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Utrustning 

 

 

Termostat 
20A DIN  
 

 

 

Termostat 
20A DIN  
Installation & Driftmanual 

 

  Säkerhetsinstruktioner 

   

 

 

Säkerhetsanvisningar 

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

 
 
Temperaturgivare 
 

 

Temperatursensor 3131 

Standard temperatursensor typ Serie 31 

 

Temperatursensor 3154 

Temperatursensor typ Serie 31 i hög kvalitet 
mässing. Skyddsklass IP 68, lämplig för tak 
och mark 

 

Temperatursensor 3115 

Temperatursensor typ Serie 31 inbyggd i 
kapsling, lämplig för montering på vägg etc 

 
 
 
Direktiv 
Produkten uppfyller följande direktiv och regelverk: 
 
- EMC Directive  
- Low-voltage Directive  
- RoHS Directive  
 

WEEE-Reg.-No. : 75301302 
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Inledning 
 

Termostat 20 A DIN är en universaltermostat som kan användas för varierade typer av temperatureglering av värme 
och kyla. Den är utrustad med ett effektrelä för max 20 A och ett signalrelä för larm, max 1 A, 30V. 

Ett antal olika temperaturgivare kan anslutas och ställs in i menyn. 

Termostaten manövreras via touchdisplay och skall installeras på DIN skena i avsett apparatskåp eller 
kopplingslåda. Termostaten har bakgrundsbelysning av display med möjlighet att ställa in lösenords-skydd av 
menyer. 

 
 

 

Funktioner 
 
Version 20 A DIN 

 

Sensoringångar 
 

1 

Effektrelä  (normalt öppen) 1 (20A) 
 

Larmrelä (växlande) 1 (1A, 30V) 

USB kommunikation ● 

Enkel reglering ● 
PWM pulsbreddmodulering ● 
Lösenordsskydd ● 
Gränsvärde ● 
Avstängningstid ● 
Värme/Kyldrift ● 
PWM vid fel ● 
Övre/Nedre hystereser ● 
Larmutgång ● 
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Funktioner 
 

Börvärde 

Börvärde är inställning för den temperatur man önskar att hålla på sin temperaturreglering. 

 

Ärvärde 

Ärvärde är den temperatur som temperatursensorn mäter och det värde som bestämmer när termostatens utgång 
skall vara till eller slå ifrån. Vid värmedrift är utgången till när ärvärdet är lägre än börvärdet och det är vice versa 
för kyldrift. 

 

Gränsvärde 

Gränsvärde är en funktion som helt kopplar ifrån termostatens utgång när temperaturen understiger inställt 
gränsvärde även när temperaturen understiger börvärdet. 

Funktioner är omvänd vid kyldrift, utgången kopplar då ifrån när temperaturen överstiger inställt värde. 

 

Övre och nedre hysteres 

Två hystereser till börvärde och gränsvärde definerar brytpunkt som triggar utgången till att slå till eller slå från.  

Övre hysteres definerar brytpunkt för den övre temperaturen. 

Nerde hysteres definerar brytpunkt för den nedre temperaturen. 

Hysteresen adderas till inställt börvärde för brytpunkt till utgången.   

 

Värme/kyldrift 

Termostaten kan användas både för reglering av värme och kyla. 

Inställning av termostatens funktionsriktning för att kyla eller värma:  

(meny: Inställningar → Allmänt→ Reglering funktionsriktning) 

 

Avstängningstid 

Avstängningstid är den tid som utgången minst är från efter att utgången varit till, även om värmebehov finns. 

Det kan reducera switchfrekvensen för regleringen för att förlänga livslängden hos reäet eller ifall sensorn skulle 
vara installerad på ett ofördelaktigt ställe.  

 

Signalrelä för larm 

Ett signalrelä indikerar vid fel på utrustningen eller installationen.  

Reläet har en växlande potentialfri kontakt vars funktion kan inverteras i menyn. 

Reläet är avsett för max 30V, 1A. 

Det kan användas för att skicka larm till överordnade styrsystem.  

Larm kan orsakas av sensorfel, internt fel, installationen eller av spänningsavbrott. 
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PWM pulsbreddmodulering 

Vid PWM drift kopplas lasten till och från inom en intervalltid på 10-60 minuter. 
Intervalltid avser den tid som utgången går till och sedan från igen. 

PWM styrvärde (meny: Information → Reglerkrets) visar längden på när utgången är till som procent av 
intervalltiden. 

Ifall PWM intervaltid är till exempel, 60 minuter, ett PWM styrvärde på 25 % betyder att utgången är till i 15 
minuter och från i 45 minuter.  

Övre och nedre börvärdes hysteres bestämmer gränser för mellan vilka temperaturer som PWM skall vara aktiv. 

 

 
 

Exempel: 
Vid ett börvärde på 20 °C, en övre hysteres på 1K och en nedre hysteres -1K, PWM blir aktiv i området mellan   
19 °C and 21 °C. 

Vid en tempratur på 19,5 °C blir PWM 75 %, och vid 20,5 °C blir det 25 %. 

Vis sensorfel kan PWM pulsbreddmodulering slå till automatiskt. 
Inställning: (meny: Inställningar → Reglerkrets → Utökade inställningar → PWM % vid fel) 
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Installation 
  

Tillåten användning 

Utrustningen får endast användas för temperaturreglering av elektriska värme/kyl system.  

Installationen måste utföras i elskåp, elcentral eller kopplingslåda. 

Felaktig användning kan skada utrustningen och kan orsaka fara. 
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 skall installeras i elskåp, kopplingslåda eller 
motsvarande. 
 
 
Inkoppling - 20A DIN 
 

 

Beteckning Övre anslutningar  Beteckning Nedre anslutningar 
NC Larmrelä: normalt sluten kontakt  L Strömförsörjning - 230V AC, 50Hz  
C Larmrelä: gemensam kontakt  N Strömförsörjning - Neutral 

NO Larmrelä: normalt öppen  N Utgång - Neutral 
X * Används ej  SH Utgång - max 20A (resistiv last) ** 

 Används ej    
X * Används ej    
T2 * Ingång sensor 2    

 Jord: sensor 1/2    
T1 Ingång: sensor 1    

*  reserverad, används ej 
** vid inkoppling av externt utgångsrelä eller kontaktor skall transientskydd (typ varistor, RC krets) användas     
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Användargränssnitt 
 
 
Display 

Termostaten manövreras via knappar placerade längs ner i termostatens touchdisplay. 
De kan påverkas antingen med ett finger eller med en avsedd pekpenna för touchskärm. 

Knapparna har följande funktioner:  

 

Symbol Funktion 

Menu öppna menyer 

>> nästa menynivå 

<< backa en menynivå 

 en rad upp 

 en rad ner 

> en inställning framåt 

< en inställning bakåt 

+ öka värde 

- minska värde 

Chng ändra värde 

Esc undvika 

Save spara inställning 

 

 
Meny hemmaläge 
Nedan visar display med förklaring av information: 
  

 
 

 Funktion 
 Aktuell driftstatus: Till/Från - Börvärde/Gränsvärde/Avstängd 
 Ärvärde 
 Börvärde 
 Reläutgång status: Till/Från 
 Produkt - Menyknapp 
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Menysystem 
Under menyn Information visas relevant information för temperaturregleringen och under Inställningar görs 
justering av utrustningen. 
Vid drifttagning sker inställningar under Konfigurering som endast bör utföras av en kvalificerad elektriker.  
För att samtliga parametrar skall visas under Information och under Utökade inställningar måste resp. funktion 
först väljas in under Konfigurering.  
Parametrar nedan föklaras mer i detalj under kapitel Inställningar. 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4  *  Parameter 

Information 
 

Reglerkrets 
 

Driftstatus (kanalstatus)   1 
Ärvärde (mätvärde)   2 
Börvärde   3 
Gränsvärde  gv 4 
Återstående 
avstängningstid  at 

5 

Relä   6 
PWM styrvärde  pwm 7 
Drifttid 
(Drifttimmar) 
 

Drifttimmar Relä  
(sedan återställning)  

8 

Drifttimmar Relä  
(totalt)  

9 

Inställningar Reglerkrets 
 

Börvärde   10 
Gränsvärde  gv 11 
Utökade inställningar Aktivera reglerkanal  12 

Börvärde övre hysteres  13 
Börvärde nedre hysteres  14 
Gränsvärde övre 
hysteres gv 

15 

Gränsvärde nedre 
hysteres gv 

16 

Avstängningstid at 17 
PWM intervalltid pwm 18 
PWM styrvärde vid fel  19 
Drifttimmar:  
Nollställning räknare  

20 

Allmänt 
 

Reglering 
funktionsriktning 

 
 

21 

Invertera signalrelä   22 
Display 
 

Kontrast   23 
Ljusstyrka vid 
inställningar 

 
 

24 

Ljusstyrka vid drift   25 
Konfigurering Språk    26 

Aktivera 
gränsvärde 

  
gv 

27 

Aktivera 
avstängningstid 

  
at 

28 

Aktivera driftläge 
PWM 

   
pwm 

29 

Sensortyp    30 
Omstart    31 
Fabriksinställning Återställ enhet   32 

Service Version    33 
Serienummer    34 
Sätt lösenord Sätt lösenord    35 

* Kolumnen visar parametrar som endast visas när resp. funktion är aktiverad under menyn Konfigurering. 

gv = aktivera funktion Gränsvärde 
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at  = aktivera funktion Avstängningstid  
pwm = aktivera funktion PWM, pulsbreddmodulering 

Driftsättning & Injustering  
 

Driftsättning 

1. Kontrollera inkopplingen, kontrollmät resistans i last. 

2. Välj in önskad givartyp (Konfigurering → Sensortyp)  

3. Aktivera ev. önskade funktionsval nedan: 

 aktivera gränsvärde  (Konfigurering → Aktivera gränsvärde) 
 aktivera avstängningstid  (Konfigurering → Aktivera avstängningstid) 
 aktivera PWM pulsbreddmodulering (Konfigurering → Aktivera driftläge PWM) 

4. Välj önskad typ av reglering, värmedrift eller kyldrift  (Inställningar → Allmänt → Reglering 
funktionsriktning)  

5. Ställ in önskat börvärde  (Inställningar → Reglerkrets) 

6. Ställ in ev. önskat gränsvärde (Inställningar → Reglerkrets) 

7. Ställ in ev. önskad PWM intervalltid (Inställningar → Reglerkrets) 

8. Ställ in ev. önskad hysteres för börvärde (Inställningar → Reglerkrets → Utökade inställningar) 

9. Ställ in ev. önskad hysteres för gränsvärde (Inställningar → Reglerkrets → Utökade inställningar) 

10. Kontrollera funktionen och ev. finjustera inställningarna. 

 
  

Parametrar  
 
1. Driftstatus (meny: Information → Reglerkrets) 
 
Visar vilken reglerstatus termostaten befinner sig i. 

(Reset, StartUp, Deaktiverad, Från tid, Från gränsvärde, Från börvärde, Till, PWM 0 %, PWM, PWM 100 %, 
Givarfel, State error)  

Om pulsbreddmodulering PWM är invald visas värmebehovet som "PWM 0 %", "PWM" eller "PWM 100%".  

"PWM 0%" när värmebehovet är 0% (utgång kontstant från) 

"PWM" när värmebehovet ligger mellan 1 % and 99 %. 

"PWM 100 %" när värmebehovet är 100 % (utgång kontstant till) 

 

2. Ärvärde (meny: Information → Reglerkrets) 
Visning av aktuell temperatur; se sidan 4. 

 

3. Börvärde (meny: Information → Reglerkrets) 
Visning av inställt börvärde; se sidan 4.  

 

4. Gränsvärde (meny: Information → Reglerkrets) 
Visning av inställt gränsvärde; se sidan 4.  

Denna parameter visas endast när gränsvärde är aktiverat under Konfigurering. 

(meny: Konfigurering  → Aktivera gränsvärde) 

 

5. Återstående avstängningsstid (meny: Information → Reglerkrets) 
Visning av återstående avstängningsstid; se sidan 4. 

Denna parameter visas endast när avstängningstid är aktiverat under Konfigurering. 

(meny: Konfigurering  → Aktivera avstängningstid) 

 

6. Relä (meny: Information → Reglerkrets) 
Visning av utgångsreläets status (Till eller Från) 
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7. PWM % (meny: Information → Reglerkrets) 
Visning av aktuellt värmebehov i %. 

PWM % beräknas ifrån börvärde, ärvärde och börvärde hysteres. 

För mer information; se sida 5.  

Denna parameter visas endast när PWM är aktiverat under Konfigurering. 

(meny: Konfigurering  → Aktivera PWM) 

 

8. Drifttid (meny: Information → Reglerkrets→ Drifttid) 

Visning av drifttid i timmar som värmen har varit till sedan förra nollställning. 
 

9. Drifttid totalt (meny: Information → Reglerkrets→ Drifttid) 
Visning av drifttid i timmar som värmen totalt har varit till. 

 

10. Börvärde (meny: Inställningar → Reglerkrets) 
Inställning av börvärde; se sida 4. 

Fabriksinställning: 2 °C, valbart: -50 to 300 °C (beroende på sensortyp) 

 

11. Gränsvärde (meny: Inställningar → Reglerkrets) 
Inställning av gränsvärde; se sida 4. 

Denna parameter visas endast när gränsvärde är invalt under Konfigurering. 

(meny: Konfigurering  → Aktivera gränsvärde) 

Fabriksinställning: -10 °C, valbart: -50 to 300 °C (beroende på sensortyp) 

 

12. Aktivera termostat (meny: Inställningar → Reglerkrets → Utökade inställningar) 
Inställning för aktivering och deaktivering av termostaten.    

Fabriksinställning: Till, valbart: Till, Från.  

 

13. Börvärde övre hysteres (meny: Inställningar → Reglerkrets → Utökade inställningar) 
Inställning av börvärdets övre hysteres; se sida 4.  

Fabriksinställning: 1,0 K, valbart: - 20,0 to +20,0 K  

 

14. Börvärde nedre hysteres (meny: Inställningar → Reglerkrets → Utökade inställningar) 
Inställning av börvärdets nedre hysteres; se sida 4.  

Fabriksinställning: 1,0 K, valbart: - 20,0 to +20,0 K  

 

15. Gränsvärde övre hysteres (meny: Inställningar → Reglerkrets → Utökade inställningar) 
Inställning av gränsvärdets övre hysteres; se sida 4.  

Fabriksinställning: 1,0 K, valbart: - 20,0 to +20,0 K  

Denna parameter visas endast när gränsvärde är invalt under Konfigurering. 

(meny: Konfigurering  → Aktivera gränsvärde) 

 

16. Gränsvärde nedre hysteres (meny: Inställningar → Reglerkrets → Utökade inställningar) 
Inställning av gränsvärdets nedre hysteres; se sida 4.  

Fabriksinställning: 1,0 K, valbart: - 20,0 to +20,0 K  

Denna parameter visas endast när gränsvärde är invalt under Konfigurering. 

(meny: Konfigurering  → Aktivera gränsvärde) 
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17. Avstängningstid (meny: Inställningar → Reglerkrets → Utökade inställningar) 
Inställning av önskad minsta avstängningstid; se sida 4.  

Denna parameter visas endast när avstängningstid är invalt under Konfigurering. 

(meny: Konfigurering  → Aktivera avstängningstid) 

Fabriksinställninng: 0 minuter = Från, valbart: 0 till 120 minuter 

 

18. PWM intervalltid (meny: Inställningar → Reglerkrets → Utökade inställningar) 
Inställning av önskad intervalltid vid PWM kontroll. 

Tiden avser den tid som utgången går till och sedan från igen. 

Pulsbreddmodulering PWM; se sida 5 

Notera: Rekommenderat att intervalltiden inte sätts lägre än nödvändigt då en kort intervalttid kan ha en negativ 
inverkan på reläets livslängd.  

Denna parameter visas endast när PWM pulsbreddmodulering är invalt under Konfigurering. 

(meny: Konfigurering  → Aktivera PWM) 

Fabriksinställning: 20 minuter, valbart: Från, 10 till 60 minuter. 

 

19. PWM % vid fel (meny: Inställningar → Reglerkrets → Utökade inställningar) 
I händelse av fel på sensor eller kabel kan PWM pulsbreddmodulering kopplas in automatiskt.  

PWM % är inställning för det aktuella värmebehovet, alltså % av intervalltid som utgången skall vara till. 

PWM intervalltid är alltid 30 minuter vid händelse av fel. 

For mer information; se sida 5.  

Notera: Vid fel kommer utgången att slå till resp. från enligt inställd PWM % även om inget värmebehov skulle 
finnas vid tillfället.  

Fabriksinställning: 0 %. valbart: 0 to 100 %. 

 

20. Drifttid: Nollställ räknare (meny: Inställningar → Reglerkrets → Utökade inställningar) 
Nollställning av räknare för visad drifttid i timmar.  

 

21. Reglerriktning (meny: Inställningar → Allmänt→ Reglering funktionsriktning) 
Inställning av termostatens funktionsriktning för att kyla eller värma.  

Fabriksinställning: Värmedrift, valbart: Värmedrift, Kyldrift. 

 

22. Invertera larmrelä (meny: Inställningar → Allmänt→Invertera larmrelä) 
Inställning för invertering av termostatens larmutgång; se sida 4.  

Fabriksinställning: Från, valbart: Från, Till.  

 

23. Kontrast (meny: Inställningar → Display) 
Inställning av kontrast i display. 

Fabriksinställning: 0, valbart: -5 - 5. 

 

24. Ljusstyrka meny vid inställningar (meny: Inställningar → Display) 
Inställning av ljusstyrka i display vid inställningar. 

Fabriksinställning: 70% 
 

25. Ljusstyrka vid drift (meny: Inställningar → Display) 
Inställning av ljusstyrka i display under drift. 

Fabriksinställning: 0% 
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26. Språk (meny: Konfigurering) 
Inställning för val av önskat språk som visas i display.  

Valbart: Engelska, Svenska, Tyska, Norska. 
 

27. Aktivera gränsvärde (meny: Konfigurering) 
Aktivering av funktion med gränsvärde. 

Efter att gränsvärde aktiverats kan önskat gränsvärde ställas in under: Inställningar → Reglerkrets → Utökade 
inställningar. 

For mer information; se sida 4.  

Fabriksinställning: Från, valbart: Från, Till. 

 

28. Aktivera avstängningstid (meny: Konfigurering) 
Aktivering av minsta avstängningstid, 

Efter att avstängningstid aktiverats kan önskat tid ställas in under meny: Inställningar → Reglerkrets → Utökade 
inställningar. 

For mer information; se sida 4.  

Fabriksinställning: Från, valbart: Från, Till. 

 

29. Aktivera PWM (meny: Konfigurering) 
Aktivering av pulsbreddmodulering PWM. 

Efter att PWM aktiverats kan önskad intervalltid ställas in under meny: Inställningar → Reglerkrets → Utökade 
inställningar. 

For mer information; se sida 5.  

Fabriksinställning: Från, valbart: Från, Till. 
 

30. Sensortyp (meny: Konfigurering) 

Inställning för vilken typ av temperatursensor som är ansluten. 

Tre olika temperaturer (20, 30 och 40 °C) med dess korresponderande resistanvärden visas i display. 

Exempel: 2k4 som är resistansen vid temperaturen 20 °C för Serie 31 DIN sensor. 

Fabriksinställning: Serie 31 DIN. 

Valbart: Serie 31 DIN, Serie 30, Platinum sensor Pt1000, Silicon-PTC KTY81-210, Schlüter/Deltadore UNI. 

 

31. Återstart (meny: Konfigurering) 
Parameter för återstart av termostatens mjukvara. 

  

32. Fabriksåterställning (meny: Konfigurering) 

Återställning av alla parametrar i termostaten som när den levererades från fabrik. 

 

33. Version (meny: Service) 
Visning av aktuell version av mjukvara med build nummer. 

 

34. Serienummer (meny: Service) 
Visning av enhetens serie nummer. 

 

35. Lösenord (meny: Service) 
Möjlighet att lösenordsskydda inställningar i menyer. 

Lösenordet skall bestå av fyra tecken. 

Parametrar under information är alltid tillgängliga även utan lösenord. 

Fabriksinställning: 0000, valbart: 0000-9999. 
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Felsökning 
Vid fel visas ett felmeddelande eller en symbol i display. 

  

Visad feltext Möjlig orsak Åtgärd 

 

Error Display Problem i display processor Reset 1) 

Error Menu Meny konfigureringsfel  Reset 1) 

Error Controller Kommunikationsfel controller module och display 
module  

Reset 1) 

 

~~~ 
Mjukvara upptagen Reset 1) 

Paus i intern kommunikation Reset 1) 

 

- # - Sensorfel eller felaktigt invald sensortyp Kontrollera 
inkoppling, sensor, 

invald sensor. 

Fabriksåterställning 
2) 

- ˄ - Ej ansluten sensor eller avbrott Kontrollera 
inkoppling, sensor 

- ˅ - Kortslutning sensor Kontrollera 
inkoppling, sensor 

 
1) För reset av termostaten bryt spännigen och slå till igen efter ca 10 sek. 
2) Fabriksåterställning av enheten och välj om inställningarna. 
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Teknisk data 
 

Märkspänning: 230V AC +/- 10%, 50Hz  

Tillåtna  spänningsvariationer: 207V AC till 253V AC 

Effektförbrukning: ca 2 VA 

Utgångsrelä: 1 x normalt öppet, max 20A - resistiv last 
(max 4,6 kW vid märkspänning) 
Vid inkoppling av externt utgångsrelä eller kontaktor skall 
transientskydd (typ varistor, RC krets) användas   

Larmrelä: Växlande potentialfri kontakt 
max 30V DC/AC, 1A resistiv last   

Sensortyper: Series 31 (NTC according to DIN EN 50350) 
Series 30, Pt1000, KTY81-210, Schlüter/Deltadore UNI, 
Devi 25-15k, OJ 25-12K, OJ 25-10K 

Mätområde: max -50 °C till +300 °C (beroende på sensortyp) 

Kapsling: För skenmontage 3 HP (enligt DIN 43880) 

Montering: DIN skena TH-35 (enligt DIN EN 60715) 

Kapslingsklass IP 20 (enligt EN 60529), vid korrekt installation 

Drifttemperatur: -15 °C to +40 °C, torrt utrymme 

Lagringstemperatur: -20 °C to +70 °C, torrt utrymme 

Vikt: ca. 0.25 kg 

 

 

Direktiv 

Produkten uppfyller följande direktiv och regelverk: 
- EMC Directive  
- Low-voltage Directive  
- RoHS Directive  
 

WEEE-Reg.-No.: DE 75301302 
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Dimensioner  
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