänning och reläanslutningar är dock inte skyddade mot felkoppling, felkoppling av dessa innebär risk för personskada, skador på apparaten och kortslutningar.

Bortfall av matningsspänning
Om matningsspänningen till hygrostaten försvinner så släpper reläerna (ej dragna).
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