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Säkerhetsanvisningar 

Följ alltid säkerhetsanvisningar och gällande regelverk för el-installationer vid installation, drifttagning och 
användning av utrustningen.  
  

 
Översikt 
 

  

BASE - Controller 
EXPAND - Expansionsmodul  
 

 
 

Installationsanvisning  
Temperatursensor   
3354 och 3356 

 
 

Säkerhetsanvisningar       

   

Inledning 

Systemet använder en kombinerad sensor för mätning av temperatur och fukt avsedd för utomhusområden i 
mark, tak eller hängrännor.  

Driften blir energieffektiv då värmen bara kopplas till då det är kallt och det finns snö eller is inom området. 
Systemet är ett flexibelt system för alla typer av applikationer inom snö och is-smältningsystem och är 
undehållsfritt. 

Systemet kan byggas ut till flerkanaliga system och kan anslutas till Internet eller till byggnadens överordnade 
styrsystem. 

Enheter är enkla att installera, driftsätta och med förinställda parametrar och fabriksinställningar. 

Sensorer och kontrollenheter kan fritt kombineras så systemet blir optimalt inställt.  

Samtliga kontrollenheter är designade för en kombinerad temperatur/fukt sensor och en värmekrets. 

En värmekanal innefattar en basenhet, kombisensor och en ansluten värmekrets. 
  

Basenhet BASE   

Snö och is-controller BASE är en enkanalig basenhet som kan användas för alla typer av applikationer för snö 
och is-smältning. 

Basenheten kan användas som en enkel enhet eller vara en basenhet för expansionsenheter EXPAND eller 
Gateway för  kommunikation med fastighetens överordnade styrsystem eller mot Connect Server via Internet.  

Till basenhet kan det anslutas utetemperaturgivare, Internet Gateway eller Modbus Gateway för fjärrstyrning och 
övervakning. 

Vid behov kan upp till sju expansionsenheter anslutas till en basenhet för ett multikanaligt system med åtta 
kombisensorer och åtta värmekretsar.  

Var värmekanal kan tilldelas till fyra olika zoner för individuella program för tidstyrningar, förvärmning och 
grundvärme. En sensor i en zon kan exempelvis aktivera flera värmekanaler ingående i den zonen. 

Tillsammans med EXPAND expansionsenheter och INTERNET Gateway, kan den utökas till flerkanligt system 
med upp till åtta värmekanaler och anslutas till Internet eller till Modbus fältbuss för fjärrstyrning och övervakning. 

Den styrs och justeras via en belyst grafisk touchdisplay som också används för att ställa in övriga anslutna 
enheter. 

Flerspråkiga menyer med lösenordsskydd i tre nivåer. 

Alarmutgång för interna fel och för givarfel. Även reläet, lasten eller en ev externt ansluten kontaktor övervakas. 
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Expansionsenhet  EXPAND 
 

EXPAND är en modulär utbyggnad till basenheten för flerkanaliga anläggningar (Multi-Channel) för upp till åtta 
kanaler. 
Expansionsenheten manövreras från touch displayen på basenheten BASE. 

En ansluten expansionsenhet kan ha sin egna zon eller ingå i en zon med andra enheter och delta  i alla 
kontrollfunktioner inom den zonen.  

Den ingår också i alarmhantering och gateway funktioner avseende Internet och Modbus.  

Funktionaliteten i expansionsenhet resp. basenhet är i övrigt lika, displayen skiljer dem åt. 

Ett Multi Channel system integreras genom att expansionsenheterna tilldelas en egen adress från basenheten.  
Registrerade kanaler visas alternativt i diplayen på Basenheten. 
Ifall en enhet slutar fungera visas detta som offline i displayen samt larm utgår. 

Om en enhet avlägsnas från systemet måste den manuellt uteslutas från menyn. 
 

Sensorer 

Systemets sensor  använder sig av en mätteknik baserad på termisk kyleffekt av dess yta, påverkad av is eller 
snö. Mättekniken är välbeprövad under många års tid och endast en sensor behövs för att mäta temperatur och 
fukt som gör installationen enkel.   
Det finns två typer av sensorer: 
3356 är avsedd för placering i mark, vägar, gångstigar, trappor eller liknande. 
3354 är avsedd för installation på tak och i hängrännor. 
Båda sensorerna är mycket robusta och tillverkade i högkvalitets mässing, korrosionsbeständiga med hög 
värmeledningsförmåga. 
Sensorerna är helt vattentäta och försedd med kabel avsedd för installation utomhus.     
 

 

 
 
 

 

Dokumentation 
Övrig dokumentation:  
 Säkerhetsanvisningar 
 Installationsanvisning:  

Temperatursensor 3354 och 3356 
 Gateway Internet WLAN-GWI:  

Installation och Driftmanual 
 Gateway Modbus:  

Installation och Driftmanual 
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Benämningar och Funktioner  
 

Snö och Is-Detektering kanal  

Funktionsbeskrivning av en värmekanal: 
 
 Kontroll och övervakning av en sensor och en värmeutgång 
 Kontinuerlig temperaturövervakning av värmeområdet 
 Aktivering av fuktmätning när temperaturen faller under aktiveringstemperaturen 
 Start av inställd värmetid när fuktgränsen överstiger gränsvärdet 
 Stoppar värmen ifall temperaturen faller under gränsvärdet 
 Övervakning av lasten för avbrott eller internt reläfel 
 Kontroll av förvärme alt. eftervärme om invalt 

 
Applikationer  

Basenhet BASE kan konfigureras för tre olika applikationer:   

 Single Unit avser användning av en basenhet BASE med en kombisensor 3356 eller 3354 och inga övriga 
enheter är anslutna. En basenhet som konfigureras som single unit har en snö & is-detektering kanal med en 
värmeutgång och inga övriga enheter är anslutna.    

 System avser fler tillgängliga funktioner som tidstyrning, utetemperatursensor till förvärme och kommunikation 
med överordnat styrsystem via Modbus Gateway eller mot Server via Internet Gateway.  

 Multi Channel är en kombination av en basenhet BASE med upp till sju expansionsenheter EXPAND. 
Applikation Multi Channel har upp till åtta snö och is-detekteringskanaler som kan kombineras och kontrolleras 
i upp till fyra zoner. Kommunikation med överordnat styrsystem via Modbus Gateway eller mot Server via 
Internet Gateway.  

 
Controllern har tre olika menyuppsättningar beroende på invald applikation.  

Endast  parametrar som är relevanta för vald applikation visas i displayen.  

 

Driftsätt 

Bestämmer vilka villkor som skall uppfyllas för att controllern skall slå till sin värmeutgång. 
 

Temp.  Fukt 
Detta är det normala driftsättet. Temperaturen måste först falla under inställt värde därefter måste 
fuktmätningen indikera en högre fukthalt än inställt värde för att värmen skall starta. 

 
Temp.  Fukt+Grundvärme 
Samma funktion som Temp.  Fukt, fast värmen startar även på enbart temperatur ifall temperaturen 
understiger inställt värde för grundvärme. 
  

 Temperatur 
I driftläge Temperatur styr controllern värmen enbart ifall temperaturen understiger inställt värde oavsett om 
det finns Snö och is eller inte. 

 

Nöddriftsläge 
I detta driftsätt startar värmen i PWM kontroll ifall ett givarfel eller kabelfel inträffar. 
  

Off 
Snö och is-detekteringskanalen är avstängd. 

 

Aktiveringstemperatur (Övre temperaturgräns) 

När temperaturen faller under detta gränsvärde startar fuktmätning och om is eller snö kan detekteras startar 
värmen. 

Om värmen skulle vara till när gränsvärdet överstiger stoppar värmen.   

 

Fuktmätning 

Fuktmätning startar när temperaturen faller under aktiveringstemperaturen och pågår i intervaller tills fukt 
detekteras eller när temperaturen överstiger.  
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Fuktgräns 

Fuktgränsen bestämmer detektorns känslighet för vatten, snö eller is. 
Värdet  kan ställas in från 0.5 till 9.5. 

Lågt värde avser hög känslighet. 

 
Notera: Ifall gränsvärdet ställs för lågt kan värmen vara konstant inkopplad när temperaturen är lägre än 
gränsvärdet. Detta kan leda till en hög energiförbrukning. 

  I allmänhet ger ett lågt gränsvärde en hög energiförbrukning och vice versa.  

 
Avstängnings-Temperatur (Nedre temperaturgräns) 

Under detta gränsvärde upphör fuktmätning och värme.  

 
Värmetid 
När systemet indikerar snö eller is så startar värmen med inställd värmetid. Tiden skall säkra avsmältning och 
inga fler fuktmätningar sker under denna tid.  

En extern tryckknapp kan anslutas till L och ingång A som manuellt startar värmen med inställd värmetid. 
 

Grundvärme  

Inställt driftsätt grundvärme "T  Fukt+GrundTemp" kan väljas för resp. kanal och innebär att marken kan hållas 
på en högre temperatur vid låga utetemperaturer. 

När utetemperaturen faller under aktiveringstemperaturen kopplas värmen in och kopplas ur när 
marktemperaturen uppnår inställd grundtemperatur. 

Användbart för tröga system så snö eller is verkligen hinner att smälta i tid.   

Driftsättet med grundvärme fungerar endast i System och i Multi Channel. 

Vid temperaturer under avstängningstemperaturen upphör funktionen. 
 

Notera: Beroende på väderlek kan driftsätt med grundvärme leda till en mycket hög energiförbrukning. 
 

 

Förvärmning PWM 
Förvärmer ett område före snö eller is kan detekteras.  

När utetemperaturen understiger inställt gränsvärde för aktiveringstemperatur startar förvärme i PWM kontroll.   

Förvärmning pågår tills utetemperaturen överstiger gränsvärdet. 
 
För PWM kontroll i förvärmning defineras: 

• Startvärde i % 
• Starttemperatur i C° 
• Sluttemperatur i C° 
• Slutvärde 100% 
• PWM Intervalltid i min 

 
Med starttemperaturen i °C och sluttemperaturen i °C definieras en linjär temperaturkurva. 

Med startvärdet i % avses effektbehovet till starttemperaturen. 

Vid sluttemperaturen definieras effektbehovet till 100%. 

Aktuell effektiv utetemperatur i relation till definierade start och sluttemperaturer bestämmer värmebehovet.  

Värmebehovet i % bestämmer tiden för värme till resp. värme från som en del av Intervalltid. 

Inställt värde för nedre temperaturgräns vid förvärmning blockerar funktionen. 

Förvärmning väljs in som driftsätt under Tidprogram och avser de kanaler som ingår i den zonen. 

Driftsättet med grundtemperatur fungerar endast i System och i Multi Channel . 

 

Notera: Beroende på väderlek kan aktiverad förvärmning leda till en hög energiförbrukning. 
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Eftervärme 

Värmen är till under denna tid då värmetiden löpt ut, även om fukthalten är under fuktgänsen. 

 

Utetemperatur sensor och väderprognos 

För driftläge med grundtemperatur eller förvärmning PWM måste systemet ha information om utetemperaturen 
via temperatursensor eller från väderprognos via Server Internet Gateway. 
 

Driftsätt Nöddrift 

I läge Nöddrift styrs värmen med PWM pulsbreddsmodulering. 

Nöddrift aktiveras vid givarfel eller kabel fel.  

Ifall utesensorn skulle vara ok men kombisensorn skulle vara defekt kopplas Nöddrift in först när utetemperaturen 
är lägre än aktiveringstemperaturen. 

Nöddrift kan också startas av en felaktig utetemperatursensor om detta väljs in i menyn. 
 

Notera: Driftsätt Nöddrift bör endast väljas in om larm kan avläsas centralt via Modbus Gateway eller Internet 
Gateway då Nöddrift kan leda till en mycket hög energiförbrukning. 

 

Zon (Applikation Multi Channel) 

En eller flera kanaler kan tilldelas till en zon.  
Zon funktioner: 
• Individuella tidsprogram för var zon. 
• Individuella helgprogram för var zon. 
• Fritt valbart av max 8 kanaler som kan ingå i en av fyra valbara zoner.  
• Individuella driftsätt är valbara för var zon.  
• Förvärmning styrd via utetemperaturen för förvärmning av alla kanaler som ingår i den zonen. 
• Kanalkoppling för ihopkoppling av sensorfunktioner inom zonen. 

 

Veckoprogram 

Varje zon har sitt egna veckoprogram för tidstyrning av önskat driftsätt. 

Valbara drifsätt: 
• Kanal: Samtliga kanaler inom zonen fungerar enligt kanalens valda drifsätt  
• Kanal + Förvärme: Samtliga kanaler inom zonen fungerar enligt kanalens valda drifsätt med tillägg Förvärme. 
• Från: Samtliga kanaler är avstängda inom zonen. 

 

Helg program 

Helgprogram skriver över tider och driftsätt som är valda under tid program. 

Helg definieras som startdatum med starttid resp. slutdatum med sluttid med ett valbart driftsätt.   

 

Kanal koppling 

Kanalkoppling, när flera kanaler är anslutna till en zon kan all värme i zonen starta beroende på att en sensor 
inom zonen indikerar fukt. 
 
Alarmhantering 
Alarmfunktioner: 
 Övervakning av alla enheter och sensorer som finns anslutna i systemet 
 Övervakning av lasten som finns ansluten till värmeutgången.  
 Övervakning för spänningsavbrott 
 Alarm kan kopplas bort för var zon 
 Inställbar alarmfördröjning 
 Larm kan skickas vidare via reläutgång eller via Modbus Gateway till överordnat styrsystem 
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Larm relä 
Larmreläet har växlande kontakt och funktionen kan inverteras i menyn. 
Reläet kan användas för nätspänning och för SELV kretsar.   
 
Övervakning av last 

Lasten som ansluts till enhetens värmeutgång övervakas för avbrott. 

Ej ansluten last eller avbrott i värmeslingan generar larm med larmkod. 

Ett ev. avbrott i lasten detekteras när värmeutgången är i läge från. 
 
Notera 1: När en extern kontaktor används för att öka effekten så detekteras endast fel i kontaktorn och inte i 
lasten. 
Notera 2: 230V måste anslutas till reläutgången för att övervakning av lasten skall fungera korrekt.  
Om lägre spänning används kan inte funktionen garanteras och ett larm kan komma att uppstå.  
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Installation och Drifttagning 
 

Tillåten användning 

Utrustningen får endast användas för styrning av elektriska och vattenbaserade värmesystem. Installationen 
måste utföras i elskåp, elcentral eller kopplingslåda. All teknisk data måste noggrant observeras. 

Felaktig användning kan skada utrustningen och kan orsaka livsfarliga situationer. Garanti gäller ej vid felaktig 
användning. 
 

Installation   

Installation skall utföras av en behörig el-installatör. 

Koppla ifrån all spänning till kopplingsskåpet före installation. 

Följ alltid säkerhetsanvisningar och gällande regelverk för el-installationer vid installation, drifttagning och 
användning av utrustningen. Beakta gällande regelverk avseende krav på avsäkringar, jordfelsbrytare och 
kabelareor. 

Enheten är avsedd för montering på 35mm DIN skena och installeras i elskåp, kopplingslåda eller motsvarande 
kapsling. För torra utrymmen, vid installation utomhus kapslings-klass IP54 eller högre. 
Skydd mot kontakt mot elchock enligt skyddsklass II skall uppfyllas. 
 
Inkoppling     
Inkoppling av Basenhet BASE för konfigurering i Single Unit och för System:  
 

 
 
Anslutningar 
L Kontrollspänning, 230V AC +/-10%, 50Hz. 
N Neutral 0V AC. 
R1 Strömförsörjning av reläutgång för värme, 230V AC max 16A. 
R2 Reläutgång värme 230V AC, Larm vid ej ansluten last.  
A Ingång för manuell start av inställd värmetid, 230VAC. 
NO Reläutgång för larm, normalt öppen kontakt. 
C Reläutgång för larm, växlande kontakt gemensam. 
NC Reläutgång för larm, normalt sluten kontakt. 
M1 Anslutning för Kombisensor fuktmätning, röd/svart. 
M2 Anslutning för Kombisensor fuktmätning, röd. 
T1 Anslutning för Kombisensor temp. mätning, vit/svart. 
T2 Anslutning för Kombisensor temp. mätning, vit. 
IN1 Används ej. 
IN2 Anslutning för utetemperatur sensor. 
GND Anslutning för utetemperatur sensor. 
> Datakommunikation mellan enheter. 
GND Jordanslutning för datakommunikation. 
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Inkoppling av Basenhet BASE med Expansionsenheter EXPAND för konfigurering i Multi-Channel:  
 

 

 

 
 
 
Anslutningar 
 
L Kontrollspänning, 230V AC, 50Hz. 
N Neutral 0V AC. 
R1 Strömförsörjning av reläutgång för värme, 230V AC max 16A. 
R2 Reläutgång värme 230V AC, Larm vid ej ansluten last.  
A Ingång för manuell start av inställd värmetid, 230VAC. 
NO Reläutgång för larm, normalt öppen kontakt. 
C Reläutgång för larm, växlande kontakt gemensam. 
NC Reläutgång för larm, normalt sluten kontakt. 
M1 Anslutning för Kombisensor fuktmätning, röd/svart. 
M2 Anslutning för Kombisensor fuktmätning, röd. 
T1 Anslutning för Kombisensor temp. mätning, vit/svart. 
T2 Anslutning för Kombisensor temp. mätning, vit. 
IN1 Används ej. 
IN2 Anslutning för utetemperatur sensor. 
GND Anslutning för utetemperatur sensor. 
> Datakommunikation mellan enheter. 
GND Jordanslutning för datakommunikation. 
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Välja språk 
När controllern startas första gången ombeds man först att välja språk.  
[Meny → Inställningar→ Språk] 
[Menu → Setup → Language] 

 

 

Snabbstart Single Unit 
Nödvändiga inställningar för konfigurering i Single Unit: 
 
Applikation  [Meny → Installation → Grundinställningar → Applikation] 

Inställning av applikation: Single Unit / System / Multi Channel. 
 
Sensortyp  [Meny → Installaton → Grundinställningar → Givartyp] 

Inställning av sensortyp: 3356 / 3354. 

 

Driftsätt  [Meny → Driftinställningar → Driftsätt] 
Inställning av önskat driftsätt: Temp+Fukt / Temp / OFF / Nöddrift.   

 

 
 
Snabbstart System 
Nödvändiga inställningar för konfigurering i System: 
 
Applikation  [Meny → Installation → Grundinställningar → Applikation] 

Inställning av applikation: Single Unit / System / Multi Channel. 

 
Sensortyp  [Meny → Installaton → Grundinställningar → Givartyp] 

Inställning av sensortyp: 3356 / 3354. 

 

Driftsätt  [Meny → Driftinställningar → Driftsätt] 
Inställning av önskat driftsätt: Temp+Fukt / Temp / OFF / Nöddrift / Temp+Fukt+Grund.   

 

Datum tid  [Meny → Inställningar→ Datum/Tid] 

Inställning av datum & tid. 

 

Server Kommunikation Aktiv [Meny → Installaton → Grundinställningar → Serverkommunikation] 

Aktivera vid uppkoppling mot Internet Gateway Server. 
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Snabbstart Multi-Channel 
Nödvändiga inställningar för konfigurering i Multi-Channel: 
 
Applikation  [Meny → Installation → Grundinställningar → Applikation] 

Inställning av av applikation: Single Unit / System / Multi Channel. 

 
Setup expansionsenhet [Meny → Installation → Service → Setup expansionsenhet] 

Inställning av adress vid tillkoppling av expansionsenheter. 

För varje tillkopplad expansionsenhet måste en egen adress ställas in. 

Vid inställning av adress får endast en expansionsenhet anslutas till basenheten åt gången.  

För information se Inställning av adresser, sidan 26. 

Adresser: 2-7 

 

Sensortyp  [Meny → Installaton → Grundinställningar → Sensortyp] 

Inställning av sensortyp: 3354 / 3356. 

Ställs in för varje kanal. 

 

Driftsätt  [Meny → Driftinställningar → Värmekanaler → Driftsätt] 
Inställning av önskat driftsätt: Temp+Fukt / Temp / OFF / Nöddrift.  

Ställs in för varje kanal. 

 

Datum tid  [Meny → Inställningar→ Datum/Tid] 

Inställning av datum & tid. 

 

Server Kommunikation Aktiv [Meny → Installaton → Grundinställningar → Server kommunikation] 

Aktivera vid uppkoppling mot Internet Gateway Server. 
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Användargränssnitt 
 
Display 

 
 
Display visar applikation Single Unit:  
 

    
 
 Rad 1: Status   
 Rad 2: Temperatur  
 Rad 3: Fuktvärde 
 Rad 4: Återstående värmetid  
 Rad 5: Felkod 

 
 
 
Display visar applikation System: 
 

 
 
 
 Rad 1: Datum, Tid 
 Rad 2: Status 
 Rad 3: Temperatur, Fuktvärde 
 Rad 4: Återstående värmetid, Felkod 
 Rad 5: Internet Gateway status   

 

 

Display visar applikation Multi Channel: 
 

 
 
 Rad 1: Kanal nummer 

 Rad 2: Status 

 Rad 3: Temperatur, Fuktvärde 

 Rad 4: Återstående värmetid, felkod 

 Rad 5: Internet Gateway status   
 
Registrerade kanaler växlar automatiskt i display. 
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Manövrering 

BASE manövreras med fyra knappar längst ner i displayen. 

Övrig del av displayen har ingen touch funktion mer än att tända upp belysningen vid viloläge. 

När controllern startas första gången ombeds man först att välja språk 

Nedan visas tecken som förekommer för knapparna. 

Vid tryck på knappen Meny visas menyalternativen. 
 

 Engelska             Svenska 

Menu launch menu  Menu start meny 
>> next menu level  >> nästa menynivå 
<< one menu level back  << bakåt menynivå 
> next  > nästa 
< back  < bakåt 
 one line down   rad ner 
 one line up   rad upp 
+ increase value  + öka 
- decrease value  - minska 

Chng change  Chng ändra 
OK confirm  OK bekräfta 
Esc escape  Esc undvik 
Add add entry  Add lägg till 
Del delete entry  Del radera 
Edit edit entry  Edit ändra 
Act activate entry  Act aktivera 
0..9 numeric keypad  0..9 numeriska siffror 
 delete character   radera tecken 

 confirm entry   bekräfta tecken 
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Menysystem 

 
 
Menystruktur för applikation: Single Unit 
 

 
  

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Parameter Nr. 
Driftinställningar Driftsätt   1 

Övre temperaturgräns   2 
Fuktgräns   3 
Värmetid   4 
Start inställd värmetid?   5 

Information Driftstatus   6 
Aktuell temperatur   7 
Senaste fuktmätning   8 
Återstående värmetid   9 
Drifttid   10 
Energiförbrukning   11 
Intern data Serienummer  12 

Mjukvaruversion  13 
Lösenord Nivå 1 Lösenord för nivå 1 14 

Nivå 2 Lösenord för nivå 2 
Nivå 3 Lösenord för nivå 3 

Inställningar Språk   15 
Display Kontrast  16 

Ljusstyrka vid inställningar  17 
Ljusstyrka vid vila  18 

Installation Grundinställning Applikation  19 
Sensortyp  20 

Information Aktuell driftstatus   6 
Aktuell felkod  21 
Aktuell temperatur   7 
Senaste fuktmätning  8 
Återstående värmetid  9 
Tid till nästa fuktmätning  22 
Drifttid  10 
Drifttid totalt  23 
Energiförbrukning  11 
Energiförbrukning totalt  24 
Intern data Serienummer 12 

Version 13 
Inställningar Driftsätt  1 

Sensortyp  20 
Övre temperaturgräns  2 
Nedre temperaturgräns  25 
Fuktgräns  3 
Värmetid  4 
Eftervärme minuter  26 
Installerad effekt värme  27 
Nöddrift PWM intervalltid 
minuter 

 28 

Styrvärde nöddrift PWM % av 
intevalltid 

 29 

Larmfördröjning  30 
Larmutgång inverterad  31 
Nöddrift via feltemperatur  32 
Fastkörningsskydd pump  33 
Drifttid nollställning  34 

Service Värmekanal Start inställd värmetid? 5 
Stop värme? 35 
Start fuktmätning? 36 
Sensortemperatur 37 
Senaste fuktmätning 8 
Tid till nästa fuktmätning 22 

Omstart  38 
Återställning till 
fabriksinställningar 

 39 
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Menystruktur för applikation: System 
 

 
 

 

 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Parameter Nr. 
Driftinställningar Driftsätt    1 

Övre temperaturgräns    2 
Fuktgräns    3 
Värmetid    4 
Start inställd värmetid?    5 
Veckoprogram Veckoprogram 1   40 
Helgprogram Helg start   41 

Helg slut   
Helg driftläge   

Information System Utetemperatur snittvärde   42 
Förvärmning PWM  
Värmebehov % 

  43 

Aktuellt driftläge   44 
Värmekanal Aktuell driftstatus   6 

Aktuell temperatur   7 
Senaste fuktmätning   8 
Återstående värmetid   9 
Drifttid   10 
Energiförbrukning   11 

Server gateway Hänvisning till Installation och Driftmanual: 
Gateway Internet 

*1  

Intern data Serienummer   12 
Mjukvaruversion   13 

Lösenord Sätt nivå 1 Lösenord för nivå 1  14 
Sätt nivå 2 Lösenord för nivå 2  
Sätt nivå 3 Lösenord för nivå 3  

Inställningar Datum/ 
Tid 

Datum/Tid   45 
Sommartid typ   46 

Språk    15 
Display Kontrast   16 

Ljusstyrka vid inställningar   17 
Ljusstyrka vid vila   18 

Installation Grundinställningar Applikation   19 
Datum/Tid Datum/Tid  45 

Sommartid typ  46 
Sensortyp   20 
Serverkommunikation aktiv   47 

Information System Utetemperatur snittvärde  42 
Förvärmning PWM  
Värmebehov % 

 43 

Aktuellt driftläge  44 
Värmekanal Aktuell driftstatus   6 

Aktuell felkod  21 
Aktuell temperatur  7 
Senaste fuktmätning  8 
Återstående värmetid  9 
Tid till nästa fuktmätning  22 
Drifttid  10 
Drifttid totalt  23 
Energiförbrukning  11 
Energiförbrukning totalt  25 

Värmebehov Info utetemperatur  48 
Status utetemperatur 
mätserier 

 49 

Status väderserier  50 
Utetemperatur aktuell  51 
Utetemperatur snittvärde  42 

Internet gateway Hänvisning till Installation 
och Driftmanual: 
Gateway Internet 

*1  

Intern data Serienummer  12 
Version  13 
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Applikation System fortsättning 
 

 
*Visas endast vid: Server kommunikation aktiv = “Ja”) 
  

Installation Inställningar System Nedre temperaturgräns vid  
förvärmning. 

 52 

Kontinuerlig övervakning för  
inhämtning av utetemp.  

 53 

Larmfördröjning  30 
Alarmutgång inverterad  31 

Värmekanal Driftsätt  1 
Sensortyp  20 
Övre temperaturgräns  2 
Nedre temperaturgräns  25 
Fuktgräns  3 
Värmetid  4 
Eftervärme  26 
Marktemperatur vid 
grundvärme 

 54 

Installerad effekt värme  27 
PWM intervalltid minuter  28 
Styrvärde nöddrift PWM % av 
intevalltid 

 29 

Nöddrift via feltemperatur  32 
Fastkörningsskydd pump  33 
Drifttid nollställning  34 

Värmebehov Förvärme PWM 
starttemperatur 

 55 

Förvärme PWM startvärde %  56 
Förvärme PWM 
sluttemperatur 

 57 

Mark-karaktäristik  58 
Uppvärmnings- karaktäristik  59 

Server gateway Hänvisning till Installation och 
Driftmanual: 
Gateway Internet 

*1 66 

LAN setup Hänvisning till Installation och 
Driftmanual: 
Gateway Internet 

*1 66 

Service Värmekanal Start inställd värmetid?  5 
Stop värme?  35 
Start fuktmätning?  36 
Sensortemperatur  37 
Senaste fuktmätning  8 
Tid till nästa fuktmätning  22 

Omstart   38 
Återställning till 
fabriksinställningar 

  39 
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Menystruktur för applikation: Multi-Channel 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5  Parameter Nr. 
Driftinställningar System Tidprogram Veckoprogram 1   40 

Veckoprogram 2   
Veckoprogram 3   
Veckoprogram 4   

Helg program Helg start   41 
Helg slut   
Helg driftläge   

Värmekanaler Värmekanal <Nr.> Driftsätt   1 
Övre temp. gräns   2 
Fuktgräns   3 
Värmetid   4 
Start inställd 
värmetid 

  5 

Information System Registrerade kanaler    60 
Utetemperatur 
snittvärde 

   42 

Förvärmning PWM  
Värmebehov % 

   43 

Zoner Zon <Nr.> Aktuellt driftläge   44 
Värmekanaler Värmekanal <Nr.> Aktuell driftstatus   6 

Aktuell temperatur   7 
Senaste fuktmätning   8 
Återstående 
värmetid 

  9 

Zon Nr.   61 
Drifttid   10 
Energiförbrukning   11 

Server gateway Hänvisning till Installation och Driftmanual: 
Gateway Internet 

*1  

Intern data Serienummer    12 
Mjukvaruversion    13 

Lösenord Sätt nivå 1 Lösenord för nivå 1   14 
Sätt nivå 2 Lösenord för nivå 2   
Sätt nivå 3 Lösenord för nivå 3   

Inställningar Datum/ 
Tid 

Datum/Tid    45 
Sommartid typ    46 

Språk     15 
Display Kontrast    16 

Ljusstyrka vid 
inställningar 

   17 

Ljusstyrka vid vila    18 
Installation Grundinställningar Applikation    19 

Datum/Tid Datum/Tid   45 
Sommartid typ   46 

Värmekanaler Värmekanal <Nr.> Sensortyp  20 
Serverkommunikation 
aktiv 

  *1 47 
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Applikation Multi-Channel fortsättning 
 
 

 
 
 
 

Installation Information System Registrerade 
värmekanaler 

  60 

Utetemperatur 
snittvärde 

  42 

Förvärmning PWM  
Värmebehov % 

  43 

Zoner Zon <Nr.> Aktuellt driftläge  44 
Värmekanaler Värmekanal <Nr.> Aktuell driftstatus   6 

Aktuell felkod  21 
Aktuell temperatur   7 
Senaste fuktmätning  8 
Återstående värmetid  9 
Tid till nästa fuktmätning  22 
Zon Nr.  61 
Drifttid  10 
Drifttid total  23 
Energiförbrukning  11 
Energiförbrukning totalt  24 

Värmebehov  Info utetemperatur   48 
Status utetemperatur 
mätserier 

  49 

Status väderserier   50 
Utetemperatur aktuell   51 
Utetemperatur 
snittvärde 

  42 

Internet Gateway Hänvisning till Installation och Driftmanual: 
Gateway Internet 

*1  

Intern data Serienummer   12 
Version   13 

Inställningar System Nedre 
temperaturgräns  
förvärmning . 

  52 

Kontinuerlig 
övervakning för  
inhämtning av 
utetemp.  

  53 

Larmfördröjning   30 
Alarmutgång 
inverterad 

  31 

Radera registrerade 
kanaler. 

  62 

Zoner Zon <Nr.> Tidstyrning aktivera  63 
Kanal koppling  64 

Värmekanaler Värmekanal <Nr.> Driftsätt  1 
Sensortyp  20 
Övre temperaturgräns  2 
Nedre temperaturgräns  25 
Fuktgräns  3 
Värmetid  4 
Eftervärme  26 
Marktemperatur 
förvärmning 

 54 

Zon nummer  65 
Installerad effekt värme  27 
PWM intervalltid minuter  28 
Styrvärde nöddrift PWM 
% av intevalltid 

 29 

Nöddrift via 
feltemperatur 

 32 

Fastkörningsskydd 
pump 

 33 

Drifttid nollställning  34 
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Applikation Multi-Channel fortsättning 
 
 

*Visas endast vid: Server kommunikation aktiv = “Ja”) 

 
 
 

 

  

Installation Inställningar Värmebehov Förvärme PWM 
starttemperatur 

  55 

Förvärme PWM 
startvärde % 

  56 

Förvärme PWM 
sluttemperatur 

  57 

Mark- 
karaktäristik 

  58 

Uppvärmnings-  
karaktäristik 

  59 

Server gateway Hänvisning till Installation och Driftmanual: 
Gateway Internet 

*1 66 

LAN setup Hänvisning till Installation och Driftmanual: 
Gateway Internet 

*1 66 

Service Värmekanaler Värmekanal <Nr.> Start inställd värmetid?  5 
Stop värme?  35 
Start fuktmätning?  36 
Sensortemperatur  37 
Senaste fuktmätning  8 
Tid till nästa fuktmätning  22 

Omstart    38 
Återställning till 
fabriksinställningar 

   39 

Setup 
expansionsenhet 
(anslut bara en 
enhet)  

   67 
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Inställningar 
 
Inställningar för Single Unit 
Parameter Nr. enligt Menystruktur, se sidan 12. 
 

1. Driftsätt  
Inställbart Driftsätt för resp. kanal, se sidan 4. 

Fabriksinställning: Temp.Fukt . 
Valbart: Off / Temp.Fukt / TFukt+Grund / Temperatur / Nöddrift 

 

2. Övre temperaturgräns   
Inställning för övre temperaturgräns (aktiveringstemperaturen) , se sidan 4. 
Temperatur under denna gräns startar fuktmätning.   

Fabriksinställning: +3 °C, Valbart: -3 till +5°C. 
 
3. Fuktgräns  
Inställning av gränsvärde för fuktmätning, se sidan 4.  
Lågt värde avser hög känslighet.  

Fabriksinställning: 5.0, Valbart: 0.5 till 9.5. 

 

4. Värmetid  
Inställning av den värmetid som värmen skall vara till efter att snö eller is har detekterats. 

Efter värmetidens utgång startar en ny fuktmätning om temperaturen fortfarande är under 
aktiveringstemperaturen, se sidan 5. 

Fabriksinställning: 90 min, Valbart: 30 till 600 min. 

 
5. Start Värme 
Manuell start av värme med inställd värmetid. 
Fabriksinställning:  Nej Valbart: Nej / Ja. 

 

6. Driftstatus  
Visning av aktuell driftstatus som controllern befinner sig i. 

Möjlig status: Reset / StartUp / Deactivated / Ready / Active / Värme till / Värme till man / Nöddrift / Fel /. 
 

7. Aktuell Temperatur  
Visning av aktuell temperatur i °C. I mark eller tak beroende på använd sensortyp.  
Efter en fuktmätning visas temperaturen från före fuktmätningen beroende på att sensorn värms upp under själva 
mätningen.  

 

8. Senaste Fuktmätning  
Visning av den senast uppmätta fukthalten. Högt värde visar hög nivå av fukt, snö eller is. 
För information se Fuktmätning, sidan 4. 
Fuktvärden: 0.0 till 10.0. 

 

9. Återstående Värmetid 
Visning av återstående värmetid i minuter. 
 

10. Drifttid  
Visning av aktuell drifttid i timmar som värmen har varit till, sedan den förra nollställningen av mätaren.  

 

11. Energiförbrukning 

Visning av förbrukad energimängd i kWh, sedan den förra nollställningen av mätaren. 

 

12. Serienummer  
Visning av enhetens serienummer. 
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13. Mjukvaruversion  
Visning av aktuell mjukvaruversion och dess build number (fyra tecken). 

 

14. Lösenord  

Möjlighet att ställa in lösenordsskydd för inställningar av controllern. 

För information se Lösenord, sidan 24. 
Fabriksinställning: 0000 for nivå 1, 2 och 3. 

 

15. Språk  
Inställning av önskat språk. 

Fabriksinställning: Engelska, Språkval: Engelska / Tyska / Svenska / Norska / Franska / Holländska / 
Italienska. 

 

16. Kontrast  
Inställning av önskad kontrast i display. 

 

17. Ljusstyrka vid inställningar 
Inställning av önskad ljusstyrka i display vid inställningar. 

 

18. Ljusstyrka vid drift  
Inställning av önskad ljusstyrka i display under drift. 
 

19. Applikation  
Inställning av önskad Applikation. 
Denna inställning påverkar vilken menyuppsättning som skall visas i displayen. 
För information se Applikation, sidan 5. 
Fabriksinställning: Single Unit,  Möjliga inställningar: Single Unit / System / Multi Channel. 

20. Sensortyp 
Inställning av vilken typ av sensor som är ansluten till controllern.  
Givartyp måste anges för varje värmekanal som används. 

Fabriksinställning: to be defined,  Möjliga inställningar: 3356 / 3354. 

 

21. Felkod  

Visning av aktuell felkod i display. 

För information se Felkoder, sidan 26.  
 

22. Tid till nästa fuktmätning  

Visar återstående tid i minuter, till nästa fuktmätning. 

 

23. Total Drifttid  
Visning av total drifttid i timmar som värmen har varit till.  
Nollställs endast vid en fabriksåterställning av controllern. 

 

24. Total Energiförbrukning  
Visning av totalt förbrukad energimängd i kWh. 
Värdet är produkten av ansluten effekt och total drifttid. 

 

25. Nedre temperaturgräns  
Inställning för nedre temperaturgräns för en värmekanal. 
Temperatur under gränsvärdet stänger av kanalen. 
För information se Avstängningstemperatur, sidan 5. 

Fabriksinställning: -15 °C,  Valbart: -30 till -5°C. 
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26. Eftervärme 
Inställning av ev. önskad eftervärme.  
Värmen är till denna tid när ordinarie värmetid har löpt ut även om uppmätt fukthalt ligger lägre än gränsvärdet för 
start. 

Fabriksinställning: 0 min, Valbart: 0-180 min. 

 

27. Ansluten effekt  
Inställning av ansluten värmeffekt för beräkning av energiförbrukning. 
Fabriksinställning: 0 W, Valbart: 0 till 100000 W. 
 

28. PWM intervaltid  
Inställning av PWM Intervalltid vid Förvärmning och Nöddrift. 
Intervalltid avser cykeltiden från när värmen går till tills den går från.  
För information se Förvärmning PWM, sidan 5. 

Fabriksinställning: 60 min,  Valbart: 30 till 240 min. 

 
29. Nöddrift PWM %  
Inställning av andel i % som värmen skall vara till i förhållande till inställd PWM Intevalltid. Gäller vid Nöddrift. 
För information se Förvärmning PWM, sidan 5. 
Fabriksinställning: 0 %,  Valbart: 0 to 100 %. 

 
Vid > 0% finns risk för en hög elförbrukning! 
 

30. Larmfördröjning  
Inställning av larmfördröjning i minuter. 
För information se Larmhantering, sidan 6.  
Fabriksinställning: 60 min,  Valbart: 0 till 300 min. 
 

31. Larm relä ändra  
Inställning av önskad larmfunktion, ifall reläet skall vara till eller från vid larm. 
För information se Larmhantering, sidan 6.  

Fabriksinställning: Nej,  Valbart: Nej / Ja. 

 
32. Nöddrift vid fel temperatur  
Inställning för aktivering av Nöddrift vid fel på temperaturmätningen. 
För information se: Nöddrift sidan 6. 
Fabriksinställning: Nej,  Valbart: Nej / Ja. 
 

Vid “Ja” och PWM Nöddrift > 0% finns risk för en hög elförbrukning! 
 

33. Fastkörningsskydd för pump  
Aktivering av pumpmotionering för vätskebaserade värmesystem. 
Pumpen går 40 sekunder per dygn även om inget värmebehov finns.  

Fabriksinställning: Nej, Valbart: Nej / Ja. 
 

34. Drifttidräknare nollställning  
Nollställning av timräknaren som värmen har varit till. 

Fabriksinställning: Nej, Valbart: Nej / Ja. 

 

35. Stop värme?  
Möjlighet att manuellt stoppa en pågående värmetid. 

Fabriksinställning: Nej,  Valbart: Nej / Ja. 
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36. Start fuktmätning  
Möjlighet att manuellt starta en fuktmätning även om marktemperaturen överstiger den övre temperaturgränsen. 
För information se: Fuktmätning sidan 4. 

Fabriksinställning: Nej,  Valbart: Nej / Ja. 

 

37. Aktuell sensortemperatur 
Visning av den aktuella temperaturen i °C uppmätt av kombisensorn. 

Denna temperatur kan under fuktmätning överstiga omgivningstemperaturen. 
 

38. Omstart  
Möjlighet att återstarta controllern utan att bryta spänningen. 
Enbart basenheten återstartar och ej enheter anslutna via buss kommunikation. 

Fabriksinställning: Nej,  Valbart: Nej / Ja. 
 

39. Fabriksåterställning  
Möjlighet att återställa controllerns samtliga parametrar till fabriksinställningar. 

Fabriksinställning: Nej,  Valbart: Nej / Ja. 
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Inställningar för System & Multi-Channel 
 
Parameter 1-39 är identiska för applikation Single Unit, System & Multi-Channel. 
Parameter 40-67 är specifika för applikation System & Multi-Channel.    

40. Veckoprogram  
Inställning av startid, dag och tid för en zon. Veckoinställning är tillgängligt.  
Med veckoprogram kan också önskat Driftläge för en zon tidstyras.  
Var veckodag kan definieras individuellt ned till 15min inställningar. 
Fabriksinställning: Kanal. Valbart: Kanal / Kanal+Förvärme / Från. 

För information se Veckoprogram, sidan 25. 

 

41. Helgprogram  

Helgprogram skriver över tider och driftsätt som är valda under tid program. 

Helg definieras som startdatum med starttid resp. slutdatum med sluttid med ett valbart driftsätt.   

För information se Helgprogram, sidan 25. 

 

42. Ute temperatur medel 
Visar utetemperaturen i °C som ett medelvärde beräknat för de sista tre timmarna. 
Temperaturvärdet används till styrning av Grundvärme & Förvärmning. 
 

43. Förvärmning värmebehov  
Visar aktuellt värmebehov i % vid valt driftsätt Förvärmning.   

För information se Förvärmning PWM, sidan 5. 
 

44. Driftläge 

Visning av aktuellt driftläge i en zon.  

För information se Driftsätt, sidan 4. 

 

45. Datum & Tid 
Inställning av aktuellt datum och tid. 
Om controllern varit frånkopplad en längre tid måste aktuell tid kontrolleras och ev. behövas att ställas in.  
Vid kommunikation med server hämtas datum och tid via Internet.  

 

46. Sommartid typ  
Inställning för automatisk justering för sommartid.  

Fabriksinställning: Europa, Valbart: Från / Europa. 

 

47. Server kommunikation aktiv  
Inställning för aktivering av Internet Gateway kommunikation.   

Fabriksinställning: Ja,  Valbart: Nej / Ja. 

 

48. Info Temp Väder inhämtning 
Visning av aktuell status för inhämtning av väderprognos och utetempetur.  
För information se Info Temp Väder inhämtning, sidan 24. 
 

49. Ute temperatur mätserier  
Visning av aktuell status för uppmätt utetemperatur. 
För information se Info Temp Väder inhämtning, sidan 24. 
 

50. Väderprognos status  
Visning av aktuell status för väderprognos data. 
För information se Info Temp Väder inhämtning, sidan 24.  
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51. Utetemperatur aktuell  
Visning av aktuell utetemperatur i °C. 

 
52. Nedre temperaturgräns förvärmning  
Inställning av nedre temperaturgräns vid Förvärmning och vid Grundvärme.  
Vid temperatur understigande gränsvärdet avaktiveras förvärmning och grundvärme.   
För information se: Förvärmning och Grundvärme, sidan 5. 
Fabriksinställning: -20 °C,  Valbart: -30 to 0 °C. 
 

53. Kontinuerlig övervakning utetemperatur  
Aktivering av kontinuerlig övervakning av utetemperaturen. 
Om värde för utetemperatur saknas från prognosstyrning eller från utetemperatursensor aktiveras ett larm. 

Fabriksinställning: Ja,  Valbart: Nej / Ja. 

 

54. Marktemperatur Grundvärme  
Inställning av önskad marktemperatur vid Grundvärme. 
Vid utetemperaur lägre än övre temperaturgräns startar värmen för att uppnå önskad marktemperatur.  
För information se Grundvärme, sidan 5. 

Fabriksinställning: -5 °C,  Valbart: -15 till +5°C.  

 

55. Förvärme starttemperatur PWM  
Inställning av starttemperatur vid Förvärmning PWM. 
För information se: Förvärmning sidan 5. 

Fabriksinställning: -5 °C, Valbart: -10 till 0 °C. 

 

56. Förvärme startvärde PWM  
Inställning av startvärde vid Förvärmning PWM. 
För information se: Förvärmning sidan 5. 
Fabriksinställning: 10 %, Valbart: 0 till 30 %. 

 

57. Förvärme sluttemperatur PWM  
Inställning av sluttemperatur vid Förvärmning PWM. 
För information se: Förvärmning sidan 5. 

Fabriksinställning: -20 °C, Valbart: -30 till -10 °C. 

 

58. Mark egenskaper  
Inställning av markegenskaper vid Prognosstyrning.  
Denna tid avser tiden för marktemperaturen att följa utetemperaturen till 2/3.   
För information se: Drift & Installationsmanual Gateway Internet. 

Vid "Från" har Markegenskaper ingen inverkan på den beräknade effektiva utetemperaturen.  

Fabriksinställning: 2 tim,  Valbart: Från / 1 till 24 tim. 

 

59. Uppvärmning egenskaper  
Inställning av yttre uppvärmningsegenskaper vid Prognosstyrning.  
Denna tid avser tiden det tar vid en väderförändring att påverka marken.   
För information se: Drift & Installationsmanual Gateway Internet. 

Vid "Från" har inställningen ingen inverkan.  

Fabriksinställning: 2 tim,  Valbart: Från / 1 till 16 tim. 

 

60. Registrerade kanaler  
Visning av adresser för expansionsenheter som basenhet BASE har registrerat vid konfigurering i Multi Channel.  
För information se Zon, sidan 6. 
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61. Zon Nr  
Visning av vilken zon värmekanalen tillhör. 

För information se Zon, sidan 6. 

 

62. Radera registrerad kanal  
Inställning för radering av en kanal (expansionsenhet) som basenheten har registrerat. 

Fabriksinställning: -,  Valbart: 2 till 8. 

 

63. Tidprogram 
Inställning för aktivering av veckoprogram för en zon. 
För information se Veckoprogram, sidan 25. 

Fabriksinställning: Nej, Valbart: Nej / Ja. 

 

64. Kanalkoppling  
Inställning för Kanalkoppling.  
Vid aktivering av kanalkoppling går värmen till för alla kanaler inom zonen, även ifall endast en av sensorerna 
detekterar snö eller is. För information se Kanalkoppling, sidan 6.  

Fabriksinställning: Nej, Valbart: Nej / Ja. 
 

65. Zonnummer  
Inställning av vilken zon en värmekanal skall  tillhöra.  
Vid värdet 0 tillhör värmekanalen inte någon zon. 
För information se Zon, sidan 6. 
Fabriksinställning: Kanal nr,   Valbart: 0 till 4. 

 

66. LAN inställningar  
Hänvisning till Drift & Installationsmanual : Gateway Internet. 
Förutsättning för visning är en aktiv gateway kommunikation. 
 

67. Setup expansionsenhet  

(anslut bara en enhet) 

Inställning av adress vid tillkoppling av expansionsenheter. 
För information se Inställning av adresser, sidan 26. 
Fabriksinställning: 2,   Valbart: 2 till 8. 
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Lösenordsskydd 

Lösenord består av fyra tecken och kan ställas in för tre nivåer. 

Parametrar under menyn Information är inte lösenordsskyddade och finns alltid tillgängliga utan lösenord. 

Information Nivå 0 

Driftinställningar Lösenord nivå 1 

Språk & Tid Lösenord nivå 2 

Installation Lösenord nivå 3 

Lösenord för hög nivå gäller även för lägre nivå. Ifall lösenord har förlorats kan alla lösenord återställas med ett 
super lösenord. 
Ett super lösenord kan beställas av leverantören med hjälp av enhetens serienummer. 
Notera: Ett lösenord för en lägre nivå kan bara ändras ifall lösenord för högre nivåer redan har valts in.  

 

 
Inställning av adresser (Multi-Channel) 

Inställning av adresser vid tillkoppling av expansionsenheter. 

För varje tillkopplad expansionsenhet måste en egen adress ställas in: 

 1. Anslut en expansionsenhet till basenheten. 

 2. Manövrera i menyn till parametern Setup expansionsenhet. 
     [Meny → Installation → Service → Setup expansionsenhet] 

 3. Tryck change och välj in önskad adress (adress 2 för exp. enhet 1) med + eller - och tryck save.  

 4. Koppla ur den nyss inställda enheten och koppla in nästa expansionsenhet. 

 5. Tryck change och välj in önskad adress (adress 3 för exp. enhet 2) med + eller - och tryck save. 

 6. Upprepa steg 4-5 tills samtliga enheters adresser är inställda. (Max 7st. exp. enheter) 

 7. Anslut samtliga exp. enheter till basenheten och kontrollera så alla enheter nu visas i displayen. 

 (Vid inställning av adresser får endast en expansionsenhet anslutas till basenheten åt gången) 

 

 

Status för inhämtning av väder 

For info om väderinhämtning: 

 OAT mätning:  
Mätning från utetemperatursensor. 

 OAT nu:  
Mätning från utetemperatursensor. 

 Väder nu:  
Aktuellt värde från väderprognos. 

 Väderprognos:  
Tidserier från väderprognos med lagrade värden från tiden som varit. 
 

For info om utetemperatur: 

 (ej i bruk):  
Ej behov av sensor vid väderprognos. 

 Inga värden:  
Värde från sensor och väderprognos saknas. 

 Enkelt värde:  
Tar emot data som ett enkelt värde med tid. 

 Tidserier:  
Tar emot data som tidserier med tid som varit samt för väderprognos. 
  

 

Kontinuerlig övervakning av utetemperatur 

Vid Förvärmning aktiveras ett larm ifall ett värde för aktuell utetemperatur saknas. 

Utetemperaturen kan komma från sensor eller via Internet Gateway Server. 

Parametern “Kontinuerlig övervakning av utetemperatur” aktiverar ett larm för saknad utetemperatur även om 
Förvärmning inte är aktivt.  
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Veckoprogram  

Vid vald applikation "System" kan ett veckoprogram för värmekanalen programmeras. 

Vid vald applikation "Multi Channel" kan 4st individuella veckoprogram programmeras, ett för varje zon. 

I en zon kan 1 till 8st värmekanaler ingå. 

Exempel nedan visar en ändring av Veckoprogram 1. 
 

Veckoprogram 1 

Händelse 1 2 

Inkoppling
tid 

00:00 20:00 

Driftsätt 
Kanal +  
Förvärme 

Kanal 

Aktuella 
dagar 

Må, Tis, Ons,   
Tor, Fre, Lö, 
Sön 

Må, Tis, Ons,   
Tor, Fre, Lö, 
Sön 

 

Ändring av Veckoprogram: 
1. Välj Meny → Driftinställningar → Veckoprogram. 
2. Välj >>. 
3. Använd plus eller minus knappar (+ eller -) för att välja in vilken händelse som skall ändras, exempel 

Händelse 1. 
4. Välj Akt för att ändra en vald händelse. 
5. Välja Ändra. 
6. Gör önskade ändringar i Inkopplingstid och Driftsätt. Använd plus eller minus knappar (+ eller -)  och 

pilknappen >. 
7. Gör önskade ändringar av veckodagar. Använd plus eller minus knappar (+ eller -)  och pilknappen >.                

Plusknappen aktiverar en veckodag och minusknappen deaktiverar inkoppling vid vald veckodag.                                       
En deaktiverad veckodag visas som "–" i display istället för veckodag. 

8. Välj Spara. 
 

 

 

Helg program  

Helgprogram skriver över valt Veckoprogram.  

Helg anges med en startpunkt och en slutpunkt för helgen. 

Ett driftsätt för helgen anges, "Kanal" eller "Kanal+Förvärme".  

När Helgprogrammet har löpt ut blir Veckoprogrammet aktivt igen. 

Notera:  
För att helt avaktivera Helgprogram ändra slutdag till ett datum som redan har passerat. 

Exempel ändring av Helgprogram: 
 

Inställning av Helgprogram: 
1. Välj Meny → Driftinställningar → Helgprogram. 
2. Start för Helg visas i display. 
3. Välj Ändra och ställ in önskad starttid med pilknappen > och med plus eller minusknappen (+ eller -). Välj 
Spara. 
4. Välj pil ner knappen . Slut Helg visas i display. 
5. Välj Ändra och ställ in önskad sluttid med pilknappen > och med plus eller minusknappen (+ eller -). Välj 
Spara. 
6. Välj pil ner knappen . Driftsätt Helg visas i display. 
7. Välj Ändra och ställ in önskat Driftsätt för Helg med plus eller minusknappen (+ eller -). Välj Spara.  

Helgfunktionen är nu aktiv. På startiden kommer valt driftsätt att aktiveras och vid sluttiden kommer den att 
stängas av. 
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Felsökning 
Felkoder och Felmeddelande 

Vid händelse av ett fel aktiveras larmreläet och en felkod visas i display. 

Felkoder anges som ett hexadecimalt tal som består av fyra tecken. Felkod kan visas som en summa av flera fel, 
ifall fler än ett larm inträffar samtidigt. 

 

 

Felkod Beskrivning Förklaring 

E xxx1 Internt fel Mjukvarufel, okänt.  
 Återstarta enheten. 

E xxx2 Sensorfel Vald sensor stämmer inte med mätvärdet.  
 Kontrollera givartyp under Inställningar.  

Notera:  
Felkoden uppstår också när en sensor inte är invald. 

E xxx4 Sensorfel  Temperatur kan ej mätas.  
 Kontrollera anslutningen av sensorn. 
 Kontrollmät sensorn. 

E xxx8 Mätfel spänning Spänning kan ej mätas.  
 Kontrollera anslutningen av sensorn. 
 Kontrollmät sensorn. 

E xx1x Mätfel ström Ström kan ej mätas 

 Kontrollera anslutningen av sensorn. 
 Kontrollmät sensorn 

E xx2x Fel hög ström Hög ström genom sensorn. 

 Kontrollera anslutningen av sensorn. 
 Kontrollmät sensorn. 

E xx4x Fel fuktmätning Fel när fuktmätningen startar. 

Notera:  
Felkoden kan uppstå ifall fel sensortyp är invald. 
 Ställ in rätt givartyp. 

 Kontrollera anslutningen av sensorn. 

E xx8x Hög temperatur För hög temperatur (>30 °C) eller (>55 °C) under fuktmätning. 

  Avvakta tills temperaturen är normal och kontrollera igen. 

E x1xx Fel fuktmätning Fel vid fuktmätningen. 

 Kontrollera anslutningen av sensorn.  
 Kontrollmät sensorns resistans. 

E x2xx Fel ansluten last  Övervakning av på utgången ansluten last.  

Övervakas även när utgången är från. 

Fel uppstår också när ingen last finns ansluten på utgången. 

 Kontrollera installationen:  
 Kontrollera så att ansluten last är korrekt installerad. 
 Kontrollera så att ansluten värmelast eller kontaktor är ok. 
 Felkoden kan kortvarigt visas någon sekund när controllern    
skiftar driftstatus och avser inget fel. 
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LED Statusdioder 

Trefärg LED visar status och ev felkoder på expansionsmodul EXPAND. 

Två färger betyder att dioden blinkar med de färgerna. 

 
Status vid uppstart: 
 

LED Status / Fel 
 ingen spänning 
 hårdvarufel 
 mjukvarufel  
 mjukvara initialisering 
 återställn. till fabriksinställningar pågår 
 återställn. till fabriksinställningar slutförd 
 självkontroll pågår 
 självkontroll pågår 
 applikationsfel 
 mjukvara start 

 
 
Status vid drift: 
 

LED Status / Fel 
 några sekunder efter uppstart 
 snö och is-detektering avstängd 
 temperatur utanför mätområde 
 fuktmätning är aktiv 
 värme till med inställd värmetid 
 eftervärme 
 temperaturmätning är aktiv 
 manuell nödkörning 
 automatisk nödkörning 
 avbrott eller ej ansluten last 

 

 
Sensorer 

En ansluten sensor övervakas kontinuerligt.  

Nöddrift aktiveras automatiskt vid fel på sensorn ifall parametern "Nöddrift vid feltemperatur" är satt till ja och 
parametern “Nöddrift PWM %" är större än 0 %. 
 
En sensor kan kontrollmätas med Ohmmeter. 

Vid mätningen skall controllern göras spänningslös samt sensorns kablar kopplas bort från controllern. 
 

Resistansvärden för temperatur - kombisensor 3354 / 3356 

Mätning görs mellan parterna vit och vit/svart. 

Tabellen nedan visar värden gällande vid olika temperaturer. 

 °C     Ω °C    Ω °C   Ω 
-35 32,197 -10 8,941 15 2,970 
-30 24,532 -5 7,070 20 2,431 
-25 18,851 0 5,634 25 2,000 
-20 14,616 5 4,520 30 1,657 
-15 11,383 10 3,652 35 1,379 

 
 

Resistansvärde för fuktmätningskrets - kombisensor 3354 / 3356 

Mätning görs mellan parterna röd och röd/svart. 

Tabellen nedan visar godkända värden. 

Typ Ω 
3354 ROOF 77 till 94 

3356 GROUND 71 till 81 
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Teknisk Data 
Snö och Is Controller BASE & EXPAND 

 
 
Spänning 230 V AC +10%/-15%, 50Hz 
Tillåtna spänningsvariationer Min 195 V Max 253 V 
Effektförbrukning 3 W eller ca 11 W vid fuktmätning 
Max försäkring 16A 
Mätområde: -30 °C till +80 °C 
Utgångsrelä potentialfri NO kontakt  

max last 230V AC - 16A, resistiv last 
max last 24 DC - 16A, resistiv last 
Vid inkoppling av externt utgångsrelä eller kontaktor 
skall transientskydd (typ varistor, RC krets) användas   

Larmrelä potentialfri växlande kontakt 
max last 230V AC - 2A, resistiv last 
max last 24 DC - 2A, resistiv last 

Anslutningsplintar For max 2.5 mm² 
Kombisensor fukt/temp Typ 3354, 3356 
Utetemperatursensor Typ 3115  
Kapsling  För montering i elkapsling (min IP54 utomhus) 
Kapslingsklass IP 20 (enligt EN 60529) 
Skyddsklass II vid korrekt installation 
Drift temperatur -15 °C till +40 °C, ej kondensering 
Förvaringstemperatur -20 °C to +70 °C, ej kondensering 
Montering Din-skena montage TH-35 (enligt DIN EN 60715) 
Miljöklass 2 (normal) 
Erforderligt utrymme 3 HP (enligt DIN 43880) 
Vikt Ca. 0.25 kg 
 
 

Data enligt IEC 60730-1: 

Heat and fire resistance: Category B/D 
Ball pressure test: +125 °C 
Rated surge voltage: 4 kV 
Action type: Type 1B 
Rated power and load for EMC 
emission test: 

230 V~, load 0.5 A 

 
 

Direktiv 

Produkten uppfyller följande direktiv och regelverk: 
EMC Directive  
Radio Equipment Directive 
Low-voltage Directive  
RoHS Directive  
WEEE-Reg.-No.: DE 7530302 
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Dimensioner 
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Produkter 
 

 

Snö & Is Controller BASE 

 

Expansionsenhet EXPAND 

 

Marksensor 3356 for mätning av temperatur och fukt 

 

Hållare för markinstallation av marksensor 3356 

 
Sensor 3354 för tak och hängrännor, mäter temperatur och fukt 

 

Monteringsplåt for sensor 3354 (koppar eller zink) 

 

Utetemperatur sensor OUT 

 

Internet Gateway 

 

Modbus Gateway  
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