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31 Kiitämme tämän RESOL-laitteen hankinnasta.

Lue tämä ohje huolellisesti läpi, jotta osaat hyödyntää tämän laitteen suorituskykyä parhaalla mahdollisella tavalla. 
Säilytä tämä ohje huolellisesti.

DeltaSol® 
AL 

Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille

www.resol.com
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Ohjausyksikön cTUVus-sertifiointi 
vahvistaa että ohjausyksikkö on 
sertifioitu UL 60730-1:2009 ja CSA 
B60730.1:2002 mukaisesti.
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Kohderyhmä

Tämä opas on tarkoitettu yksinomaan valtuutetuille ammattilaisille.
Vain sähköalan ammattilaiset saavat suorittaa sähkötöitä.
Ensimmäinen käyttöönoton suorittajan täytyy olla laitteiston valmistaja tai sen ni-
meämä ammattihenkilö.

Symbolien selitykset

VAROITUS! Varoitukset on merkitty varoituskolmiolla!
 Î Ne ilmoittavat, miten vaara voidaan välttää!

Merkkisanat luonnehtivat esiintyvän vaaran vakavuutta, ellei sitä vältetä.
• VAROITUS merkitsee, että voi sattua henkilövahinkoja, mahdollisesti syntyä 

myös hengenvaarallisia vammoja
• HUOMIO merkitsee, että voi syntyä esinevahinkoja

Huomautus
Huomautukset on merkitty informaatiosymbolilla.

 Î Nuolilla merkityt tekstin osat kehottavat ryhtymään toimiin.

Jätehuolto

• Laitteen pakkausmateriaali on hävitettävä ympäristöä saastuttamattomalla 
tavalla.

• Käytetyt vanhat laitteet on toimitettava valtuutettuun keruupisteeseen ja ne on 
hävitettävä ympäristöä saastuttamattomalla tavalla. Otamme pyynnöstä takaisin 
meiltä ostetut käytetyt laitteet ja takaamme niiden ympäristöä saastuttamatto-
man hävityksen.

Turvaohjeet

Noudata näitä turvaohjeita tarkasti ihmisille ja omaisuudelle aiheutuvien vaarojen 
ja vahinkojen sulkemiseksi pois.

Määräykset

Noudata töiden yhteydessä voimassaolevia standardeja, määräyksiä ja direktiivejä!

Tietoja laitteesta

Määräystenmukainen käyttö

Aurinko-ohjausyksikkö on tarkoitettu käytettäväksi vakiomallisissa aurinko- ja läm-
mitysjärjestelmissä ottaen huomioon tässä ohjeessa ilmoitetut tekniset tiedot.
Määräystenvastaisesta käytöstä on seurauksena kaikkien vastuuvaatimusten rau-
keaminen.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote on asianomaisten direktiivien mukainen ja siten varustettu 
CE-merkillä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan pyytää valmistajalta.

Huomautus
Voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat haitata ohjausyksikön toi-
mintaa.

 Î Varmista, ettei ohjausyksikköä ja järjestelmää altisteta voimakkaille 
sähkömagneettisille säteilylähteille.

Erehdykset mahdollisia ja oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

© 20150107_11207831_DeltaSol_AL.monfi.indd
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Järjestelmäohjausyksikkö DeltaSol® AL

DeltaSol® AL on lämpötilaerokytkin kaikilla tärkeimmillä toiminnoilla perusau-
rinkolämpöjärjestelmille. Siinä on selkeä järjestelmänäyttö, joka näyttää järjestelmä-
asetukset nopeasti ja helposti.

Tiedonsiirtoa varten ohjausyksikkö on varustettu RESOL VBus®-väylällä. Sen käyttö 
ja toiminnantarkistus on hyvin helppoa.

Sisällys
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2 Asennus ................................................................................................ 5
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5 Vianmääritys ...................................................................................... 16
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6.2 VBus®-lisätarvikkeet .................................................................................................. 19
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1 Yleiskatsaus
• System Monitoring -näyttö

• Jopa 3 lämpötila-anturia Pt1000

• Lämpömäärämittaus

• Toiminnanvalvonta

• Aurinko käyttötuntilaskuri

• Intuitiivinen käyttökonsepti

• Vaihtoehtoina °C ja °F

Tekniset tiedot 

Tulot: 3 lämpötila-anturia Pt1000
Lähdöt: 1 mekaaninen vaihtorele 
Kytkentäteho: 4 (1) A 240 V~ (mekaaninen vaihtorele)
Kokonaiskytkentäkapasiteetti: 4 A 240 V~
Kytkentä: 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)
Liitäntätapa: Y
Tehonkulutus: < 0,7 W (valmiustila)
Vaikutustapa: Tyyppi 1.B
Syöksynkestojännite: 2,5 kV
Dataliitännät: RESOL VBus®

VBus®-virtalähtö: 35 mA
Toiminnot: toimintojen valvonta Saksan vientivalvontaviraston (BAFA) ohjeiden 
mukaan, Käyttötuntilaskuri, Putkikeräintoiminto, Lämpömäärämittaus
Kotelo: Muovi, PC-ABS ja PMMA
Asennus: Seinäasennus, kytkentätauluasennus mahdollista
Ilmoitus / Näyttö: Seurantanäyttö järjestelmän visualisointiin, 16-segmentti ja 
7-segmentti näyttö, 8 symbolia järjestelmän tilan osoittamiseen, taustavalo ja Toi-
mintatilan merkkivalo
Käyttö: 3 näppäintä ja 1 liukukytkin
Suojaus: IP 20 / DIN EN 60529
Suojausluokka: II
Ympäristön lämpötila: 0 … 40 °C [32 … 104 °F]
Likaantumisaste: 2
Mitat: 144 x 208 x 43 mm

12
.5

180

180
10

0

14
4

208

16
.75

43
.3

Ripustus

Kiinnitysaukko
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2 Asennus
2.1 Paikalleenasennus

VAROITUS! Sähköisku!
Kun kotelo on avattuna, sähköä johtavat osat ovat paljaina!

 Î Kytke laite aina ennen kotelon avaamista kaikkinapai-
sesti irti verkkojännitteestä!

Huomautus
Voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat haitata ohjausyksikön toi-
mintaa.

 Î Varmista, ettei ohjausyksikköä ja järjestelmää altisteta voimakkaille 
sähkömagneettisille säteilylähteille.

Asenna laite vain kuivissa sisätiloissa. 
Ohjausyksikkö täytyy lisäksi voida kytkeä irti sähköverkosta laitteella, jossa on vä-
hintään 3 mm:n erotusetäisyys kaikkien napojen välillä tai voimassa olevien asen-
nussäännösten mukaisella poltinkytkimellä
Huomioi erillinen reititys anturikaapeleille ja verkkokaapeleille.

 Î Kierrä kannen ristikantaruuvi auki ja irroita etukansi.
 Î Merkitse kiinnityspiste seinään ja esiasenna mukana tulleet tulppa ja ruuvi.
 Î Asenna kotelo ripustuskohtaan ja merkitse alemmat kiinnityskohdat (reikäjako 

180 mm).
 Î Poraa reikä ja aseta proppu paikoilleen.
 Î Kiinnitä kotelo seinään alemmilla kiinnitysruuveilla ja kiristä.
 Î Tee sähköliitännät riviliitinkaavion mukaan (on sivulla 6).
 Î Laita kotelon kansi paikalleen.
 Î Kiinnitä kiristysruuvilla.

Järjestelmäruutu DeltaSol® AL

Perus aurinkolämpöjärjestelmä

1

3 4

5 6

0 Auto I

0 Auto I0 Auto I

0 Auto I

0 Auto I0 Auto I

180mm

0 Auto I 0 Auto I

0 Auto I 0 Auto I

2

Sähköliitäntä on sivulla 6
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2.2 Sähköliitäntä

VAROITUS! Sähköisku!
Kun kotelo on avattuna, sähköä johtavat osat ovat paljaina!

 Î Kytke laite aina ennen kotelon avaamista kaikkinapai-
sesti irti verkkojännitteestä!

HUOMIO! Sähköstaattinen purkaus!
Sähköstaattinen purkaus voi aiheuttaa elektronisten rakenneosien 
vaurioitumisen!

 Î Huolehti varauksen purkautumisesta ennen laitteen 
sisäosien koskettamista! Kosketa tämän vuoksi maa-
doitettua rakenneosaa (esim. vesihanaa, lämpöpatte-
ria yms.).

Huomautus
Laitteen kytkeminen sähköverkkoon täytyy olla aina asennuksen viimei-
nen vaihe!

Huomautus
Ohjausyksikön tehonsyöttö täytyy toteuttaa ulkoisen verkkokyt-kimen 
kautta. 

ÄLÄ ota laitetta käyttöön jos näet että se on rikkoutunut!
Taipuisat johdot täytyy kiinnittää koteloon oheisilla vedonpoistimilla ja asiaankuu-
luvilla ruuveilla.
Ohjausyksikköön syötetään virtaa virtajohdolla. Laitteen virtalähteen täytyy olla 
100 … 240 V~ (50 … 60 Hz).

Säädin on varustettu yhdellä vaihtoreleellä, joihin voidaan liittää laitteita, kuten 
pumppu, venttiili yms.
10 Maadoitusliitin ⌯

11 Maadoitusliitin ⌯

12 Johdin R1-R (Avautuva kosketin)

13 Johdin R1-A (Sulkeutuva kosketin)

14 Nollajohdin N

Tuoteversiosta riippuen virtajohto ja anturikaapelit on jo kytketty laitteeseen. Jos 
näin ei ole, toimi seuraavasti:
Lämpötila-anturit (S1 - S3) täytyy liittää millä tahansa napaisuudella seuraaviin 
liittimiin:
1 / 2 Anturi 1 (esim. keräimen anturi)

3 / 4 Anturi 2 (esim. varaajan anturi)

5 / 6 Anturi 3 (esim. varaajan ylempi anturi)

RESOL VBus®-kytkentä tehdään VBus merkityillä terminaaleilla (napaisuudella ei 
ole väliä).
7 VBus-liitin

8 VBus-liitin

Verkkoliitäntä tehdään seuraaviin liittimiin:
15 Nollajohdin N

16 Johdin L

9 Maadoitusliitin ⌯

Anturiliittimet
PEN-riviliitin

Laiteliittimet

Verkkoliittimet

VBus®
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2.4 Riviliitinkaavio

Perus aurinkolämpöjärjestelmä 1 varaaja, 1 pumppu ja 2 tai 3 anturia. Anturit S1/S2 
käytetään myös lämmönlaskentaan.

S1

S2

S3
R1

Symboli Kuvaus
S1 Keräinanturi
S2 Alempi varaaja-anturi
S3 Ylempi varaaja-anturi (valinnaisesti)
R1-A Aurinkopumppu

N Neutraalijohdin 

⌯ Maadoitusliitin (riviliitin)
L / N Verkkoliittimet

2.3 Tietoliikenne / väylä

Ohjausyksikkö on varustettu RESOL VBus®-väylällä dataliikennettä varten ul-
koisten moduulien kanssa ja niiden energiansyöttöä varten. Kytkentä tehdään VBus 
merkityillä terminaaleilla (napaisuudella ei ole väliä). Tämän dataväylän kautta voi-
daan liittää yksi tai useampi RESOL VBus®-moduuli, esim.:

• RESOL GA3-suurnäyttö
• RESOL Smart Display SD3
• RESOL Dataloggeri DL2

Lisäksi ohjausyksikkö voidaan kytkeä PC:hen tai verkkoon RESOL VBus® / USB tai 
VBus® / LAN rajapintasovittimella (ei sisälly toimitussisältöön).

Huomautus
Lisätietoa lisätarvikkeista on sivulla 19.
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3.2 System Monitoring -näyttö

System Monitoring -näyttö koostuu 3 alueesta: kanavanäytöstä, kuvapalkista 
ja järjestelmäruutu.

3.2.1 Kanavanäyttö

Kanavanäyttö koostuu 2 rivistä. Ylemmällä rivillä 16-segmenttinäytössä näkyvät ka-
navanimet ja valikkokohdat. Alemmassa 7-lohkonäytössä näkyvät kanava-arvot ja 
säätöparametrit.

3.2.2 Kuvakepalkki

Kuvakepalkin lisäkuvakkeet ilmoittavat järjestelmän ajankohtaisen tilan.

jatkuvasti esillä vilkkuva tilailmaisimet

⓵ Rele 1 aktiivinen

☼ Varaajan maksimilämpötila ylittynyt aktiivinen

⓵ ☼ Keräimen jäähdytystoiminto aktiivinen; Keräimen jäähdytys 
aktiivinen aktiivinen

❄ Jäätymisenestotoiminto aktivoitu

⓵ ❄ Jäätymisenestotoiminto aktiivinen

❄ Keräimen minimirajoitus aktiivinen

☼ ⚠ Varaajan hätäkatkaisu aktiivinen

⚠ Keräimen hätäkatkaisu aktiivinen

☍ ⚠ Anturivika S1

☍ + ☼ ⚠ Anturivika S2

☛ + ⓵ ⚠ Käsinkäyttö Rele 1 on

☛ ⚠ Käsinkäyttö Rele 1 off

Ⓢ asetukset muutetaan (Asetustila)

3 Käyttö ja toiminta
3.1 Näppäimet

Ohjausyksikköä käytetään näytön vieressä olevalla 3 näppäimellä.
Näppäin 	: rullaa ylöspäin, lisää säätöarvoa
Näppäin 	: Ⓢ vahvista / valitse
Näppäin 	: rullaa alaspäin, vähennä säätöarvoa

Normaalikäytössä näkyvissä ovat vain näyttökanavat.
 Î Näyttökanavia voidaan vaihtaa näppäimiä  ja  painamalla

Säätökanaviin pääsy
 Î Selaa näppäimellä  viimeiseen näyttökanavaan, paina sitten näppäintä  noin 

3 sekunnin ajan
Kun näytössä näkyy säätökanava, oikealla kanavanimen vieressä näkyy kuvake Ⓢ.

 Î Valitse säätökanava painamalla näppäintä .
Ⓢ alkaa vilkkua.

 Î Aseta arvo näppäimillä  ja .
 Î Paina näppäintä  lyhyest.

Ⓢ ilmestyy jälleen ja palaa tasaisesti, säädetty arvo tallentuu.

0 Auto I
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3.2.3 Järjestelmäruutu

Järjestelmän valvontanäytössä näkyy valittu kaavio. Se koostuu useista järjestel-
mä-komponenttien kuvakkeista, jotka järjestelmätilan mukaan vilkkuvat, näkyvät ta-
sai-sesti tai ovat piilossa.

Keräin
sis. keräinanturi

Lämpötila-anturi

Varaaja
lämmönvaihtimella

Pumppu

3.3 Liukukytkin

Liukukytkimellä kytketään rele päälle (I), pois päältä (0) tai automaatiotilaan (Auto)
• Käsikäyttö off = 0 (vasen)
• Käsikäyttö on = I (oikea)
• Automaatiotila = Auto (keskellä)

0 Auto I

Liukukytkin

3.4 Vilkkukoodit

3.4.1 Järjestelmän vilkkukoodit

• Pumppu vilkkuu, kun rele on aktiivinen.
• Anturisymbolit vilkkuvat, kun kyseinen näyttökanava on valittu.
• Anturit vilkkuvat nopeasti, kun ilmenee anturivika.

3.4.2 LED-vilkkukoodit

Jatkuvasti vihreä: Kaikki kunnossa
Vilkkuva punainen / vihreä: Käynnistys

Käsikäyttö
Vilkkuva punainen: Anturivika

(Anturikuvake vilkkuu tiuhaan)
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4.2 Näyttökanavat

Keräinlämpötilojen näyttö

COL
Keräimen lämpötila
Näyttöalue: -40 … +260 °C [-40 … +500 °F]
Tämä kanava näyttää keräinlämpötilat.
• COL : Keräimen lämpötila

Varaajalämpötilojen näyttö

TST
Varaajalämpötila
Näyttöalue: -40 … +260 °C [-40 … +500 °F]
Tämä kanava näyttää varaajalämpötilat.
• TST : Varaajan lämpötila

Anturi 3 näyttö

S3
Anturilämpötila 
Näyttöalue: -40 … +260 °C [-40 … +500 °F]
Tämä kanava näyttää lisäanturin lämpötilan (ilman säätötoimintoa).
• S3 : Lämpötila anturi

Huomautus
S3 on näkyvissä vain jos anturi on kytketty.

4 Asetukset ja näyttökanavat
4.1 Kanavien yleiskatsaus

Huomautus
S3 on näkyvissä vain jos anturi on kytketty.

Näyttökanavat
Kanava Kuvaus Liitin Sivu
COL x Keräimen lämpötila S1 10
TST x Varaajan lämpötila alhaalla S2 10
S3 x Lämpötila anturi 3 S3 11
h P x Käyttötunnit Rele R1-A 11
KWh x* Lämpömäärä KWh - 11
MWh x* Lämpömäärä MWh - 11

Säätökanavat
Kanava Kuvaus Tehdasasetus Sivu
DT O x Päällekytkennän lämpötilaero 6.0 K [12.0 °Ra] 12
DT F x Poiskytkennän lämpötilaero 4.0 K [8.0 °Ra] 12
S MX x Varaajan maksimilämpötila 60 °C [140 °F] 12
EM x Keräimen hätäkatkaisu / Keräimen rajalämpötila 140 °C [280 °F] 12
OCX x Optio keräinjäähdytys keräin OFF 12
CMX x* Keräimen maksimilämpötila 120 °C [250 °F] 13
OCN x Keräimen minimirajoitusoptio OFF 13
CMN x* Keräimen minimilämpötila 10 °C [50 °F] 13
OCF x* Optio jäätymisenestotoiminto OFF 13
CFR x Jäätymisenestolämpötila 4,0 °C [40 °F] 13
OREC x Optio takaisinjäähdytys OFF 14
OTC x Putkikeräinoptio OFF 14
FMAX x* Maksimaalinen virtaus 6,0 l 15
MEDT x* Lämmönsiirtoaine: 1 15
MED% x* Jäätymisenestoaineen pitoisuus 45 % 15
UNIT x Lämpötilayksikkö °C 15
LANG x Kieli En 15
DSAL x.xx Versionumero

Selitykset:
Symboli Merkitys

x Kanava on käytettävissä
x* Kanava on käytettävissä, kun vastaava optio on aktivoituna.
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4.3 Säätökanavat

Säätökanaviin pääsy:
 Î Selaa näppäimellä  viimeiseen näyttökanavaan, paina sitten näppäintä  noin 

3 sekunnin ajan

∆T-säätö

DT O
Päällekytkennän lämpötilaero
Säätöalue: 1,0 … 20,0 K [2,0 … 40,0 °Ra]
Tehdasasetus: 6,0 K [12,0 °Ra]

DT F
Poiskytkennän lämpötilaero
Säätöalue: 0,5 … 19,5 K [1,0 … 39,0 °Ra]
Tehdasasetus: 4,0 K [8,0 °Ra]

Huomautus 
Päällekytkennän lämpötilaeron täytyy olla vähintään 0,5 K [1 °Ra] kor-
keampi kuin poiskytkennän lämpötilaeron.

Ohjausyksikkö käyttäytyy kuten tavallinen lämpötilaero-ohjaussäädin. Kun lämpö-
tilaero saavuttaa tai ylittää käynnistyslämpötilaeron, pumppu kytkeytyy päälle. Kun 
lämpötilaero saavuttaa tai alittaa asetetun poiskytkentälämpötilaeron, rele kytkey-
tyy pois päältä.

Käyttötuntilaskuri

h P
Käyttötuntilaskuri
Näyttökanava
Käyttötuntilaskuri laskee yhteen releen (h P) käyttötunnit. Vain täydet tunnit näy-
tetään. 
Yhteen-lasketut käyttötunnit voidaan nollata (0). Heti kun on valittu jokin käyttö-
tuntikanava, näyttöön ilmestyy kuvake Ⓢ.

 Î Laskurin RESET-tilaan päästään painamalla näppäintä  noin 2 sekunnin ajan. 
Kuvake Ⓢ vilkkuu ja käyttötuntien arvo nollaantuu (0).

 Î RESET-toimenpide vahvistetaan painamalla näppäintä .
Mikäli RESET-toimenpide halutaan keskeyttää, mitään näppäintä ei saa painaa noin 5 
sekuntiin. Näyttö palaa näyttötilaan.

Lämpömäärän näyttö

KWh
Energiamittaus
kWh / MWh
Näyttökanava

MWh

Näyttää saadun lämpömäärän. Arvo näytetään KWh-kanavalla KWh-muodossa ja 
MWh-kanavalla MWh-muodossa. Koko-naislämpömäärä muodostuu kummastakin 
arvosta yhteenlas-kettuna. Yhteenlaskettu lämpömäärä voidaan nollata (0). Heti kun 
jokin lämpömäärän näyttökanavista on valittu, näyttöön ilmestyy kuvake Ⓢ. 

 Î Laskurin RESET-tilaan päästään painamalla näppäintä  noin 2 sekunnin ajan. 
Kuvake Ⓢ vilkkuu ja lämpömäärän arvo nollaantuu (0). 

 Î RESET-toimenpide vahvistetaan painamalla näppäintä .
Mikäli RESET-toimenpide halutaan keskeyttää, mitään näppäintä ei saa painaa noin 5 
sekuntiin. Näyttö palaa näyttötilaan.
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Varaajan maksimilämpötila 

S MX
Varaajan maksimilämpötila 
Säätöalue: 4 … 95 °C [40 … 200 °F]
Tehdasasetus: 60 °C [140 °F]
Hystereesi: 2 K [4 °Ra]
Kun asetettu varaajan maksimilämpötila ylittyy, varaajan lisälataus estetään jolloin 
voidaan välttää ylikuumenemisen aiheuttamia vahinkoja. Varaajan maksimilämpöti-
lalle on määritetty 2 K:n [4 °Ra] hystereesi. Kun varaajan maksimilämpötila ylittyy, 
näytöllä näkyy jatkuvasti symboli ☀. Vertausanturi on S2.

Huomautus 
Kun keräimen tai järjestelmän jäähdytys on aktivoituna, varaajalle säädetty 
maksimilämpötila voi ylittyä. Säädin on varustettu laitteistovaurioiden vält-
tämiseksi sisäisellä varaajan hätäkatkaisutoiminnolla, joka deaktivoi järjestel-
män heti, kun varaaja saavuttaa lämpötilan 95 °C [200 °F].

Keräimen rajalämpötila
Keräimen hätäkatkaisu

EM
Keräimen rajalämpötila
Säätöalue: 110 … 200 °C [230 … 400 °F]
Tehdasasetus: 140 °C [280 °F]
Hystereesi: 10 K [20 °Ra]
Jos keräimen lämpötila ylittää asetetun keräimen rajalämpötilan, kytkeytyy aurinko-
pumppu pois päältä suojatakseen aurinkolämpökomponentteja ylikuumenemiselta 
(NOT).
Kun keräimen rajalämpötila ylittyy, näytöllä näkyy jatkuvasti symboli ⚠.

Keräinjäähdytys

OCX
Keräimen jäähdytysoptio
Valikoima: OFF / ON
Tehdasasetus: OFF

CMX
Keräimen maksimilämpötila
Säätöalue: 100 … 190 °C [210 … 380 °F]
Tehdasasetus: 120 °C [250 °F]
Hystereesi: 5 K [10 °Ra]

Keräimen jäähdytystoiminto pitää keräimen lämpötilan toiminta-alueella varaajien 
pakkolämmityksen kautta, kunnes varaajalämpötilan saavutettua 95 °C [200 °F] toi-
minto sammutetaan turvallisuussyistä.
Kun varaajalämpötila saavuttaa asetetun varaajamaksimilämpötilan, kytkeytyy aurin-
kolämpöjärjestelmä pois päältä. Nyt jos keräinlämpötila saavuttaa asetetun keräin-
maksimilämpötilan, aurinkopumppu kytkeytyy päälle kunnes lämpötilan raja-arvo 
ylittyy uudestaan. Varaajan lämpötila voi nousta (alisteinen aktiivinen varaajan mak-
similämpötila), mutta vain enintään 95 °C [200 °F] (Varaajan hätäkatkaisu).

Jos on lisäksi aktivoitu optio ORUE:
Mikäli varaajalämpötilan (S MX) ollessa ylitettynä keräimen lämpötila laskee vähin-
tään 5 K [10 °Ra] alle varaajalämpötilan, järjestelmä aktivoituu jälleen keräimen jääh-
dyttämiseksi. Jäähdytystoiminto pysyy aktivoituna, kunnes varaajalämpötila laskee 
jälleen sille säädetyn maksimilämpötilan (S MX) alapuolelle. Varaajan jäähdytystä 
varten on määrätty hystereesi 2 K [4 °Ra].
Kun järjestelmän jäähdytystoiminto on aktivoituna, ohjausyksikkö pyrkii pitämään 
aurinkolämpöjärjestelmän mahdollisimman pitkään käyttövalmiina. Toiminto kytkee 
pois päältä varaajan maksimilämpötilan poiskytkentäehdon keräinpiirin lämpökuor-
mituksen helpottamiseksi päivinä, jolloin auringonsäteily on voimakasta.
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Keräimen minimilämpötilarajoitus

OCN
Keräimen minimirajoitusoptio
Valikoima: OFF / ON
Tehdasasetus: OFF

CMN
Keräimen minimilämpötila
Säätöalue: 10 … 90 °C [50 … 200 °F]
Tehdasasetus: 10 °C [50 °F]

Kun keräimen minimirajoitus on aktivoituna, säädin käynnistää pumpun (R1) vain, 
kun keräimen säädettävissä oleva minimilämpötila ylittyy. Keräimen minimirajoitus 
estää pumpun käynnistymisen liian usein erittäin alhaisissa keräinlämpötiloissa. Tätä 
toimintoa varten on määrätty hystereesi 5 K [10 °Ra]. Kun keräimen minimirajoitus 
on aktivoituna, näytössä näkyy ❄ (vilkkuvana).

Jäätymisenestotoiminto

OCF
Jäätymisenesto-optio
Valikoima: OFF / ON
Tehdasasetus: OFF

CFR
Jäätymisenestolämpötila
Säätöalue: -10 … +10 °C [10 … 50 °F]
Tehdasasetus: 4,0 °C [40 °F]

Jäätymisenestotoiminto aktivoi keräimen ja varaajan välisen latauspiirin, kun lämpö-
tila laskee säädetyn jäätymisenestolämpötilan alapuolelle. Näin lämmönsiirtoainetta 
suojataan jäätymiseltä ja paksuuntumiselta. Kun säädetty jäätymisenestolämpötila 
ylittyy 1 K [2 °Ra], säädin deaktivoi latauspiirin.
Kun jäätymisenestotoiminto on aktivoituna, näytössä näkyy ❄. Kun jäätymisenes-
totoiminto on aktivoituna, näytössä näkyvät ⓵ ja ❄ (vilkkuvana).

Huomautus 
Koska tätä toimintoa varten on käytettävissä vain varaajan rajallinen läm-
pömäärä, jäätymisenestotoimintoa tulisi käyttää vain alueilla, joilla saavu-
tetaan vain muutamina päivinä jäätymispistettä lähellä olevia lämpötiloja. 

Takaisinjäähdytystoiminto

OREC
Optio takaisinjäähdytys
Valikoima: OFF / ON
Tehdasasetus: OFF

Jos päällekytkennän lämpötilaero DTO saavutetaan, aurin-kolämpöjärjestelmä py-
syy aktivoituna, vaikka varaajan mak-similämpötila (S MX) ylittyy. Aurinkoenergian 
lataus jatkuu, kunnes saavutetaan varaajalämpötila 95 °C [200 °F] (varaajan hätä-
katkaisu).
Mikäli varaajalämpötilan (S MX) ollessa ylitettynä keräimen lämpötila laskee alle 
varaajalämpötilan, järjestelmä aktivoituu jälleen varaajan jäähdyttämiseksi. Jäähdy-
tystoiminto pysyy aktivoituna, kunnes varaajalämpötila laskee jälleen sille säädetyn 
maksimilämpötilan (S MX) alapuolelle.

Huomautus 
Käytä takaisinjäähdytystoimintoa vain, kun keräimen jäähdytystoiminto 
(OCX) on aktivoituna.
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Putkikeräintoiminto

O TC
Putkikeräintoiminto
Säätöalue: OFF / ON
Tehdasasetus: OFF
Tämä toiminto parantaa järjestelmän käynnistyskäyttäytymistä silloin kun keräinan-
turi on epäedullisessa paikassa (esim. putkikeräimissä).
Kun ohjausyksikkö rekisteröi keräimen lämpötilassa 2 K [4 °Ra] nousun verrattu-
na edelliseen tallennettuun lämpötila-arvoon, keräinpumppu käynnistyy 30 s ajaksi 
tarkistamaan nykyisen keräinlämpötilan. Kun tämä uusi lämpötilamittaus (uusi ver-
tauslämpötila) on taas noussut 2 K [4 °Ra], pumppu käynnistyy uudelleen 30 s ajaksi.
Jos lämpötilaero keräimen ja varaajan välillä ylittää järjestelmän käynnistyslämpöti-
laeron DTO, järjestelmä kytkeytyy takaisin automaattiohjaukseen.
Kun keräimen lämpötila laskee lataustauon aikana 2 K [4 °Ra], käynnistyspiste put-
kikeräintoiminnolle lasketaan uudelleen.

Lämpömäärämittaus

FMAX
Virtaus [l / min]
Säätöalue: 0 … 20
Askelväli: 0,1
Tehdasasetus: 6,0

MEDT
Lämmönsiirtoaine:
Säätöalue: 0 … 3
Tehdasasetus: 1

Lämmönsiirtoaine:
0 : Vesi
1 : Propyleeniglykoli
2 : Etyleeniglykoli
3 : Tyfocor® LS / G-LS

MED%
Pakkasnestepitoisuus (tilavuus-)% 
MED% on piilossa, kun on säädetty 
MEDT 0 tai 3.
Säätöalue: 20 … 70
Tehdasasetus: 45

Saatu lämpömäärä voidaan laskea ja näyttää tilavuusvirran, keräimen ja varaajan läm-
pötilaeron ja lämmönsiirtoaineen ominaisuuksista. Lämpömäärämittaus on mahdol-
lista virtaamamittarin kanssa. Lämpömäärämittaus käytetään seuraavasti:

 Î Lue pumpun volyymivirtaus (l/min) virtaamamittarista ja syötä se säätökana-
vaan FMAX. 

 Î Aseta pakkasneste ja pakkasnestepitoisuus kanavilla MEDT ja MED%.
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Lämpötilayksikkö

°C
UNIT
Lämpötilayksikkö
Valikoima: °C / °F
Tehdasasetus: °C 
Tällä kanavalla voidaan valita yksikkö, jona lämpötilat ja lämpötilaerot näytetään. 
Yksikköjä °C / K ja °F / °Ra voidaan vaihtaa toisiinsa myös käytön aikana.
Lämpötilat ja lämpötilaerot näytetään °F- ja °Ra-yksiköissä ilman yksikkölyhennettä. 
Jos valitaan °C, arvojen lisäksi näytetään yksikkölyhenne.

Kieli

LANG
Kielen valinta
Valikoima: dE, En, It, Fr
Tehdasasetus: En
Valikkokieli voidaan valita tällä kanavalla.
• dE : Saksa
• En : Englanti
• It : Italia
• Fr : Ranska
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5 Vianmääritys

VAROITUS! Sähköisku!
Kun kotelo on avattuna, sähköä johtavat osat ovat paljaina!

 Î Kytke laite aina ennen kotelon avaamista kaikkina-
paisesti irti verkkojännitteestä!

Ohjausyksikkö on suojattu sulakkeella. Kannen irrottamisen jälkeen sulakkeenpidin 
(joko sisältää myös varasulakkeen) on esillä. Sulakkeen vaihtamista varten, vedä su-
lakkeenpidin irti pohjasta.
Jos ilmenee vikatilanne, näyttöön tulee vikakoodi (on sivulla 8).

Toimintatilan merkkivalo vilkkuu punaisena. Näyttöön ilmestyy kuvake ☍ ja 
kuvake ⚠ vilkkuu.

Anturivika. Vastaavalla anturikanavalla näkyy lämpötilan sijasta vikakoodi. 

- 88.8888.8

Johdinkatkos. Tarkasta johdin. Oikosulku. Tarkasta johdin.

Irrotetut lämpötila-anturit voidaan tarkastaa vastusmittarilla ja niillä on alla 
mainitut vastusarvot kyseisissä lämpötiloissa.

Sulake

°C °F Ω °C °F Ω
-10 14 961 55 131 1213

-5 23 980 60 140 1232

0 32 1000 65 149 1252

5 41 1019 70 158 1271

10 50 1039 75 167 1290

15 59 1058 80 176 1309

20 68 1078 85 185 1328

25 77 1097 90 194 1347

30 86 1117 95 203 1366

35 95 1136 100 212 1385

40 104 1155 105 221 1404

45 113 1175 110 230 1423

50 122 1194 115 239 1442

Pt1000-anturien vastusarvot

Huomautus
Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) katso www.resol.com
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Toimintatilan merkkivalo on täysin sammunut

Jos toimintatilan merkkivalo on sammunut, tarkasta säätimen virransyöttö. 
Onko siinä katkos?

Kyllä

Ohjausyksikön sulake on viallinen. 
Siihen päästään käsiksi irrottamalla 
kansi, ja sen tilalle voidaan vaihtaa 
oheinen varasulake.

Pumppu käy kuumana, mutta keräimestä varaajaan ei tapahdu lämmönsiirtoa, 
meno- ja paluuvirtaus yhtä kuumia; putkessa mahd. myös poreilua.

Suorita järjestelmälle ilmanpoisto, 
vie järjestelmäpaine vähintään staatti-
seen esipaineeseen plus 0,5 bar; nosta 
painetta tarvittaessa lisää; käynnistä 
ja sammuta pumppu lyhyesti.

Onko järjestelmässä ilmaa?

Ei Kyllä

Onko keräinpiirin lianerotin 
tukossa?

Kyllä
Puhdista lianerotin

Pumppu käynnistyy hetkeksi, sammuu jälleen, käynnistyy uudelleen jne. ("sääti-
men heilahtelua")

Onko ohjausyksikön lämpötilaero 
liian pieni?

Ei Kyllä

Onko keräinanturi sijoitettu väärin?

Kyllä

Muuta vastaavasti arvoja ∆Ton ja 
∆Toff.

Sijoita keräinanturi aurinkomenoon 
(lämpimin keräinlähtö); käytä kysei-
sen keräimen anturitaskua.

Ei

Tee option tyhjiöputkikeräin uskot-
tavuustarkastus

Ei OK

Pumppu käynnistyy näennäisen myöhään.

Muuta vastaavasti arvoja ∆Ton ja 
∆Toff.

Onko käynnistyslämpötilaero ∆Ton 
valittu liian suureksi?

Ei Kyllä

Onko keräinanturi sijoitettu epäedul-
lisesti (esim. kosketusanturi uppoan-
turin sijaan)?

Aktivoi tarvittaessa putkikeräintoi-
minto.

Kyllä

OK

Selvitä aiheuttaja ja luo virransyöttö 
uudelleen.

Ei

Varaajan ja keräimen lämpötilaerosta tulee käytön aikana erittäin suuri; keräin-
piiri ei voi johtaa lämpöä pois.

Keräinpiirin pumppu on viallinen?

Ei Kyllä

Lämmönsiirrin kalkkeutunut?

Kyllä

Tarkista / vaihda

Suorita kalkinpoisto
Ei

Lämmönsiirrin tukossa?

KylläEi
Huuhtele

Lämmönsiirrin liian pieni?
Kyllä

Laske mitoitus uudelleen
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Aurinkopiiripumppu ei käynnisty, vaikka keräin on huomattavasti lämpimämpi 
kuin varaaja.

Syttyykö säätimen merkkivalo?

Kyllä Ei

Käynnistyykö pumppu käsikäytössä?

Kyllä Pumpun käynnistystä varten ase-
tettu lämpötilaero liian suuri; aseta 
järkevä arvo.

Ei

Aktivoiko ohjausyksikkö pumpun 
virran?

Kyllä
Juuttuuko pumppu?

Laita pumpun akseli liikkeelle ruu-
vinvääntimellä; käykö se sen jälkeen?

Virta puuttuu; tarkasta / vaihda sulak-
keet ja tarkasta tehonsyöttö.

Pumppu viallinen - vaihda.

Säätimen sulakkeet OK?

Ohjausyksikkö viallinen - vaihda.

Ei

Kyllä

Ei

Ei Kyllä

Vaihda sulake.

Varaaja jäähtyy yön aikana.

Käykö keräinpiiripumppu öisin?

Ei Kyllä

Tarkasta ohjausyksikkötoiminto

Keräinlämpötila on öisin korkeampi 
kuin ulkolämpötila.

Ei Kyllä
Tarkasta takaiskuventtiilin toimivuus 
meno- ja tuloputkessa

Onko varaajan eristys riittävä?

Kyllä Ei
Lisää eristystä.

Onko varaajan eristys tiiviisti säiliö-
tä vasten?

Kyllä Ei
Vaihda eristeet tai lisää niitä.

Varaajaliitännät eristetty?

Kyllä Ei
Eristä liitännät.

Lämpimän käyttöveden poistoputki 
ylöspäin?

Ei Kyllä

Muuta liitäntää tai toteuta se sifonin 
kautta (kaari alaspäin); ovatko varaa-
jan häviöt nyt pienempiä?

Ei Kyllä

OK

a

Lämpimän käyttöveden kierto 
käynnissä erittäin pitkään?

Ei Kyllä Ota käyttöön kiertopumppu, jossa 
on ajastin ja poiskytkentätermostaat-
ti (energiatehokas kierto).

Sammuta kiertopumppu ja sulje 
sulkuventtiilit 1 yöksi; vähenevätkö 
varaajan häviöt?

Kyllä Ei

Tarkasta, käyvätkö jälkilämmityspii-
rin pumput öisin ja onko vapaakier-
toeste viallinen; ratkesiko ongelma?

Ei

Tarkasta, onko lämminvesikierron 
vapaakiertoeste kunnossa.

Kyllä Ei

Tarkasta myös muut aurinkovaraa-
jaan liitetyt pumput.

a

Kierrätysputken painovoimakierto 
on liian voimakas; ota käyttöön 
voimakkaampi vapaakiertoeste 
tai asenna kiertopumpun taakse 
sähk. 2-tieventtiili; 2-tieventtiili on 
pumppukäytössä auki, muutoin kiinni; 

kytke pumppu ja 2-tieventtiili säh-
köisesti rinnakkain; ota kierto jälleen 
käyttöön. Pumpun kierrosnopeusoh-
jaus on poistettava käytöstä!

Puhdista ja / tai vaihda
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6 Lisätarvikkeet
6.1 Anturit

Anturit
Valikoimamme sisältää korkealämpötila-antureita, tasoasennettavia antureita, ulko-
lämpötila-antureita, huonelämpötila-antureita ja putkiin kiinnitettäviä antureita sekä 
anturitaskullisia kokonaisantureita.

Ylijännitesuoja
RESOL-ylijännitesuojaa SP10 suositellaan herkkien lämpötila-anturien suojaukseen 
tai keräimen suojaukseen ulkoisilta ylijännitteiltä (esim. läheisiltä salamaniskuilta).

6.2 VBus®-lisätarvikkeet

Smart Display SD3 / Suurnäyttö GA3
RESOL kaukonäytöt SD3 ja GA3 ovat suunniteltu liitettäväksi helposti RESOL-oh-
jausyksikköön RESOL VBus®:n kautta. Ne on tarkoitettu visualisoimaan ohjausyk-
siköstä tulevat keräin- ja varaajalämpötilat sekä aurinkoenergiajärjestelmän energi-
antuottoa. Huipputehokkaiden LED:ien ja suodatinlasin käyttö takaa erinomaisen 
näkyvyyden ja luettavuuden myös huonoissa valaistusolosuhteissa ja pitkältä etäi-
syydeltä. 

AM1-hälytysyksikkö
Hälytysyksikkö AM1 on tarkoitettu järjestelmän vikojen ilmaisuun. Se liitetään oh-
jausyksikön VBus®-liitäntään, ja se antaa optisen signaalin punaisen LED:n kautta, 
kun ilmenee vika. Lisäksi AM1 sisältää relelähdön, joka mahdollistaa kytkemisen 
rakennuksen ohjaustekniikkaan. Siten vikatilanteessa on mahdollista yhteisvirheil-
moituksen lähetys. 

Rajapintasovitin VBus® / LAN
Rajapintasovitin VBus® / LAN on tarkoitettu säätimen liitäntään PC:hen, ja se mah-
dollistaa säätimen helpon käytön toiminnanharjoittajan paikallisen verkon kautta. 
Näin ohjausyksikköä voidaan käyttää kaikilla verkkoon kytketyillä tietokoneilla ja 
järjestelmää voidaan lukea RESOL ServiceCenter Software:n avulla. Rajapintasovitin 
VBus® / LAN sopii kaikkiin ohjausyksikköihin, jotka on varustettu RESOL VBus®:llä. 
RESOL ServiceCenter -ohjelmiston täysversio sisältyy toimitukseen.

Dataloggeri DL2
Tällä lisämoduulilla voidaan tallentaa suuria tietomääriä (esim. aurinkoenergiajär-
jestelmän mittaus- ja tasetietoja) pitkällä aikavälillä. DL2 voidaan määrittää ja sen 
tietoja voidaan lukea yleisellä internet-selaimella integroidun web-liittymän kautta. 
Lisäksi SD-korttia voidaan käyttää tallennettujen tietojen siirtoon DL2:n sisäisestä 
muistista PC-tietokoneelle. DL2 soveltuu kaikille RESOL VBus®:n sisältäville ohjaus-
yksiköille. Se voidaan liittää suoraan PC:hen tai reitittimeen etäkäyttöä varten, ja 
tämä mahdollistaa järjestelmän helpon seurannan tuoton tarkastusta ja vikatilan-
teissa laajennettua diagnoosia varten.
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Faksi: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 755
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Tärkeä huomautus
Tämän ohjeen tekstit ja piirustukset on laadittu mahdollisimman huolellisesti ja par-
haan tietämyksen mukaan. Virheiden mahdollisuutta ei voida koskaan sulkea pois, 
minkä vuoksi haluamme kiinnittää huomion seuraavaan:
Projektienne tulisi perustua yksinomaan omiin laskelmiin ja suunnitelmiin kulloinkin 
voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti. Emme takaa minkään tässä 
ohjeessa julkaistun piirustuksen ja tekstin täydellisyyttä, vaan ne ovat luonteeltaan 
vain esimerkkejä. Niiden välittämien sisältöjen käyttö tai soveltaminen tapahtuu 
nimenomaan kunkin käyttäjän omalla vastuulla. Julkaisija ei ole vastuussa asiaankuu-
lumattomista, epätäydellisistä tai vääristä tiedoista ja kaikista niistä mahdollisesti 
seuraavista vahingoista.

Huomautuksia
Mallia ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Kuvat voivat poiketa vähäisessä määrin tuotantomallista.

Julkaisutiedot
Tämä asennus- ja käyttöohje, mukaan lukien kaikki sen osat, ovat tekijänoikeudel-
lisesti suojattuja. Tekijänoikeuslain ylitse menevälle käytölle on haettava hyväksyntä 
RESOL – Elektronische Regelungen GmbH. Tämä koskee ennen kaikkea mo-
nistuksia/kopioita, käännöksiä, mikrofilmejä ja tallennusta elektronisiin järjestelmiin.

© RESOL – Elektronische Regelungen GmbH
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