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Inledande anmärkningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Läs och följ dessa instruktioner noga för att kunna korrekt installera och använda enheten, vilket kommer att garantera
dess långsiktiga och tillförlitlig drift.
Montering av pannan och tillhörande installationer bör anförtros en specialiserad servicefirma.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar som den anser lämpliga och som inte visas i handboken. Medan
de grundläggande egenskaperna hos produkten kommer att vara bevarade.
Pannans styrenhet är förprogrammerad av tillverkaren. Tack vare detta är pannan klar för användning i värmesystemet
Fabriksinställningen kan ändras för att matcha användarens individuella behöv. Korrekt programmering av pannan
kommer att ge den mest bekväma och ekonomiska driften.
Innan du öppnar höljet, måste du koppla bort strömmen genom frånskiljande av brytare eller säkringar!
Dränera inte vattnet från centralvärme anläggningen efter slutet av eldningssäsongen.
På platser där pannan används tid och värmesystem kan utsättas för frysning, bör man lämna pannan påslagen i
frostskyddsläget eller använd ett lämpligt frostskyddsmedel till centralvärmesystemet.

Grundläggande informationer
om pannan
•

Denna handbok beskriver följande modeller av pannor:

EKCO.M1z, EKCO.M1Nz, EKCO.TM - Elektriska vhängande pannor med enda funktion, väder-kontrollerade, vilket
möjliggör samarbete med en eller två centralvärme kretsar. (t.ex. av radiator-typ och golv-typ) med en tank och en
varmvattenpump.

Pannor som är beskrivna här är konstruerade för centralvärme installationer med slutna systemet och forcerad
cirkulation, säkrade i enlighet med. Dessa pannor kan även användas i centralvärme installationer med öppet
system och forcerad cirkulation, säkrade i enlighet med.
Pannan är utrustad med en väder-styrenhet, genom vilket arbetar den helt automatiskt och servicering är
reducerad till ett minimum. Det optimala valet av parametrar för pannan minskar väsentligt kostnaderna för exploatering. Pannan har de följande element inbyggda: kretspumpen, manometer och automatisk avluftningsventil.
•
•
•

Man använder också ett antal säkerhetsåtgärder för att skydda pannan mot haverier:
system för kontroll av vattenflöde,
intern temperaturregulator,
temperaturbegränsare och säkerhetsventil.

Pannans effekt skall väljas baserat på objektets värmebalans.
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Speciﬁkationer
Tillåtet tryckvärde

MPa

0,3

Minimalt tryckvärde

MPa

0,05

Uttagtemperatur

°C

20 ÷ 85

Tillåten temperatur

°C

Overallen dimensionerar
(höjd x bredd x djup)

100
660 x 380 x 175

EKCO.M1z
EKCO.M1Nz

mm

700 x 425 x 285

EKCO.TM

815 x 503 x 197
~16

EKCO.M1z
EKCO.M1Nz

Vikt

kg

24,5

EKCO.TM
Pannans kopplingsdon

~29

EKCO.M1z, EKCO.M1Nz

G 3/4”

EKCO.TM

G 1”

Graden av skydd

IP 21

Märkeffekt

kW

4

Kraftförsörjning

6

8

Märkström

6

A

17,4

26,0

34,8

mm2

3 x 2,5

3x4

3x6

Maximalt tillåtna impedans på kraftnättet

Ω

0,44

0,39

0,34

Märkeffekt

kW

15

18

8

12

400V 3N~

Minimal tvärsnitt på kraftätningssladden

21

Kraftförsörjning

3 x 5,7

3 x 8,7

3 x 11,7

24

30

36

3 x 17,3
5 x 2,5

5 x 1,5

42

48

400V 3N~

Märkström

A

Minimal tvärsnitt på kraftätningssladden
Maximal tvärsnitt av
kraftätningssladden

4

230V~

EKCO.M1z, EKCO.M1Nz
EKCO.TM

Maximalt tillåtna impedans på kraftnättet

3 x 21,7 3 x 26,0 3 x 30,3 3 x 34,6 3 x 43,3 3 x 52,0 3 x 60,6

mm2 5 x 2,5
mm

5x4

2

Ω

5x6

5 x 10

3 x 69,3
5 x 16

5 x 16
5 x 50
0,14

0,09

0,035

0,03

Installering av pannan
Villkor för montering:
•
•
•
•
•
•
•
•

beviljade av Energi Distrikt av tillräcklig toppeffekt,
effektiv och tillverkad i enlighet med normen IEC 60364 elinstallation,
centralvärmeinstallation utrustad med ett expansionskärl enligt PN-B-02.414: 1999 - slutet system
före installationen av pannan måste värmesystemet noggrant sköljas
pannan måste skyddas mot förorening med ett nätfilter med magnetisk infoga (tillhör pannans utrustning),
vid utloppet av säkerhetsventilen får man inte montera något avstängande utrustning (t.ex. ventiler).
enheten får inte installeras i fuktiga utrymmen och explosionsfarliga omgivningar,
om pannan kommer att gå på golvvärme, är det viktigt att installera säkerhetsutrustning (fig. 2b eller 3).

Filtret ska installeras i centralvärmesystemets returledningen före pannans inlopp. Filtret
måste installeras i horisontellt läge med en nedåtgående magnetisk patronkammare, flödesriktningen måste överensstämma med pilen på kroppen.
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Anvisningar för montör

Montering
1.
2.
3.
4.
5.

1a

Montera pannan vertikalt på monteringsskruvar med
stubbar ned. Behålla det minsta avstånd från väggar
och tak, som visas i figur 1.
Ansluta pannan till centralvärme installation som är
utrustad med avstängningsventiler. Figur 2 och figur 3.
Fyll centralvärme installationen med behandlat vatten,
vilket avsevärt påverkar hållbarhet hos värmarna.
Avlufta centralvärmeinstallationen.
Ansluta pannan till det elektriska systemet, figur 4.

EKCO.M1z

Synpunkter om centralvärmeinstallationen
Mångsidigheten av regulatorn som installeras i pannan möjliggör dess användning för olika värmesystem.
Observera dock att innan du startar styrenheten, måste
du korrekt konfigurera den (se avsnittet „Kontrollpanelen”
och „Inställningar för Servicering”). Till exempel om pannan kommer att fungera bara på ett golvvärme system,
bör man se till att ställa in parametern Tcomax (max.
centralvärmets försörjningstemperatur) till 60 grader, och
WCHG (radiatorens värmefaktor) till „Golv” (se „Seviceringsmeny” sida 24).

inlopp

utlopp

1b

En särskild startprocedur (endast för
EKCO.TM)
Om pannan startas vid mycket låga temperaturer, kan
avlästning av flödevärde bli fel, på grund av de fysiska
egenskaperna hos frostskyddsmedel vid låga temperaturer I denna situation, vid uppfyllandet av ytterligare villkor:

-

påslagning av centraluppvärmning. eller av arbetsläget
till tanken i kontrollpanelen på skärmen av pannans
arbetskonfiguration (se figur 14),
slutna ingångar i modulen ZIO (se fig. 6),
synliga symbolen „!” på kontrollpanelens display på
skärmen för allmän översikt (se „Felindikering på allmän
översikt”, sida 12).

EKCO.M1Nz

inlopp

utlopp

1c

automatiskt startar en speciell start-up procedur. Under
denna tid centralvärmemedlet på ett säkert sätt upphettas
till en temperatur som gör det möjligt att korrekt avläsa
dess flödevärde.
Procedurens varaktighet beror på storleken på centralvärmeinstallationen och den temperatur som råder
däri. Aktivering av proceduren visas på kontrollpanelens
display, på allmän översikt skärmar (fig. 10, 11), och på
skärmen för översikt av centralvärme parametrar (fig. 31)
genom alternerande visning av pannans aktiverad effekt,
och horisontella markeringarna („-”, „--”). Efter att ha nått
och stabilisering av visning av flödevärde vid en nivå som
tillåter pannans drift, kommer proceduren automatiskt
stängas av och enheten kommer att börja normal drift.

EKCO.TM

inlopp

utlopp

Fig. 1a, 1b, 1c Installationen av pannan på väggen.
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a)

2

b)

Tzew
Tpok
ZP
ZT
ZO
ZRC
NW
RW
F
ZK

-

yttertemperatursensor
rumstemperatursensor
genomgångsventil
termostatisk ventil
avluftningsventil
differentiell tryckbegränsningsventil
expansionskärl
expansionsrör
filter med magnetisk infoga
avstängningsventil

Tzew
Tpok
NW
RW
F
ZK

-

yttertemperatursensor
rumstemperatursensor
expansionskärl
expansionsrör
filter med magnetisk infoga
avstängningsventil

Fig.2
Exempel på en centralvärmeinstallation
a) en enda centralvärmeomlopp till radiatorer
b) en enda centralvärmeomlopp till golvvärmning.

3

Pc.w.u F NW C.O. NW c.w.u. RW ZB ZK ZO ZP ZT -

Fig.3

6

cirkulationspump
nätfilter med magnetisk infoga
centralvärmens expansionskärl
expansionskärl för tappvarmvatten
expansionsrör
säkerhetsventil
avstängningsventil
avluftningsventil
genomgångsventil
termostatisk venti

ZZ - backventil
tappvarmvatten - varmvatten
PO - cirkulationspump
Tco2 - sensor för medlets temperatur i sekundärkretsen
TPO - omloppspumpens maxtermostat
Tpok - rumstemperatursensor
Tzas - termostat eller tankens temperatursensor
Tzew - yttertemperatursensor
ZAS - tappvarmvattens tank med spole
ZTD - ﬂödesdelar-ventil trevägs
ZM - tre-läges blandningsventil
Z.W. - kallt vatten

Exempel på en centralvärmeinstallation – radiatorer, golvvärmning, tank, cirkulation av tappvarmvatten

Anvisningar för montör
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Fig.4

Ansutning till elektriska installationen.

Elsystemet ska vara utrustade med skyddande
effektbrytare och medel för att koppla bort enheten
från elnätet, där avståndet mellan kontakter av alla
poler är inte mindre än 3 mm.

5a

5b

N

N

L

L

Fig.5A

Anslutning av pannnan EKCO.M1z till trefas
elinstallationen.
PNL - platsen för anslutning av skyddskabel och neutral
kabel
PF - fästpunkten av faskablar [6] - temperaturbegränsare

Fig.5b

Anslutning av pannan EKCO.M1z till enfas elsystemet (för pannor med en kapacitet på 4 kW, 6kW
och 8kW).
PNL - platsen för anslutning av skyddskabel, neutral
kabel och faskabel
[6] - temperaturbegränsare
[15] - en extra ledningsstam (endast för enfas system)

Anslutning av externa enheter
till ZIO-modulen
Beroende på behoven, till annan kan anslutas en mängd extra utrustning och nödvändiga sensorer (Fig. 6).
Koppling av temperatursensorer skall utföras med hjälp av ledning LIYY 2x0,14 eller liknande. När man gör
detta måste man vara försiktig att inte blanda ihop ändarna. Att vända sensorn kommer att vara samma som
avsaknaden av en sensor. Längden på anslutningsledningar måste vara den minsta möjliga. För långa ledningar
kan bli orsak till störningar och dåligt fungerande av sensorer. Likaså skall man inte leda kablar i närheten av
kraftkablar och absolut, inte linda dem runt andra ledningar eller kablar.
Placeringen av sensorerna är mycket viktigt.
Yttertemperatursensorn bör placeras i den mest klimatiskt ogynnsamma punkten på byggnadens fasad, oftast
från norra sidan, borta från värmekällor (t.ex. öppna fönster, ventilationskanalernas utlöpp, skorstenar och andra
artificiellt uppvärmda ytor) Placera inte den externa givaren på ett ställe utsatt för direkt solljus.
För rumstemperatursgivare, placera den inne i byggnaden i det mest använda rummet, bort från fönster, dörrar,
radiatorer och andra källor som kan störa korrekt temperaturmätning. Användning av rumstemperatursgivare är inte
nödvändig. Mer information om denna sensor och dess funktion kan hittas i avsnitt „Rumtemperaturssgivare” sida19.
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Anslutning av kontrollenheter
Till pannan kan anslutas en kontrollenhet, (fig. 6), som kommer att stänga av värmen i pannan. Det kan för
exempel vara en vattenvärmare. Denna lösning används för att begränsa den momentana effektförbrukningen
till en enda enhet. Kontrollenheten bör ha en utgång av relä-typ. Denna utgång anslutas med hjälp av en ledning
(t.ex. LIYY 2x 0,14) till ingång „NA” i ZIO-modulen.
Till ingången „NA” får man inte anslut inågon spänning! Innan du ansluter kontrollenheten kontrollera
om det finns en reläutgång. Om kontrollenheten kan bara kontrollera spänningssignalen, använd en lämplig relä.
Oanvänd ingång NA bör lämnas stängd!

6

(WE-008)
(WE-008)

Fig.6

Anslutning av externa enheter till ZIO-modulen

Principen för fungerande av modulen och anslutning av tillhörande utrustningen är täckt i de följande avsnitten.

Mätning av vattentemperaturen i tanken
a)
b)

Styrenheten har förmågan att mäta vattentemperaturen i tanken på två sätt:

när tankar är utrustade med en termostat - med hjälp av en termostat placerad i tanken med kontaktutgång (strömförande)
med hjälp av en extra temperatursensor WE-008 tillverkad av Kospel S.A., placerad i tanken.

En av dessa två metoder som du kan välja genom att ställa in „Tzas” i servicemenyn. Hur man ansluter kontakter
i termostaten och i tankens temperatursensorn visas i figur 6.

Anslutning av tre-vägs ventil (tank)
På kortet ZIO22 fig. 6 (sida 8) finns en kontakt med namnet ZAS. Vid kontaken LB av denna koppling finns
spänning 230V när det är nödvändigt att värma upp vattnet i varmvattentanken Kontakt LA matas med spänning
230V när pannan värmer vatten i centralvärme installationen. Till den här kontakten kan du ansluta trevägsventil
som kommer att växla centralvärme omlopp till försörjning av tanken. När tanken matas (laddas) är utloppstemperaturen satt som standard vid 80°C. Detta värde kan minskas i servicemenyn. Ett exempel av en trevägsventil
är den föreslagna Kospel VCZMH6000E ventilen med ställdon VC6012ZZ00 och kabel 45.900.445-013B. Kontroll
av ventilen sker genom att applicera spänning 230V ~ på en av de två ledningar - den bruna eller den svarta.
Den blåa ledninger ska kopplas till plinten „N”. Matning av ventilen genom den bruna ledningen kommer att växla
ventilen till ett läge där det finns en öppen passage mellan inloppet „AB” och utloppet „B”. Däremot, om man
kopplar spänning till den svarta ledningen, växlar ventilen till ett läge i vilket kanalen öppnas mellan inloppet „AB”
och utloppet „A”. Markeringar av inloppet „AB” och utloppen „A”; „B” finns på ventilen.
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På fig. 6 visas hur man ansluter tre-vägs ventilen till pannan. Det antogs att utmatningen av varmt vatten från
pannan är ansluten till fördelningsventilens ”AB” ingång. Däremot ingångar A i B tjänar respektive till:

A – matning av centralvärmeinstallationen
B – matning av tanken
-

I denna konfiguration bör man:

Den svarta ledning som utår från kabel 45900445-013B koppla till plinten LA i modulen ZIO.
Den bruna ledning som utgår från kabel 45900445-013B koppla till plinten LB som på fig. 6.
Den blåa ledning som utgår från kabel 45900445-013B koppla till plinten „N” som på fig. 6.

Varmvattenpump
Pannan kan kontrollera varmvattenpumpen. Det är styrning baserad på aktivering eller inaktivering av pumpen
beroende på det inställda dagprogrammet (1 steg = 1h). På detta sätt kan man, till exempel, stänga av varmvatten pumpen för natten. Pumpen kopplas till ZIO-modulen som visas på fig. 6 (sida 8). Pumpen drivs med 230V.

Anslutning av den andra kretsens blandningsventil
ZTM kontakten på kortet ZIO22 (fig. 6) används för att ansluta en blandningsventil med modulerande strömförsörjning till den andra värmekretsen (fig. 3 ventil ZM) Denna krets måste anpassas till ett lägre värde av
parametrarna än pannans krets. Till exempel, när pannans krets sätts till matning med högsta temperatur på 85
grader (se „Servicemeny”, parametrar WChG, WChG2, Tcomax och Tc2max), kan den andra kretsen användas
för att driva golvvärmen med en högsta temperatur på 60 grader. I deta fall är det viktigt att komma ihåg om
att lägga till någon extra säkerhetsarmatur som skyddar mot för hög matningstemperatur av den andra
kretsen. För att mäta temperaturen i den andra värmekretsen finns en sensor av typen WE-008.

Grupparbete med EKCO - pannor
För att öka den maximala effekt som genereras av pannan, kan du ansluta den med en eller flera (upp till åtta)
sub-pannor av typen EKCO.L1z eller EKCO.T, utrustade med en kontrollenhet anpassad för grupparbete. Schema
av ett exempel på hydraulsystem i ett sådant fall visas i fig. 7a.

7a
Tzew
Tpok
ZP
ZT
ZO
ZZ
NW
RW
F

yttertemperatursensor
rumstemperatursensor
genomgångsventil
termostatisk ventil
avluftningsventil
backventil
expansionstank
expansionsrör
nätfilter med magnetisk
infoga
ZK - avstängningsventil

Fig.7a

-

Kombinering av en grupp pannor i ett nät.

SE-015B_f.
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Idén om ett sådant kombinering bygger på överföring av den önskade utgångstemperaturen av pannan EKCO.
M1z/ EKCO.M1Nz/ EKCO.TM till pannor EKCO.L1z.
För att föra pannan EKCO.M1z/ EKCO.TM in i grupparbete-läge, ändra parameter ”Nr” i servicemenyn till det
nummer som anger antalet sub-pannor.
-

För att föra pannan EKCO.L1z eller EKCO.T in i grupparbete-läge, följ dessa steg:
i serviceinställningar ställa in parameter „r1”,
i serviceinställningar ställa in enhetens adress, t.ex.: „A1”.

Enhetens adress är ett unikt nummer som unikt identifierar pannan i nätverket som förbinder dem. Adresser
kan inte upprepas. Adressen kan inte vara högre än antalet sub-pannor.
Exempel: En grupp byggs, bestående av en huvud-panna (EKCO.M1z/ EKCO.TM) och tre sub-pannor. Deras
adresser blir i ett sådant fall respektive: A1, A2 och A3.
Pannor skall också kopplas med varandra elektriskt till ett nät med hjälp av en ledning, t.ex.. LIYY 2x 0,14 eller
partvinnad datakabel. Hur man kopplar dem visas i fig. 7b.

7b

Fig.7b

Extra elektrisk anslutning av pannor som arbetar som en grupp.

Pannor skall vara kopplade mellan varandra. Man får inte köra gafflar eller grenar.

Extern forcering av arbetsläge
På modulen ZIO, figur 6 (sidan 8), finns RP-ingången, vars slutning gör att kretsen ändrar sitt tillstånd till antifrys- eller nattemperaturprogram. Valet görs i den servicemenyn. Liksom till ingången NA, även till denna ingång
får man inte ansluta någon spänning!
Använd denna ingång för att ansluta en extern styrenhet av relätyp (t.ex. från kontrollpanelen för att styra
telefonen) och förenklad fjärrkontroll av pannan med hjälp av en telefonlinje.
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Anvisningar för montör

Styrpanel - inledning
På pannans hölje finns en manöverpanel (fig. 8). Panelen används för att visa driftparametrar och deras
förändringar.

8

Fig.8

Kontrollpanel
1 - displayens skärm,
2-7 - tangentbord

Tu

När man slår på pannan placeras i pannans styrenhet utför en återställningsprocedur (figur 9), vilket tar några
sekunder. Under tiden på skärmen visas ett nummer som anger programversionen:

•

inskrift +GSM informerar att pannan är utrustad med en GSM-modul.

9a

9b

178

Fig.9a

3
Fig.9b

Nollställning av syrenheten (EKCO.M1z)

85

Nollställning av styrenheten (EKCO.TM)

Allmän översikt
Efter nollställning styrenhetem automatiskt överår till allmän visning av pannans arbetsparametrar. Beroende
på den aktuella konfigurationen av förhandsgranskningen skärmen kan se ut som visas på ritningarna. Pannans
konfiguration diskuteras i avsnittet „Konfigurering av pannan och tanken” (sida 13). Pannan kan arbeta både för
centralvärmekretsen och för tanken, eller bara för tanken eller bara för centralvärmekretsen.

Mo

10

Fig.10

Allmän översikt i konfiguration „CH ON
– DHW ON” (aktiverad upphettning av
centralvärme och tank) eller „CH ON- DHW
OFF” (aktiverad upphettning av centralvärme).

När centraluppvärmningen är igång på, kan den allmänna översiktens skärm ser ut som i fig. 10. Den första
raden visar aktuella tiden i format TT:MM DT, dvs timme, minut och veckodag. Därefter visas en lämplig symbol,
beroende på det inställda arbetsläget. Översikt av arbetslägen, se avsnitt „Arbetslägen” (sida 16). Symboler
betyder följande: PX - visar att programmet genomförs dagliga antalet X (i ritningen program noll), följt av, efter
ett likhetstecken, den aktuella dygnstemperaturen. Dygnstemperaturer är beskrivna i asnitt „Automatiskt arbete
med dygnstemperatursprogram, veckoprogram” (sida 16).
•
•
•
•
•
•

Istället för symbolen P kan vusas, beroende på det arbetsäge som genomförs:

inskrift „p.zmr.” - betyder antifrys-arbetsläge,
inskrift „manP5” - betyder genomförandet av programmet nr 5 (speciellt program med en konstant utgångstemperatur),
inskrift „man+„ - betyder att permanent aktiverad dagstemperatur är ökad,
inskrift „man-„ - betyder att permanent aktiverad dagstemperatur är minskad,
inskrift „man*„ - betyder permanent aktiverad dagstemperatur,
inskrift „man(„ - betyder permanent aktiverad nattemperatur.

I den andra raden efter tecknet Tz visas aktuella externa temperaturen. I den tredje raden efter tecknet Tp visas
aktuella rumstemperaturen, och deräfter, efter pilen, rumstemperaturen vilken styrenheten söker. Den sista raden
visar inloppstemperaturen till pannan från centralvärmesystemet och, efter pilen, den önskade temperaturen på
pannans utlopp. Näst visas den närvarande anslutna effekten, uttryckt i kilowatt, eller symbolen för den särskilda
startproceduren (se sida 5).
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Fig.11

Allmän översikt i konfigurationen CH
„off”; DHW „on”(desaktiverad värmning
av centralvärmesystemet och arbete mot
tanken).

När styrenheten arbetar enbart mot tanken (fig. 11) och centralvärmekrets värms inte, i den första raden, i
stället för numret av det genomförda programmet, visas inskriften „Zas.”, som informerar om denna situation.
Respektive effektvärde visas bara om pannan laddar tanken. När pannan laddar tanken utöver den nuvarande
kapaciteten, visas på den sista raden visas TZ, i stället för Tc, vilket betyder att pannan arbetar för tenkens krets
och inte för uppvärmnig av centralvärmesystemet.
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Fig.12

Allmän översikt i konfigurationen CH „off”;
DHW „on” (aktiverad värmning av centralvärmen och arbete mot tanken)

När pannan är avstängd, dvs uppvärmning är aktiverad och arbete är mot tanken, ser skärmen ut som en
allmän översikt i fig. 12.

Felsignalering på sidan av allmän översikt
•
•

På den allmänna översinktens sida kan visas informationer om vissa fel. I stället för temperaturer kan förekomma:

•

symbolen „!” som betyder sensor fel, mestadels dess avsaknad eller en kortslutning,
symbolen „??” indikerar ett fel i överföringen mellan styrenheten och sensorn (störningar), eller, för yttertemperaturgivaren och rumstemperaturgivaren, avläsning av en extremt hög temperatur (över 45°C), i det här fallet är det troligt
att sensorn värms i solen eller av andra faktorer.
symbolen „—” visar sig bara om det inte finns någon rumstemperatursensor Detta är inte ett nödläge, därför att dess
användning är optionell.

Dessutom kan den första raden visa tecknet „!”, som berättar om den fel på flödet. Fel på flödet.är möjligt att
identifiera endast när omloppspumpen är påslagen.

Navigering runt sidor
För navigering runt sidorna används en sex-knappars tangentbord (bild 8). Med hjälp av dessa tangenter kan
man även på respektive sidor ändra pannans inställningar. Beroende på sidan som visas kan betydelsen av olika
knappar vara olika. Dessa betydelser kommer att diskuteras i beskrivningen av varje sida. Styrenheten returnerar
alltid automatiskt till den allmänna översikten 30 sekunder efter sista knapptryckning. När en sådan return realiseras, släcks skärmens bakgrundsbelysning, som tänds automatiskt igen bara om någon knapp trycks in. Denna
tangent är en exittangenten - använd den för att
ångra en redigering av parametrar eller återgå till den allmänna
översikten. När tantenten trycks flera gånger (beroende på ställen i menyn där vi är) gör att man återgår till den
allmänna övrersikten. Från den allmänna översiktens sida, med hjälp av tangenter, kan man få följande sidor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

med tangenten
med tangenten
med tangenter
Arbetsläge:
Konfiguration:
Tid
Editering
Kurva
Rumshysteres
Maximal Tz

– till sidan där editeras olika dagprogram,
– till detaljerad översikt av centralvärmningens olika parametrar
och
till andra sidor som visas i sekvens tills tillbaka kommer den allmänna översikten.
•
•
•
•
•

Centralvärmepump
Varmvattenpump
Tank (1)
Tank (2)
Centralvärme-uppvärmning #2

•
•
•
•

Och tillbaka till „Allmänna översiktens sida”. När man går till vänster med tangent
omvända ordningen. Följande avsnitt beskriver de olika menysidorna.
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Haverier
Servicemeny
Vecka (veckoprogram)
Dagtemperaturer

får man, naturligtvis, den

Val av språkversionen
•
•
•
•

Språkversionen ändrar man po sidan „ABC”. Man kan välja en av de följande optioner:
polska
engelska
ryska (option)
franska

13

Fig.13

Val av språkversionen.

Funktioner av olika tangenter på denna sida:
– utgång till allmän översikt

– byta till nästa sida

– införandet av det valda språkversionenj

– Ändring av språkversionen

– byta till förra sidan

– ändring av språkversionen

Konﬁgurering av pannans och
tankens drift
Såsom nämnts tidigare, är pannan arbetar mot tanken och mot centralvärmekretsen Utseende av skärmen för
konfigurering av pannan och tanken visas i fig. 14.

14

Funktioner av olika tangenter på denna sida:

Fig.14 Konfigureringsskärm.
Respektive inskrifter betyder:
C.O. YES – aktiverad centralvärme uppvarmning
C.O. NO – desaktiverad centralvärme uppvarmning’
H.E. YES – aktiverat arbete mot tanken
H.E. NO - desaktiverat arbete mot tanken’

Till ändring av konfigurationen tjänar tangenter
i
.

– utgång till allmän översikt

– byta till nästa sida

– bekräfta och spara dina ändringar

– aktivering / desaktivering av centralvärme

– byta till förra sidan

– aktivering / desaktivering av arbete mot
tanken

Efter inställning av lämplig konfiguration skall man bekräfta det genom att trycka
landet kommer att visas

på tangenten, medde-

”Data sparats”. Utan detta steg, kommer konfigurationen inte sparas permanent!

SE-015B_f.
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Väderstyrning
Upgiften av styrengeten PSK.M2/ PSK.M3 är att är att upprätthålla centralvärmesystemets temperatur beroende på yttertemperaturen. Medan utetemperaturen är låg, är efterfrågan på värme större, däremot när det är
högt på utsidan inte behöver upprätthålla höga temperaturer i systemet. Förhållandet mellan utetemperaturen
och temperaturen av centralvärmesystemet kan representeras som en graf. Den kallas för värmningskurvan.
Exempel på en sådan kurva visas i fig 15.

15

Fig.15
N
Tc
TZ
Tp

Värmningskurvan
-

lutningen på värmningskurvan
temperaturen på installationen
yttertemperatur
rumstemperatur

En sådan värmningskurva styrenheten har i sitt minne. Ytterligare axel „TP” används för att flytta kurvan för
andra utvalda rumstemperaturer. Exempletdiagrammet visas en familj av kurvor för de olika parametrarna „N”
och rumstemperatur på 20°C. Parameter N beror på byggnaden som ska värmas. För dåligt isolerade byggnader
den är hög, för välisolerade - motsvarande låg. Fabriksinställningen för denna parameter är lika med 14, och
blir korrekt för de flesta av de nubyggda hus (för radiatorvärmning). För golvvärme föreslås initialt värde av 8.

Inställning av värmningskurva
Värmningskurvan parameter „N” kan ställas in på sidan „Editering”, fig. 16. Lutningsvinkeln av kurvan N kan
varieras mellan 4...25. Fabriksinställningen som är lika med - 14 innebär att för Tzew -20°C och Tpok 20°C temperaturen som matar centralvärmekretsen Tc kommer att bli 76°C. Om vid låga yttertemperaturer (under 0°C) blir
utrymmen inte tillräckligt uppvärmda, öka vinkeln på kurvan N. Analogiskt vid överhettning måste den minskas. Ifall
värmning under övergångsperioden (extern temperatur över 0°C) blir för liten, bör dagstemperaturens inställning
justeras (genom att öka den). Detta kommer att orsaka parallell förskjutnning av kurvan i positiv riktning. Sedan
minska värdet på parameter N, så att vid låga utomhustemperaturer (som ligger nära den beräknade temperaturen)
ligger temperaturen av medel som matas in i centralvärmesystemet kvar på den tidigare nivå. Vid överhettning
bör man handla analogiskt, genom att minska dagstemperaturer och öka lutningsvinkeln N. För att ändra parametern N en användbar funktion kan vara en som finns på sidan „Kurvan”, fig. 17 sida15. Markören sätts till det
aktuella värdet på parametern N. För att ändra detta värde, tryck på tangenterna och Även det beräknade värdet
av temperaturen i systemet som en funktion
av
yttertemperaturen visas.
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Fig.16

Sidan där värmningskurvan editeras.

För att beräkna styrengeten i detta fall använder man det inställda „dagsvärde” för temperatur. Om „dagstemperaturen” och.andra möjliga temperaturer kan man läsa i följande avsnitt. Var noga med att bekräfta ändringarna
genom att trycka på tangenten
.
Funktioner av olika tangenter på denna sida:

14

– utgång till allmän översikt

– byta till nästa sida

– bekräfta och spara dina ändringar

– Öka parameter N

– byta till förra sidan

– minska parameter N

Instruktion för användaren

Kurva
Använd denna sida för att se matningstemperaturen „Tc” för den aktuella värmningskurvan, beroende på yttertemperaturen. Med hjälp
av
tangenter kan man simulera yttertemperaturen Tz. Styrenheten beräknar
installationens matningstemperatur Tc genom att ta hänsyn till inställda dagstemperaturen och parameter N.
Denna sida är bara en exempelsida, som inte på något sätt påverkar parametrar av pannan.drift.
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Fig.17

Sida med aktuell värmningskurva.

Funktioner av olika tangenter på denna sida:
– utgång till allmän översikt

– byta till nästa sida

– reagerar inte

– öka yttertemperaturen

– byta till förra sidan

– minska yttertemperatur

Automatiskt sommarläge
På sidan ”Maximal Tz” (fig. 18) kan man ställa in värde på yttertemperaturen över vilken pannan kommer att
sluta värma centralvärmesystemet. Var noga med att bekräfta ändringarna genom att trycka på
tangenten.

18

Fig.18

Sida där man ställer in maximal yttertemperatur.

Funktioner av olika tangenter på denna sida:
– utgång till allmän översikt

– byta till nästa sida

– bekräfta och spara dina ändringar

– öka maximal yttertemperatur

– byta till förra sidan

– minska maximal yttertemperatur

SE-015B_f.
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Olika arbetslägen
Pannans styrenhet kan fungera i flera olika arbetslägen som ställs in av användaren (fig. 19).

19

•
•
•
•
•
•
•

Fig.19

Sidan för „Arbetstläge”.

Styrenheten har följande arbetslägen:

Automatiskt - „Auto”
Antifrys - p.zmr.
Att köra endast program nr 5 - ”Alltid P5”
Att köra endast dagstemperaturen minskad - ”Alltid -”
Att köra endast dagstemperaturen ökad - „Alltid +”
Att köra endast dagenstemperaturen - „Alltid *”
Att köra endast nattemperaturen - „Alltid (”

Diskussion om de olika lägena finns i följande avsnitt.
Funktioner av olika tangenter på denna sida:
– utgång till allmän översikt

– byta till nästa sida

– bekräfta och spara dina ändringar

– ändring av arbetsläge (nästa)

– byta till förra sidan

– ändring av arbetsläge (förra)

Automatiskt arbete med dagprogram,
dagtemperaturer, veckoprogram
Som nämnts i avsnittet ”Väderstyrning”, beräknar styrenheten den önskade temperaturen i centralvärmesystemet
baserat på yttertemperaturen och värmningskurvans parameter. En ytterligare parameter som styrenheten använder sig av är den förväntade rumstemperaturen. Styrenheten har möjlighet att akceptera fyra olika temperaturer
(fig.20), som kan köras under dagen (dagstemperaturer). Dessa är:

•
•
•
•

dagstemperaturen ökad, markerad „+”
dagstemperaturen, markerad „*”
dagstemperaturen minskad, markerad „-”
nattemperatur, markerad „(”

Under namnen på dessa temperaturer kan skrivas något värde, förutsatt dock att den högsta måste vara ökad
dagstemperatur, och den lägsta nattemperaturen, dvs successiva värden måste minskas i enlighet med listan ovan.
Sålunda kan den förutsägbara temperaturen ställas in i utrymmen på fyra olika nivåer under en dag. Inmatning
av dagliga temperaturer sker på sidan „Dagstemperaturer”, fig. 20.

20

Fig.20

Sida där dagstemperaturer ställs in.

Markören visar den aktuellt editerad temperatur. Med hjälp av tangenter

16
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kan man ändra.

Funktioner av olika tangenter på denna sida:
– utgång till allmän översikt

– byta till nästa sida

– bekräfta och lagra den angivna temperaturen markören flyttas till nästa utgåva
– byta till förra sidan

– öka temperaturen
– minska temperaturen

Var noga med att komma ihåg det angivna värdet genom att trycka på tangenten

.

När temperaturer som man editerar ställs in på önskade värden, kan man tilldela dem till lämpliga timmarna.
Man bygger på detta sätt det lämpliga dagsprogrammet.  Styrenheten har i sitt minne åtta dagsprogram, av vilka
två kan fritt editeras av användaren. Editering av dagprogram sker på sidan „Dags:” (fig. 21). Mn kan nå den från
den allmänna översikten med hjälp av tangenten
.
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Fig.21
„+”
„*”
„-”
„(”

Dagsprogram editor.
- dagstemperaturen ökad
- dagstemperaturen
- dagstemperaturen minskad
- nattemperaturen

När man kom in i editering av dagsprogram befinner sig markören under numret av det aktuellt exekverande
program. Med hjälp
av
tangenter kan man ändra numret av det editerade program
Program från P0 till P4 är inskrivna på en permanent basis - kan kan bara se på dem.
Programmet P5 är ett särskilt program där styrenheten ställer in en konstantvärde som är oberoende av yttertemperaturen på centralvärmekretsens matning.
Program 6 och 7 kan fritt editeras av användaren. Tecken som visas på skärmen representerar olika temperaturer.
Positionen för varje tecken är knuten till en specifik tidpunkt på dagen. Med hjälp av tangenterna kan man flytta
markören för
att editera eller visa dagsprogram. När man går till en valfri karaktär i de tre sista raderna,
visas i det övre högra hörnet den lämpliga tidpunkten i samband med markörens placering. Sedan, kan man med
hjälp av tangenterna ändra temperaturens symbol. Programmet är konstruerad med
en
noggrannhet på
30 minuter per dag. Man bör minnas att efter editering av programmet bekräfta det med tangenten. Markören
kommer då att återgå till indikeromg av programnummer
.
Funktioner av olika tangenter på denna sida, när Funktioner av olika tangenter på denna sida, när
markören indikeraren valfri timme:
markören indikerar programets nummer:
- utgång till allmän översikt

- flytta markören för att indikera programnumret

- bekräfta och spara det editerade programmet

- bekräfta och spara det editerade programmet,
flytta markören för att ange programnummer
- gå till editering av föregående timme  

- gå till dagsprogrammets editering till position av
klockan 23:30 pm
- gå till dagsprogrammets editering till position av
klockan 0:00 pm
- gå till ett annat dagsprogram
- gå till ett annat dagsprogram

SE-015B_f.

- gå till editering av nästa timme  
- ändra temperaturen motsvarande den indikerade
timmen
- ändra temperaturen motsvarande den indikerade
timmen
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För programmet nr P5 endast inställerar börvärde för centralvärmens matningstemperatur, på samma sätt som
man editerar andra dagsprogram. Sista sidan i samband med pannans automatiskt arbete panna för editering
av dagsprogrammet. Till en vald veckodag kan hänföras ett av de åtta dagsprogrammen. Vecko-editor befiner
sig på sidan „Vecka” (fig. 22).
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Fig.22

Editor av veckoprogram.

På sidan „Vecka” i versen ”Dag” nummer 1 - 7 är tilldelade till respektive veckodagar: 1 - måndag, 2 - tisdag osv.
till 7 - söndag. Nedanför i versen „Prog.” finns nummer av tilldelade dem dagsprogram. Nummer av dagsprogram
som för närvarande editeras visas av markören. Programmets nummer kan ändras med hjälp av tangenten
. För att gå till editering av nästa program skall man trycka på tangenten, vilket också kommer att spara in
.
programnummer
Funktioner av olika tangenter på denna sida:
– utgång till allmän översikt

– gå till nästa sida

– bekräfta och spara programnummer, gå till editering
av den nästa
– gå till föregående sida

– ändra nummer av dagsprogram
– ändra nummer av dagsprogram

Centralvärmepumpens arbetsläge
På sidan „Centralvärmepump:” (fig.23) kan man välja arbetsläge för pumpen som är installerad i pannan.
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Fig.23

Editering av pumpens arbetsläge

Man kan välja mellan automatläge och läge där pumpen alltid körs (”alltid arbetar”).
Funktioner av olika tangenter på denna sida:

a)
b)
c)

– utgång till allmän översikt

– gå till nästa sida

– bekräfta och spara pumpens arbetsläge

– ändra pumpens arbetsläge

– gå till föregående sida

– ändra pumpens arbetsläge

Vid automatisk arbete, stoppar pumpen i följande fall:

när temperaturen i det rum där rumstemperatursensorn är installerad, ökar till det önskade värdet,
när kontakter NA är öppna (arbetar mäster-enheten),
när yttertemperaturen är lika med, eller större än, den maximala yttertemperaturen som är inställd på sidan „Högsta
Tz”.

Pumpen stängas alltid med en 90-sekunders fördröjning. Oavsett pannans arbetsläge, aktiveras pumpen
en gång om dagen (kl 12:00) under 1 minut. Detta är en så kallad „blowdown”. I pannan (fig. 6 sida 8) kommer
aktivering av centralvärmepumpen att slå på strömmen till kontakter „POMPA2”. Den ytterligare omloppspump
som är ansluten till dessa styras på samma sätt som centralvärmepumpen.
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Ändra klockans inställningar
Sidan tid (fig.24) tjänar till att editera klockans inställningar.

24

Fig.24

Sidan för editering av den aktuella tiden

Man kan editera timmar, munuter och veckodagar. I den första versen, efter ordet „Tid”, visas aktuell timme,
minuter och veckodagen. Lägre ner det samma, men markören underlyser en av de parametrar som kan ändras
med tangenter
. Tangenten
gör att det editerade värdet sparas och man går till editering av det nästa.
Den inställda tiden sparas och uppdateras av klocka med batteribackup.
Om den angivna tiden inte upprätthålls under ett strömavbrott, bör man byta batteri CR 2032 belägen på basen.
Funktioner av olika tangenter på denna sida:
– utgång till allmän översikt

– gå till nästa sida

– bekräfta och spara det editerade värdet, gå till editering
av det nästa
– gå till föregående sida

– öka det editerade värdet
– minska det editerade värdet

Rumstemperatursensor
Som tidigare nämnts, att använda rumtemperatursensor är optionellt. Inomhus temperaturmätning är bara för
att skära av värme (om temperaturen överskrids som ett resultat av andra faktorer än själva värmesystemet). Ett
exempel är det starka solljuset, vilket ökar temperaturen, vilket i sin tur gör återuppvärmning över den inställda
temperaturen meningslöst.
Styrenheten stänger av uppvärmning när rumstemperaturen överskrids med hysteresens värde. Hysteres är ett
värde uttryckt i grader Celsius och kan ställas in på sidan „Rumshysteres”. (fig.25).
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Fig.25

Sidan för inställning av rumshysteres

Man inställer hysteresen mellan 0,5 och 3,0 grader, i steg om 0,5 grad. Styrenheten återställer värmning c.o.
när temperaturen sjunker till den nivå som ställts in på sidan „dagstemperatur”. Värdet på rumstemperature till
vilket styrenheten söker sig, och som visas i den allmänna översikten (se „allmänna översikten” sida 11), redovisas
här inklusive hysteres. Till exempel, om styrenheten värmer upp temperaturen till dagstemperaturens värde som
inställdes vid 20°C, och hysteresen är satt till 1°C, kommer temperaturen i allmänna översikten ökas med en
grad. När styrenheten inte längre värmer på grund av att tröskeln överskridits (inställd temperatur plus hysteres),
blir målet för temperaturen 20°C, dvs värdet på dagstemperaturen utan hysteres.
Funktioner av olika tangenter på denna sida:
– utgång till allmän översikt

– gå till nästa sida

– bekräfta och spara rumshysteres

– öka rumshysteres

– gå till föregående sida

– minska rumhysteres

SE-015B_f.
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Varmvattenpump
Programmering av tider för aktivering och desaktivering av varmvattenpumpen sker på sidan „Varmvattenpump”
(fig.26), med en noggranhet av 1 timme.
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Fig.26

Sisan „Varmvattenpump”.

När man trycker på tangenter
, ändras det aktuellt editerade värdet som är associerat med tiden som
är inställd på den första raden. Tryck för att inmata en
etta (relä på) och gå till editering av nästa timmen.
Med hjälp av tententen inmatar man en nolla (relä av)
och fortsätter till editering av nästa värde. Med hjälp
av tangenten kan man navigera till följande timmar
utan att göra några förändringar.
Funktioner av olika tangenter på denna sida:
– utgång till allmän översikt

– gå till nästa sida

– gå till editering av nästa timme

– inmatning av en etta (relä på) och fortsättning
till nästa timme
– inmatning av en nolla (relä av) och fortsättning
till nästa timme

– gå till föregående sida

Tank
Mätning av vattentemperaturen i tanken
a)

Styrenheten har förmågan att mäta vattentemperaturen i tanken på två sätt:

när tankar är utrustade med en termostat - med hjälp av en termostat placerad i tanken med kontaktutgång (strömförande)
med hjälp av en extra temperatursensor WE-008 tillverkad av Kospel S.A., placerad i tanken.

b)

En av dessa två metoder som du kan välja genom en lämplig inställning i servicemenyn. Hur man ansluter
kontakter i termostaten och i tankens temperatursensorn visas i figur 6 (sida 8).

Programmering av tankens arbete
a)
b)

För programmering av tankens arbete finns det två sidor:

tank (1) - som innehåller dagsprogrammet,
tank (2) - som innehåller aktuell avläsning av temperatur och möjligheten att inställa önskad temperatur eller termostatens läge.

Sidan (a) (fig.27) nnehåller dagsprogram som editeras på exakt samma sätt som varmvattenpumpens program.
(se avsnitt „varmvattenpump”).
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Fig.27

Sidan tank med dygnsprogram.

Inmatning av en etta tillåter laddning av tanken. Inmatning av en nolla förbjuder laddning av tanken. Som standard
kan tanken laddas hela dagen, men man kan minska laddningstiden endast till timmar med gynnsammare elpriser.
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Funktioner av olika tangenter på denna sida:
– utgång till allmän översikt

–  gå till nästa sida

– gå till editering av nästa timme

– inmatning av en etta tillåter laddning av
tanken
– inmatning av en nolla förbjuder laddning
av tanken

– gå till föregående sida

28

Fig.28

Tankens sida om temperaturen mäts med
en sensor.

Sidan (b) beroende på metoden som används för mätning av tenkens stemperatur kan se ut som i fig. 28,
eller som i fig. 29.
Om givaren används, visas den aktuella temperaturen i tanken och, efter piltecknet, den önskade temperaturen.
Markören konstant underlyser måltemperaturen, som kan ställas in med tangenter, och sparas med hjälp  
av
tangenten. Tillvärmning av vattnet i tanken
är typiskt gjord med 10-steg hysteres, som vid behov kan ändras
i servicemenyn. I stället för nuvarande hysteresen, om det är ett fel på temperaturgivaren, kan visas symboler:
„—-” - som betyder avsaknad av sensor
„zw” – som betyder dess kortslutning.
Värdet på måltemperaturen kan varieras inom området från 40° till 80°C.
Efter man ändrat måltemperaturen bör man minnas att spara den med tangenten

.

Funktioner av olika tangenter på denna sida:
– utgång till allmän översikt

– gå till nästa sida

– spara den inmatade måltemperaturen i tanken

– öka måltemperaturen i tanken

– gå till föregående sida

– minska måltemperaturen i tanken

Om man använder tankens termostat, ser sidan ut som i fig. 31.
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Fig.29

Tankens sida ifall termostaten används

På enna sida visas endast information om huruvida termostatkontakterna är öppna eller stängda (upphettning
utförs på tanken). Måltemperaturen ställs in med tankens termostat.
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Andra kretsens uppvärmning
Till pannan kan anslutas en annan värmekrets (t.ex. golvvärme), vilket kommer att kontrolleras med hjälp av
en tre-position shuntventil kopplad till ZIO-modulen. Denna krets styrs till önskad temperatur, som är inställd på
sidan „Dygnsemperaturer”, och parameter N inställd på sidan „Centralvärme”. #2” (fig.30). Typ av uppvärmning
kan man ändra i servicemenyn. Som standart är det golvvärme.

30

Fig.30

Sidan för andra kretsens värmning.

Markören på denna sida undrlyser parametern N för andra värmekretsen, som kan ändras med hjälp av tangenter
och spara med tangenten
.
Funktioner av olika tangenter på denna sida:
– utgång till allmän översikt

– gå till nästa sida

– spara inmatad parameter N

– öka parameter N

– gå till föregående sida

– minska parameter N

För att styra den andra kretsens centralvärme behöver man ansluta tre-positions shuntventil, temperatursensor
WE-008 tillverkad av Kospel S.A och andra kretsens inmatningspump (fig.6 sida 8). Andra kretsens sensor bör
anslutas till ingången Tco2, tre-positionsventilen till ingången ZTM, och pumpen till ingången ”pump 2” på kortet
ZIO22. Temperatursensorn bör mäta temperaturen av medlet efter den tre-positions shuntventilen vid inloppet
till den andra kretsen. Sättet att placera tre-positions shuntventilen i systemet visar (fig. 4 sida 7). För att styra
tre-postions shuntventilen används kontakter ”ZTM” i ZIO-modulen. Tre-postions shuntventilen skall anslutas
enligt figur 6.

Översikt av centralvärmeparametrar
Från sidan av allmänna översikt kan man gå till översikt av centralvärmeparametrar (fig.31) med hjälp av
tangenten
.

31b

31a

Fig.31a Översikt av centralvärmens parametrar (EKCO.M1z) Fig.31b Översikt av centralvärmens parametrar (EKCO.TM)

Den andra raden visar ordningsföljden: Temperaturen vid inloppet till pannan, temperaturen vid utloppet från
pannan, inom parentes måltemperaturen. För pannan EKCO.TM ytterligare temperaturer vid utloppet av värmeenheter. Nedan: närvarande aktiverat effekt och flöde i liter per minut.
Funktioner av olika tangenter på denna sida:
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– utgång till allmän översikt

– utgång till allmän översikt

– reagerar inte

– reagerar inte

– utgång till allmän översikt

– reagerar inte

Instruktion för användaren

Översikt av haverier
Till sidan „Översikt av haverier” (fig. 32) kan man gå till allmän översikt med tangenter
med tangenten
.

32

Fig.32

eller „genvägar”

Översikt av haverier.

På denna sida nämns antalet av alla fel, vilket inkluderar fel av flöde och fel av givare för yttertemperatur,
rumstemperatur, och pannans interna sensorer vid inloppet och utloppet. Med hjälp av dessa tangenter kan man
navigera genom de olika fel och läsa deras mening. kan skilja mellan kortslutning avsaknade av den. Vid
lågt flöde visas också dess värde.
Markeringar av sensorer på denna sida är följande:

Tz – extern sensor
Tp – rumssensor
Tco-we – pannans intern givare vid inloppet
Tco-wy – pannans intern givare vid utloppet

Funktioner av olika tangenter på denna sida:
– utgång till allmän översikt

– gå till nästa sida

– reagerar inte

– nästa fel

– gå till föregående sida

– reagerar inte

Servicemeny
Servicemenyn är en samling av några inställningar som bara bör ändras av installatören. Servicemenyn nås
genom sidan „Servicemeny” (fig. 33) och angivande av en tresiffrig kod. Inmatning av koden görs med hjälp av
tangenter
och tangenten
. Standard fabrikskoden är „000” eller „001”.
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Fig. 33 Ingången till servicemenyn skyddad med
en kod.

Funktioner av olika tangenter på denna sida:
– utgång till allmän översikt

– gå till nästa sida

– lagra de inmatade siffrorna och flytta till nästa

– öka kodens siffra

– gå till föregående sida

– minska kodens siffa

SE-015B_f.
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Efter inmatning av alla tre siffrorna går automatiskt till den egentliga servicemenyn (fig. 34).

34

Fig.34

Egentlig servicemeny
Innebörden av olika parametrar i servicemenyn återfinns i tabellen på sidan 24.

Med hjälp av tangenterna
ändrar man parametern som editeras, och med tangenten
den och går till editering av den nästa.

sparar man

Funktioner av tangenter i servicemenyn:
– utgång till allmän översikt

– reagerar inte

– spara den inmatade parametern och gå till nästa

– öka / ändra parameter

– reagerar inte

– minska /ändra parameter  

Innebörden av olika parametrar i servicemenyn: Vid den tidpunkt då användaren modifierar parametrar i
servicemenyn, värmer pannan inte.
Exempel på värden för värmning:

radiator- fig.
3a eller fig.4

golv- fig.3b

Tco0

Önskad temperatur för matning av centralvärme ifall av fel på yttertemperatursensor.

70

50

IKEYt

Tid i sekunder efter vilket styrenheten återgår automatiskt till den allmänna översikten
ifall inga tangenter trycks. Automatisk återgång till allmän översikten gäller inte för
servicemenyn.

30

30

Tcomax

Den maximala inmatningstemperaturen för första kretsens centralvärme.

85

60

3F_e

Parametern inaktiv.

zew_t

Detta är hur ofta man bör läsa yttertemperaturgivare. Noll innebär att läsa varje sekund.
Värden över noll är minuter.

10

10

pok_t

Som ovan men för rumstemperaturgivare.

5

5

ZG_MOC

Effektvärdet för värmarenheten.

NS

Antal aktiva radiatorer.

6

6

WChG

Radiatorens värmefaktor. Denna parameter kan ta följande värden:
Grz.

Pod.

Grz.

Betyder att centralvärmens huvudkrets är radiatorer.

Nag. Betyder att centralvärmens huvudkrets är värmare.
Pod. Betyder att centralvärmens huvudkrets är golvvärmning.
Tcomin

Detta är det lägsta temperaturvärde för medlets temperatur som pannan kommer att
värma med. Om pannan beräknar ett lägre värde, kommer inte att värma.

20

20

PZMR

Detta är den önskade temperaturen i rummet när antifrys programmet realiseras.

7

7

Nr

Antalet sub-pannor vid kontroll för grupparbete.

0

0

code1,
code2,
code3

Tre kodens siffror till servicemenyn. Deras ändring och glömska kommer att leda till att
man kan inte gå in i servicemenyn och behovet av att omprogrammera styrenheten!

000

000

Tcwu

Önskade temperaturen på pannans utlopp vid laddning av tanken.

80

80

Tzas

En parameter som kan ta följande värden:
styk

Om tankens termostat anväands.

DS.

Om temperaturgivare tillverkat av Kospel SA används.

Tzas_h

Given i grader Celsius tankladdnings hysteres.

10

10

Tc2max

Maximal matningstemperatur för andra värmekretsen.

60

-
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Tc2_0

Den önskade temperaturen på andra värmekretsen ifall yttertemperaturgivare misslyckande.

50

-

Tc2_d

Är fördröjning i den andra värmekretsen kontroll. Ökning av denna parameter kommer
att öka fördröjningen med vilken en tre-positions blandningsventil stänger eller öppnar.
I händelse av att på utloppet av den tre-positions blandningsventilen förekommer
oscillationer, dvs ventilen stängs eller öppnar för snabbt och utloppstemperaturen
oscillerar, bör man öka fördröjningen. Dock bör denna parameter inte vara för högt
för att inte i onödan sakta ner kontrollen. Typiskt är en engångs justering av denna
parameter tillräcklig.

5

5

Pod.

-

RP

En parameter som kan ta följande värden:
Pzmr Kortslutning av kontakter på korten ZIO22 RP gör att styreheten går in i antifrys läge.
Noc

Kortslutning av kontakter på korten ZIO22 RP gör att styreheten går in i nattemperatur
läge.

WChG2

Gäller den andra värmekretsen – se WChG.

GSM

0 - ingen GSM-modul; 1 - styrenhet med GSM-modulen ansluten.

CYRL

0 - displayen utan kyrilliska alfabetet; 1 - displayen med kyrilliska alfabetet.

P

Förskjutning värmekurva för primära värmkretsen.

P2

Förskjutning värmekurva för andra värmkretsen

2Tco

Oberoende displayen i den detaljerade översikten av utloppstemperaturer för den
vänstra och högra värmeaggregatet av centralvärmeparametrar; 0 - ingen display 1 display (endast för EKCO.TM).

Sista sidan är frågan om du vill använda fabriksinställningar. Inmatning av JA kommer att göra att alla inställningar utom värmeaggregatens effekt tar sina standardvärden. Några av de inställningar som gjorts i fabriken,
till exempel, „3F_e”, efter utförande av denna funktion kan vara icke-korrekta för denna version av pannan och
installationen. Försiktighet bör iakttas vid användning av denna funktion! När man bekräftat inmatningen utförs
automatiskt RESET av styrenheten.

Grupparbete med EKCO-pannor
Vid grupparbete visas i pannan EKCO.M1z, EKCO.M1Nz, EKCO.TM informationer samlade från underordnade
panor. Dessa parametrar visas på sidan „Centralvärmeparametrar”. Skärm för visning av centralvärmeparametrar
vid grupparbete kan se ut som i fig. 35.
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Fig.35

Allmänna översiktens skärm vid grupparbete av pannor.

Markören underlyser ett nummer är nummret av pannan vars parametrar presenteras. Pannan nr 0 är den primära
pannan och dess parametrar visas på samma sätt som vid självständig operation. Med hjälp av tangenter
kan man ändra pannans nummer. I fråga om under-pannans parametrar, utom inlopps- och utloppstemperaturen
och önskade temperaturen, visas även det antal sekunder som gått sedan den senaste lyckade kommunikationen
med pannan. Nedan, vid sidan av den aktuellt aktiverade effekten visas flödet i liter per minut. Om, i stället för
den aktiverade effekten, visas tecknet „----”, betyder detta att pannan har stängts av till exempel genom att öppna
NA. En underordnad panna kan stängas av mäster-pannan ifall flödet inte är tillräckligt för att aktivera den, men
inte lika med noll. I ett sådant fall visar allmänna översynet „F”, vilket vittnar om detta faktum. Varje gång varje
timme startas dock pannan och flödet testas.
Underordnade pannor, trotts grupparbete, fortfarande kan individuellt arbeta mot tanken.

SE-015B_f.

Instruktion för användaren

25

Lista över figurer

Fig.1a, 1b, 1c Installationen av pannan på väggen.
Fig.2
Exempel på en centralvärmeinstallation
Fig.3
Exempel på en centralvärmeinstallation – radiatorer, golvvärmning, tank, cirkulation av tappvarmvatten
Fig.4
Ansutning till elektriska installationen.
Fig.5A Anslutning av pannnan EKCO.M1z till trefas elinstallationen.
Fig.5b Anslutning av pannan EKCO.M1z till enfas elsystemet.
Fig.6
Anslutning av externa enheter till ZIO-modulen
Fig.7a Kombinering av en grupp pannor i ett nät.
Fig.7b Extra elektrisk anslutning av pannor som arbetar som en grupp.
Fig.8
Kontrollpanel
Fig.9a Nollställning av syrenheten (EKCO.M1z)
Fig.9b Nollställning av styrenheten (EKCO.TM)
Fig.10 Allmän översikt i konfiguration
Fig.11 Allmän översikt i konfigurationen
Fig.12 Allmän översikt i konfigurationen
Fig.13 Val av språkversionen.
Fig.14 Konfigureringsskärm.
Fig.15 Värmningskurvan
Fig.16 Sidan där värmningskurvan editeras.
Fig.17 Sida med aktuell värmningskurva.
Fig.18 Sida där man ställer in maximal yttertemperatur.
Fig.19 Sidan för „Arbetstläge”.
Fig.20 Sida där dagstemperaturer ställs in.
Fig.21 Dagsprogram editor.
Fig.22 Editor av veckoprogram.
Fig.23 Editering av pumpens arbetsläge
Fig.24 Sidan för editering av den aktuella tiden
Fig.25 Sidan för inställning av rumshysteres
Fig.26 Sisan „Varmvattenpump”.
Fig.27 Sidan tank med dygnsprogram.
Fig.28 Tankens sida om temperaturen mäts med en sensor.
Fig.29 Tankens sida ifall termostaten används
Fig.30 Sidan för andra kretsens värmning.
Fig.31a Översikt av centralvärmens parametrar (EKCO.M1z)
Fig.31b Översikt av centralvärmens parametrar (EKCO.TM)
Fig.32 Översikt av haverier.
Fig.33 Ingången till servicemenyn skyddad med en kod.
Fig.34 Egentlig servicemeny
Fig.35 Allmänna översiktens skärm vid grupparbete av pannor.
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Kasserade produkten får inte behandlas som hushållsavfall. När det blivit demonterad, måste enheten
levereras till en uppsamlingsplats av elektrisk och elektronisk utrustning för återvinning. Lämpligt bortskaffande av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga eventuella negativa konsekvenser
för miljön, som annars skulle kunna uppstå pga otillbörlig avfallshantering.
För att erhålla mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din lokala myndighet, avfallshanteringen eller affären där du köpte produkten.
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