Seeria 90C AUTOMAATIKA

Palun lugege need juhised enne automaatika kasutamist läbi.
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SEERIA 90C AUTOMAATIKA
Automaatika kohta lähemalt
Kliimakompensatsiooniga integreeritud seeria 90C kütteautomaatika lihtsustab
küttesüsteemi kasutamist ja selle funktsioonide juhtimist. See on ülimalt funktsionaalne seade ning selle kasutamine on väga lihtne.
Andmete sisestamisel on igas etapis sisestusklahvidele omistatud vajalikud funktsioonid
ning neid ka selgitatud. Automaatika menüü sisaldab märksõnu mõõdetud väärtuste
ja seadistuste kohta ning abitekste ja selgelt jälgitavaid jooniseid.
Seeria 90C automaatika olulised omadused:
- jooniste ja tekstide kuvamine valgustatud ekraanil,
- mõõdetud väärtuste hõlbus vaatlemine,
- süsteemi statistika ja jälgimine statistiliste kujutiste jne abil,
- põhjalikud seadistusmenüüd koos selgitustega,
- tahtmatu seadistuste muutmise vältimiseks on võimalik menüüd lukustada,
- eelnevalt valitud väärtuste või tehase seadete lähtestamine.

-

Kõikide klapi asendite täielik automaatkaliibrimine kord päevas ja pärast voolukatkestust.
- Segisti klapi asendiks on võimalik seada 90°/180° või 270°.

Kasutuselt kõrvaldamine ja saasteained
Seade vastab Euroopa RoHS direktiivi 2002/95/EÜ nõudmistele teatud keelatud
ainete kasutamise kohta elektrilistes ja elektroonilistes seadmetes.
Seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. See kehtib eriti trükiplaadi
kohta. Kohalike seaduste või ökoloogilise vaatepunkti korral võib olla nõutud
teatud koostisosade erikäitlemine. Järgida tuleb kohalikke kehtivaid eeskirju.

Ohutusjuhised
Vastavusdeklaratsioon
Kui seade on varustatud CE-märgisega, deklareerib seadme tootja, et seeria 90C
automaatika vastab järgmistele ohutusstandarditele:
EÜ madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ
EÜ elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Vastavus on tõestatud ning sellega seotud dokumendid ning vastavusdeklaratsioon
asuvad tootja valduses.
Üldised juhised			
		Loe see kindlasti läbi!
Need paigaldus- ja kasutamisjuhised sisaldavad üldist informatsiooni ohutuse, paigaldamise, käivitamise, hoolduse ning seadme optimaalse kasutamise kohta. Seepärast tuleb
need juhised paigaldajal ning süsteemi kasutajal enne seadme paigaldamist, käivitamist
ja kasutamist põhjalikult läbi lugeda ning endale arusaadavaks teha.
Samuti tuleks uurida õnnetusjuhtimite ennetamise reglementi, kohaliku toiteallika
käsitsemise eeskirju, kohalduvaid ISO-EN standardeid ning süsteemi lisakomponentide
paigaldamis- ning kasutamisjuhendeid. Automaatikaseade ei asenda mingil juhul kliendipoolseid kaitseseadmeid!
Seadet võib paigaldada, elektriliselt ühendada, käivitada ning hooldada üksnes vastava
ala spetsialist.
Kasutajale: laske spetsialistil endale automaatika funktsioonid ja kasutamine detailselt
selgeks teha. Hoidke need juhised alati automaatika läheduses käepärast.
Sümbolite selgitused

- originaalsete varuosade ja lisaseadmete mittekasutamine;
- seadme kasutamine muul otstarbel kui ettenähtud;
- kasutamine üle või allpool tehnilistes andmetes toodud piirväärtuste.

Tehnilised andmed, seeria 90C
Baasseade:_______________________________ plastkorpusega mootori juhtautomaatika,
_____________________________________________varustatud toite- ja andurikaablitega
Mõõtmed (KxLxS):__________________________________________ ca. 95x135x85 mm
Ekraan:_______________________________________täisgraafiline ekraan 128x64 punkti
LED-lamp:_________________________________________ polükroomne / mitmevärviline
Kasutamine:___________________________________________________________ klahvid
Toiteallikas:_________________________________________ 230 ±10% V AC, 50/60 Hz
Energiatarve:_______________________________________________________ ca 5.0 VA
Releeväljundite 1-3 maksimaalne lülitamisvõimsus:
____________________________________ 2(0.8)A 250 VAC (tsirkulatsioonipump 185W)
Korpuse kaitseklass:_______________________ IP 54 vastavalt standardile DIN 40050 CE
Kaitseklass:_________________________________________________________________II
Keskkonnatemperatuur:_______________________________________ 0° kuni 40°C maks..
Keskkonna niiskus:_______________________________________ maks. 85% 25°C juures
Mootor:_______________________________________________ avanemisaeg 120 s/90°
Jõumoment:__________________________________________________________ 15 Nm
Segisti klapi asendid:_________________________________________ 90 / 180 või 270º
Andurid:__________________________________________ temperatuurianduri tüüp Pt1000
Anduri kaabel:_____________________________________ 4x0,38 mm2, maks. pikkus 30 m
Temperatuurivahemik: küttevee toruandur CRS211___________________ 0 kuni +105°C
välistemperatuuri andur CRS214______________ –50 kuni +70°C
universaalandur CRS213______________________ 0 kuni +105°C
toatemperatuuri andur CRS231______________+10 kuni +30°C
Kõrge temperatuuri andur CRS21_______________________________ –50 kuni +550°C
Kaal:____________________________________________________________________0.9 kg
Pt1000 andurite temperatuuritaluvuse tabel:
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KOMPLEKTI KUULUB
2
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Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada eluohtliku olukorra elektripinge olemasolu tõttu.

Ohtlik

Ettevaatust

TÄHELEPANU!

Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada seadme või kogu süsteemi rikkumise või kahjustada keskkonda.
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Seadme või süsteemi funktsionaalsuse või optimaalse kasutamise
seisukohalt oluline informatsioon.

Seadme muutmine
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Seadme muutmine võib ohtu seada seadme või kogu süsteemi ohutuse.
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- Seadme muutmine, lisaseadmete paigaldamine või töötlemine ei ole lubatud ilma
tootja kirjaliku nõusolekuta.
- Samuti on keelatud paigaldada lisakomponente, mida pole koos seadmega testitud.
- Kui on selge, et seadme ohutu kasutamine ei ole enam võimalik, nt korpuse vigastuste tõttu, tuleb automaatika viivitamatult välja lülitada.
- Kõik seadme või lisaseadmete osad, mis ei ole suurepärases töökorras, tuleb viivitamatult välja vahetada.
- Kasutage ainult tootja originaalseid varuosasid ja lisaseadmeid.
- Seadmele tehases paigaldatud tähiseid ei ole lubatud muuta, eemaldada või muuta
loetamatuks.
- Automaatikat võib seadistada üksnes antud kasutusjuhendis kirjeldatud moel.
- Kui automaatikaseadme plastkate on avatud, lakkab garantii igal juhul kehtimast.

Garantii ja vastutus
Automaatika on toodetud ja testitud kõrget kvaliteeti ja turvalisust silmas pidades.
Seadme kohustuslik garantiiperiood kestab kaks aastat müügikuupäevast alates.
Garantii ja vastutus ei kata mistahes kehavigastusi ega sisseseade kahjustusi, mis on
põhjustatud järgnevast:
- antud paigaldus- ja kasutusjuhendite mittejärgimine;
- ebakorrektne paigaldamine, käivitamine, hooldus ja kasutamine;
- ebakorrektselt läbiviidud parandustööd;
- volitamata muudatused seadme struktuuris
- lisaseadmete paigaldamine, mida ei ole seadmega koos testitud;
- mis tahes kahjustused, mis on põhjustatud ilmselge defektiga seadme kasutamisest;
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1. Võimalik ühendada valikuline toatemperatuuri andur
2. Toiteplokk on varustatud juhtmega *
3. Funktsionaalsuse kontrollimine LED-lapidega varustatud olekuekraani abil
4. 128x164 punktiline graafiline ekraan
5. Selgitav juhtimine klahvide abil
6. Välisandur
7. 1,5 m toitekaabel koos pistikuga, valmis ühendamiseks
8. Andurikarbid on varustatud juhtmetega *
9. Toruandur on varustatud 1,5-meetrise kaabliga
10. 20 m andurikaabel on valikuline tarvik
11. Universaalandur ∅5mm, 1,5m *
12. Võimalik on ühendada kõrge temperatuuri andur
13. Paigaldamiskomplekt ESBE segistitele VRG, VRB
14. Paigaldamiskomplekt ESBE segistitele MG, G, 3F, BIV, 3H, 3HG
* Sõltub versioonist
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MOOTORI PAIGALDAMINE
ADAPTER KIT VRG801

ADAPTER KIT VRG900

TOITEALLIKAS - ELEKTRIÜHENDUSED

ESBE segistite paigaldamiseks vajalik paigalduskomplekt tarnitakse
koos automaatikaga. Ühendage mootori juhtseade ja segamisventiil
vastavalt iga paigalduskomplektiga kaasasolevale kiirjuhendile.

Automaatikat on võimalik kasutada ka koos teiste tootjate segamisventiilidega,
erinevate paigalduskomplektide abil, mida tuleb eraldi tellida. Paigaldamisjuhised on
paigalduskomplektiga kaasas.

TEMPERATUURIANDURITE PAIGALDAMINE
Automaatika töötab Pt1000 temperatuuriandurite abil, mis on ühekraadilise täpsusega, tagades selliselt süsteemi funktsioonide optimaalse juhtimise.
Vajadusel on võimalik andurite kaableid pikendada maksimaalselt 30 m,
kasutades kaablit, mille ristlõike suurus on vähemalt 0,38 mm². Kontrollige,
et ei esineks kontakttakistust!
Paigutage andur täpselt mõõdetavasse alasse! Kasutage üksnes õiges
temperatuurivahemikus sissekastetavat, torule kinnitatavat või lamedale
pinnale paigaldatavat andurit vastavalt kasutatava ala iseloomule.
Temperatuuriandurite kaablid tuleb vedada eraldi toiteallikast ning need ei
tohi olla näiteks samas kaabliviigus!
Küttevee andur CRS211:
Anduri kaabel on eelnevalt ühendatud ning see tuleks kinnitada sobivasse asendisse
küttesüsteemi kütteveetorule, kasutades selleks kaasasolevat torukinnitust. Korrektse temperatuuri registreerimise tagamiseks tuleks andur ümbritseda toruisolatsiooniga.
Välistemperatuuri andur CRS214:
Paigaldage välistemperatuuri andur päikese ja tuule eest varjatud kohta ehitise
põhjapoolsel küljel. Ühendage kaabel andurikarbiga – polaarsus pole siinkohal oluline.
Olenevalt küttesüsteemi inertsist, paigaldage andurikarbi tagakülg vajadusel tellisseina
sisse, et oleks võimalik võtta arvesse ka ehitise jääksoojust.
Toatemperatuuri andur CRS231:
Kui vajatakse toatemperatuuri andurit, tuleks see ühendada järgmiselt:
koorige 4x0,38 mm² ristlõikega kaablilt ca 40 mm ulatuses isolatsioon maha ning
sisestage kaabliots mootori alumises servas olevasse vabasse sisseviiku. Ühendage
kaabel musta katte kahe vaba klemmiga – polaarsus pole sealjuures oluline.
UNIVERSAALANDUR CRS213:
Paigaldage ja kinnitage andur sobivasse kohta vastavalt kasutusotstarbele. Selleks, et
olla kindel, et andur registreerib korrektset temperatuuri, tuleks andur katta toruisolatsiooniga.
KÕRGE TEMPERATUURI ANDUR CRS215:
Paigaldage sukeldatav andurikest sobivasse kohta. Kinnitage kõrge temperatuuri andur
sukeldatud andurikesta sisse.

Ohutusalane teave: enne automaatikaseadme ning sellega seotud seadmete ühendamist peab elektritoide olema väljalülitatud.
Hoiatus: 230 V
Pidage meeles: automaatika ei asenda mingil juhul kaitseseadmeid. Paigaldamisel
tuleb vajadusel rakendada ettevaatusabinõud külmumise, kõrvetamise ja ülerõhu
puhuks.
Automaatikat võib paigaldada ainult vastava väljaõppega elektrik vastavalt standarditele ja/või kohalikele eeskirjadele.
90C automaatika tuleks kaablitega ühendada järgmises järjekorras:
ühendage silti ”toiteallikas” kandev eelnevalt ühendatud kaabel maanduskontaktiga
230 V / 50 Hz pistikusse.
Ühendamine:
Roheline/kollane:
maandus PE
Sinine:		
neutraal N
Pruun:		
faas L

SEADISTAMINE
Käivitamisabi
Automaatika esimesel sisselülitamisel, pärast keele ja kellaaja seadmist, ilmub ekraanile päring, kas soovite automaatika parameetreid seadistades kasutada käivitamisabi
või mitte. Käivitamisabi on võimalik välja lülitada või uuesti aktiveerida mis tahes ajal
erifunktsioonide menüü 15.2 abil. Käivitamisabi juhib teid läbi vajalike põhisätete korrektses järjekorras ning kuvab ekraanile iga parameetri lühikirjeldusi.
Vajutades klahvile ”Välju”, suunatakse teid tagasi eelmisele väärtusele, et saaksite
valikud üle vaadata ning vajadusel kohandada. Vajutades klahvi ”Välju” rohkem kui üks
kord, suunatakse teid samm-sammu haaval tagasi valikurežiimi, tühistades selliselt
käivitamisabi valikud.

Jälgige järgmistel lehtedel toodud parameetrite kirjeldusi ning kontrollige,
kas teie rakendust on vaja täpsemalt seadistada.
Vaba Käivitamine
Kui otsustate käivitamisabi mitte kasutada, peaksite seadistama järgmises järjekorras:
- menüü 18.
- menüü 3.
- menüü 5
- menüü 14.
- menüü 15
- menüü 4.2

keele valik		
kellaaeg, kuupäev ja tööajad
küttesüsteemi seadistamine, kõik seaded
kaitsefunktsioonid vajadusel
erifunktsioonid vajadusel
kasutusrežiimi ”Manuaalne” tuleks kasutada ühendatud tarbijate korral lülitite väljundite ning andurite väärtuste tõenäolisuse testimiseks.
Seejärel lülitage seade automaatrežiimi.

Jälgige järgmistel lehtedel toodud parameetrite kirjeldusi ning kontrollige,
kas teie rakendust on vaja täpsemalt seadistada.
4

Punane

3

Valge

2
1

Kollane

*

S3
S4
S7

Valge
Valge

Ärge avage seadme korpust enne, kui see on toiteallikast
lahti ühendatud!

Kollane
Oranž

Sinine

Tõrked / hooldus

Punane

Sinine

*Sõltub versioonist

ELEKTRISÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Tõrgete korral kuvatavad teated
Kui automaatikaseade tuvastab tõrke, hakkab vilkuma punane LED-lamp ning ekraanile ilmub hoiatuse
sümbol. Kui tõrge kaob, muutub hoiatuse sümbol
infosümboliks ning punane LED-lamp kustub. Tõrke
kohta täpsema info saamiseks vajutage hoiatuse või
infosümboli all asuvat klahvi.

Ohutusalane teave: enne automaatikaseadme ning sellega seotud seadmete ühendamist peab elektritoide olema väljalülitatud.
Hoiatus: 230 V
Kui tsirkulatsioonipumpa juhitakse automaatikaseadmest, eemaldage eelnevalt
ühendatud kaabli kolm kaitseklemmi ning ühendage kaabel tsirkulatsioonipumbaga
järgmiselt:
Roheline/kollane:		
maandus PE
Sinine:			neutraal N
Pruun/must/hall:		
faas L
Pidage meeles: kui pumpa ei ühendata, tuleks elektrikul see kaabel eemaldada.
1. väljund
pump
Faas L
Neutraal N
Maandus PE
2. väljund
Lisafunktsioon 2
Faas L
Neutraal N
Maandus PE

*

P1
P2

Pruun
Hall

Võimalikud tõrke-/informatsiooniteated:

Märkused spetsialistile

Andur x defektne

>

Defektne on/oli kas andur, anduri
sisend automaatikaseadmes või
ühenduskaabel.
(Takistuste tabel on toodud lk 3)

maks. süst temp
(ainult info)

>

Menüüs 5.4 seatud küttesüsteemi
maksimumtemperatuuri ületati.

Taaskäivitus
(ainult info)

>

Automaatikaseade tuli taaskäivitada,
nt voolukatkestuse tõttu. Kontrollige
kuupäeva ja kellaaega!

Hooldus
~230

Küttesüsteemi üldise iga-aastase hoolduse käigus tuleks lasta spetsialistil kontrollida ka automaatikaseadme funktsioone ning neid vajadusel
optimeerida.

P3

3. väljund
Lisafunktsioon 1
Faas L
Neutraal N

Sinine
Kollane/Roheline

*Sõltub versioonist
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Must

Ärge proovige tõrget ise kõrvaldada.
Tõrke korral konsulteerige spetsialistiga!

Hoolduse käik:
- kontrollige kuupäeva ja kellaaega (vt menüü 3.1)
- hinnake/kontrollige statistika tõenäolisust (vt menüü 2)
- kontrollige tõrgete ajalugu (vt menüü 2.6)
- hinnake/kontrollige mõõdetavaid väärtuseid (vt menüü 1)
- kontrollige lülitite väljundeid/tarbijaid manuaalrežiimis (vt menüü 4.2)
- optimeerige vajadusel parameetrite seadeid

KASULIKUD MÄRKUSED / NÕUANDED JA NIPID
- Hooldusväärtused (vt menüü 17) ei sisalda üksnes hetkel mõõdetud väärtusi
ja tööolekuid vaid ka kõiki automaatikaseadme seadistusi. Kirjutage hooldusväärtused üles kohe pärast edukat käivitamist.

Ekraanisümbolite näited:
Küttesüsteemi pump (aktiveerituna pöörleb)

- Juhul, kui te pole kindel, kas automaatika on töökorras või esineb tõrkeid,
saab hooldusväärtuste kontrollimisel ka ilma seadet ennast nägemata olukorda
diagnoosida. Kirjutage kahtlustatava tõrke korral hooldusväärtused üles (vt menüü
17.). Saatke need väärtused tabelina ning olukorra lühikirjeldus faksi või e-maili teel
spetsialistile või tootjale.
- Andmete kadumise vältimiseks märkige teile olulisi statistilisi andmeid regulaarsete
vahedega üles (vt menüü 2).

Küttesüsteemi segisti (aktiveerituna must)
Päevane režiim (progr. ajaga)
Öine režiim (progr. ajaga)
Mugavusrežiim (progr. ajaga)

MENÜÜS NAVIGEERIMINE – PARAMEETRITE SEADMINE JA KONTROLLIMINE

(1)
(3)

(2)

(4)

Päevane režiim

Ekraan ja andmete sisestamine
Põhjaliku teksti ja graafikarežiimiga ekraan (1) on
ülimalt arusaadav ning see teeb automaatika kasutamise väga lihtsaks.
LED-lamp (2) süttib roheliselt, kui relee on sisselülitatud.
LED-lamp (2) süttib punaselt, kui on valitud töörežiim
”Väljas”.
LED-lamp (2) vilgub aeglaselt punaselt, kui on valitud
töörežiim ”Manuaalne”.
LED-lamp (2) vilgub kiiresti punaselt tõrke esinemisel.

Öine režiim
Päevane režiim toaanduri tõttu
Öine režiim toaanduri tõttu
Küte aktiveeritud (ainult info)
Kuum tarbevesi aktiveeritud (ainult info)
Kontrollväärtuse režiim

Andmeid sisestatakse nelja klahvi (3+4) abil, millele on omistatud vastavalt situatsioonile
erinevad funktsioonid. ”Välju” klahvi (3) kasutatakse sisestuse tühistamiseks või menüüst
väljumiseks. Vajadusel küsitakse kinnitust, kas soovite sisestatud muudatusi salvestada
või mitte. Teiste kolme klahvi (4) funktsioonid on näidatud ekraanil täpselt klahvide kohal;
kõige parempoolne klahv on tavaliselt kinnitamise ning valimisfunktsiooniga.

14 päeva kontrollväärtus
Hoiatuse / tõrketeade
Saadaval uus info

Välis
Küttevesi
Vajalik KV
Tuba

0°C
0°C
27°C
0°C

Välju Peamenüüst

1. Mõõtmine
2. Statistika

▲

▼		OK

Menüü järjestus
Kui ühtegi klahvi ei vajutata 2 minuti vältel või kui
peamenüüst väljutakse, vajutades klahvile ”Välju”,
kuvatakse ülevaatlik režiim.

Kahvfunktsioonide näited:

Menüü sulgetakse, vajutades nuppu ”Välju” või
valides ”Välju Mõõtmisest”.

jah/ei

= kinnita/loobu

Info

= lisainformatsioon

Tagasi

= eelmisele ekraanile

ok

= valiku kinnitamine

Kinnita

= seadistuste kinnitamine

+/-

= suurenda/vähenda väärtuseid
= keri menüüd alla/üles

Graafilises või ülevaatlikus režiimis klahvi vajutades
suunatakse teid tagasi peamenüüsse. Seejärel on
võimalik valida järgmiste menüüosade vahel.
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Mõõtmine, menüü 1
Hetkel mõõdetud temperatuurid koos selgitustega.
Menüüs ”Mõõtmine” kuvatakse hetkel mõõdetud temperatuure.
Valida on võimalik jaotises 1.1-1.9 kirjeldatud alammenüüde vahel.
Menüüst väljumiseks vajutage klahvi ”Välju” või valige ”Välju
Mõõtmisest”.
Valides ”Info” kuvatakse lühike abitekst, millel selgitatakse
mõõteväärtuseid.
Valides ”Ülevaade” või ”Välju”, väljute infoaknast.

1. praegune välistemperatuur

1.1 Välis		

0ºC

1.2 Küttevesi		0ºC
▲

▼		Info

1.1 Välis		

0ºC

praegune välistemperatuur

▲

▼

Ülevaade

Tööajad, menüü 3
Kella seadistades küttesüsteemi ja kuuma tarbevee tööaegades seadmine.
Sellega seotud temperatuuri kontrollväärtused on toodud 5. menüüs ”Seadistamine”!
Menüü 3.1 Kellaaeg ja kuupäev

Sellest menüüst sisestatakse korrektne kellaaeg ja kuupäev.
Automaatikaseadme korrektse funktsioneerimise ja statistikaandmete korrektsuse
tagamiseks on väga oluline, et automaatikaseadme kell oleks õige. Pidage meeles, et kell
jätkab tööd 24 tunni vältel voolukatkestuse korral, kuid pärast seda tuleb uuesti seada.
Menüü 3.2 Suveaeg

Kella automaatne üleminek suveajale.
Menüü 3.3 Küttesüsteemi päev

Sellest menüüst valitakse küttesüsteemi päevane režiim; igaks nädalapäevaks on
võimalik määratleda kolm eri periood ning seda järgmistele päevadele üle kanda.
Kui mõõtmisväärtuse asemel kuvatakse ekraanil teade ”Tõrge”, võib
temperatuuriandur olla defektne või ebakorrektne.

See, milliseid mõõtmisväärtuseid kuvatakse, oleneb valitud programmist, ühendatud anduritest ja spetsiifilisest seadme disainist.
1.1 Välis
1.2 Küttevesi
1.3 KÜTTEVESI 2
1.4 ANDUR 4
1.5 Tuba
1.6 Toaandur
1.7 KJ lüliti
1.8 Vajalik KV
1.9 Vajalik KV 2
Kui kaablid on liiga pikad või kui andurid ei ole kõige paremini paigutatud, võivad mõõdetud väärtused veidi eksida. Sellisel juhul on võimalik ekraaniväärtuseid kompenseerida,
sisestades vajalikud andmed automaatikaseadmesse. Järgige menüüs 15.1 toodud
juhiseid.

Statistika, menüü 2
Süsteemi funktsioonide kontroll, töötundide arvestus jne.
Süsteemiandmete statistika puhul on oluline, et automaatika kellaaeg oleks seatud korrektselt.
Pidage meeles, et kell jätkab tööd 24 tunni vältel voolukatkestuse korral ning pärast seda tuleks
uuesti seada. Ebakorrektne kasutamine või vale kellaaeg võib põhjustada andmete kustutamist,
valesti salvestamist või ülekirjutamist.
Tootja ei vastuta salvestatud andmete eest!
2.1 Täna (=küttevee temperatuur viimase 24 tunni vältel)

Ekraanil kuvatakse graafiline ülevaade välistemperatuuri ja küttevee temperatuuri
andmetest viimase 24 tunni vältel. Parempoolse nupu abil muudate ajaühikut ning kahe
vasakpoolse nupu abil saate joonist üles-alla kerida.
2.2 28 päeva (=küttevee temperatuur viimase 28 päeva jooksul)

Ekraanil kuvatakse graafiline ülevaade välistemperatuuri ja küttevee temperatuuri
andmetest viimase 28 päeva jooksul. Parempoolse nupu abil muudate ajaühikut
(päevad) ning kahe vasakpoolse nupu abil saate joonist üles-alla kerida.
2.3 Välistemperatuur 8760 h (1 aasta)

Menüü 2.3.1 Praegune aasta
Menüü 2.3.2 Eelmine aasta
Menüü 2.3.3 2 aastat tagasi
xh: ºC tunnid. Tundide arv, millal kütmine on nõutav,
st tunnid, mille vältel välistemperatuur on madalam, kui määratud
xd: ºC päevad. Päevade arv, millal kütmine on nõutav,
st päevad, mille vältel välistemperatuur on madalam kui määratud.
2.4 Küttevesi 8760 h (1 aasta)

Menüü 2.4.1 Praegune aasta
Menüü 2.4.2 Eelmine aasta
Menüü 2.4.3 2 aastat tagasi
xh: tundide arv, mil küttevee temperatuur on kõrgem, kui määratud.
xd: päevade arv, mil küttevee temperatuur on kõrgem, kui määratud.
2.5 Küttesüsteemi töötunnid

Menüü 2.5.1 Tsirkulatsiooni pumba/lisakütteseadme töötundide arv.
Menüü 2.5.2 Kuupäev, millal mõõtmine algas.
2.6 KTV töötunnid

Menüü 2.6.1 KTV töötundide kuva.
Menüü 2.6.1 Kuupäev, millal mõõtmine algas.
2.7 Küttesüsteem 2 töötunnid

Menüü 2.7.1 Tsirkulatsioonipumba töötundide kuva.
Menüü 2.7.2 Kuupäev, millal mõõtmine algas.
2.8 Kütmise töötunnid

Menüü 2.8.1 Lisaküttesüsteemi töötundide kuva.
Menüü 2.8.1 Kuupäev, millal mõõtmine algas.

Seadistusvahemik: kolm ajavahemikku iga nädalapäeva kohta
Vaikeväärtus: E-P 6:00-22:00
Märkus: sellega seotud temperatuurisätete kohta vaadake lähemalt menüüst 5.6
Määratlemata ajaperioode käsitletakse automaatselt öörežiimi perioodidena. Määratletud perioode arvestatakse üksnes siis, kui küttesüsteem töötab kasutamisrežiimis
”Automaatne”.
Näide:

E
3.2.1. K
3.2.1. R
3.2.1. P
3.2.1.

0
׀
0
׀
0
׀
0
׀

6
׀
6
׀
6
׀
6
׀

12
׀
12
׀
12
׀
12
׀

18
׀
18
׀
18
׀
18
׀

2.10 Lähtesta / kustuta

Individuaalsete statistiliste andmete lähtestamine ja kustutamine. Valides ”Kogu
statistika”, tühjendatakse kõik andmed v.a tõrketeadete ajalugu.
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T
3.2.1. N
3.2.1. L
3.2.1.

0
׀
0
׀
0
׀

6
׀
6
׀
6
׀

12
׀
12
׀
12
׀

18
׀
18
׀
18
׀

24
׀
24
׀
24
׀

Menüü 3.4 Mugavusvõimendus

Sellest menüüst valitakse ajavahemik igal nädalapäeval, mil küttesüsteem peaks
töötama veidi suuremal temperatuuril, nt kiire toasooja saamiseks hommikuti.
Seadistusvahemik: üks ajavahemik igal nädalapäeval
Vaikesäte: E-P väljas
Märkus: sellega seotud temperatuurisätete kohta vaadake lähemalt jaotisest 5.6.
Näide:

E
3.3.1. K
3.3.1. R
3.3.1.

0
׀
0
׀
0
׀

6
׀
6
׀
6
׀
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׀
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׀
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׀

18
׀
18
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׀
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׀
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T
3.3.1. N
3.3.1.

0
׀
0
׀

6
׀
6
׀

12
׀
12
׀

18
׀
18
׀

24
׀
24
׀

Menüü 3.5 Kuum vesi aktiivne

See menüü on aktiveeritud, kui menüüs 9.7.2 on valitud Kuum tarbevesi
Seda on võimalik kasutada päevase režiimi aegade määramiseks kuumale tarbeveele; igaks nädalapäevaks on võimalik määrata kolm perioodi ja kopeerida see
järgnevatele päevadele.
Seadistusvahemik: kolm ajavahemikku igaks nädalapäevaks
Vaikesäte: E-P 6:00-22:00
Märkus. Sellega seotud temperatuuriseadete kohta vaadake lähemalt menüüst 5.4
Menüü 3.6 Anti-Legionella kuum vesi

See menüü on aktiveeritud, kui menüüs 9.7.2 on valitud Kuum tarbevesi
Seda on võimalik kasutada valitud ajavahemikus igal nädalapäeval
Seadistusvahemik: üks ajavahemik igaks nädalapäevaks
Vaikesäte: E-P väljas
Märkus. Sellega seotud temperatuuriseadete kohta vaadake lähemalt menüüst 5.5.

Töörežiim, menüü 4
Küttesüsteemi ja kuuma tarbevee tööajad manuaalses režiimis.
Pärast voolukatkestust lülitub automaatika automaatselt viimati valitud
töörežiimile tagasi!
Automaatika töötab määratletud tööaegadel ning vastavalt erinevatele küttevee
temperatuuridele ainult automaatrežiimis.
Menüü 4.1 Küttesüsteem

Auto = automaatne/tavapärane režiim, vastavalt määratletud ajaperioodidele.
Pidev päev = kasutatakse päevase režiimi väärtuseid.
Pidev öö = kasutatakse öise režiimi väärtuseid.
Kontrollväärtus = fikseeritud temperatuuriga küttevesi, hoolimata välistemperatuurist. Soovitav küttevee temperatuur seatakse menüüst 4.3.
14 päeva kontrollväärtus = fikseeritud küttevee temperatuurid on võimalik seada
järgmiseks 14 päevaks menüüst 4.4. 14 päeva möödumisel kasutatakse 14. päeva
määratud kontrolltemperatuuri kuni töörežiimi muudetakse.
Väljas = küttesüsteem on väljalülitatud (v.a külmumiskaitse)
Seadistusvahemik: Auto, Pidev päev, Pidev öö, Kontrollväärtus, 14 päeva kontrollväärtus, Väljas / Vaikesäte: Automaatne
Menüü 4.2 Manuaalne

Manuaalses režiimis on võimalik kontrollida iga relee väljundit ning ühendatud
tarbijat eraldi.

2.9 Tõrketeated

Kuvatakse viimast kolme tõrget küttesüsteemis ning nende toimumise kuupäeva
ja kellaaega.

24
׀
24
׀
24
׀
24
׀

Manuaalne juhtimine
1
2
3
50%
Väljas Väljas Väljas Väljas
Väljas
Sees
		

Töörežiimi ”Manuaalne” võib kasutada üksnes
spetsialist lühikesteks testideks, nt käivitamise
käigus!
Funktsioonid manuaalrežiimis:
releed ja ühendatud tarbijate sisse- ja väljalülitamine klahvivajutusega, arvestamata temperatuure
ja seatud parameetreid. Samal ajal näidatakse
ekraanil temperatuuriandurite mõõtmisväärtusi,
funktsioonide korretse toimimise kontrollimiseks.

40
110

°C
Menüü +04.3
Küttesüsteemi kontrollväärtused
−5
20 on valitud töörežiim ”Kontrollväärtus” (menüü 4.1), tuleb selles menüüs määratleda
Kui
20
10
0
-10 -12
-20
-30
-40
-50
küttevee
kontrolltemperatuur,
hoolimata
küttekõverast/välistemperatuurist.
Seadistusvahemik: 10 °C kuni 75 °C, Vaikesäte: 30 °C
Menüü 4.4 14 päeva kontrollväärtus
Kui on valitud töörežiim ”14 päeva kontrollväärtus” (menüü 4.1), on võimalik siin
määrata küttevee temperatuur igaks 14 päevaks.
Esimeses menüüs 4.4.1 näidatakse programmi algusaega. Programmi käivitamiseks
vajutage klahvi, käivita uuesti.
Seadke küttesüsteemi parameetrid.
Vajutades nuppu ”taaskäivitus” uuesti, lähtestatakse 14 päeva kontrollväärtuse programm ning see käivitub 1. päevast.
Menüü 4.5 Kuum tarbevesi
110
Automaatne =
kuuma tarbevee funktsioon lülitub sisse vastavalt menüüs 3.5
		
määratud graafikule.
100
Sees = 		
kuuma tarbevee funktsioon on alati sisselülitatud.
Väljas
= 		
kuuma tarbevee funktsioon on alati väljalülitatud.
90

KS (küttesüsteem)
seaded, menüü 5

80
70

Menüü
5.1 S/T päev = Suvi/Talv režiimi vahetamine päevarežiimis
60
Kui
välistemperatuuri
anduri mõõdetud väärtus ületab selle väärtuse, lülitub automaa50
tika automaatselt küttesüsteemi välja = suverežiimi.
40 välistemperatuur
+15
Kui
langeb allapoole seatud väärtust, lülitub küttesüsteem uuesti
+10
sisse
= talverežiimi.
+5
30
+0 °C
Seadistusvahemik:
0°C kuni 30°C / vaikesäte: 18°C
−5
20
20

10 tavapärase
0 päevarežiimi
-10 -12 töötundidele,
-20
-30 see seadistus
-40
Lisaks
kehtib
ka-50
aktiveeritud mugavusvõimenduse korral.

Menüü 5.2 S/T öö = Suvi/Talv režiimi muutmine öörežiimis
Kui välistemperatuuri anduri mõõdetud väärtus ületab selle väärtuse öörežiimis, lülitub
automaatika automaatselt küttesüsteemi välja = suverežiimi.
Kui välistemperatuur langeb allapoole seatud väärtust, lülitub küttesüsteem uuesti
sisse = talverežiimi.
Seadistusvahemik: 0°C kuni 30°C / Vaikesäte: 12°C
Menüü 5.3 Kõver = võrdlusküttekõvera kalle

Võrdluskõvera abil kontrollitakse küttesüsteemi soojuskao ja välistemperatuuri
suhet.
Soojustarvet mõjutab ehitiste tüüp/isolatsioon/küttesüsteemi tüüp/välistemperatuur ning see võib olla väga erinev. Seetõttu saab automaatikat seada töötama
vastavalt tavapärasele sirgele küttekõverale (lihtne) või jagatud kõverale (jagatud).
Lihtsa kõvera puhul on võimalik kõverat reguleerida joonise abil. Kalle muutub ning
ekraanil kuvatakse arvutatud küttevee kontrollväärtus -20 °C juures.
Kui on valitud jagatud kõver, reguleeritakse võrdlusküttekõverat 3 osas. Kõigepealt
tuleb määrata standardkõver, seejärel muutmispunkt ning kõige lõpuks kõvera kalle
pärast muutmispunkti. Kõverat kohaldades kuvatakse ekraanil kaldenurga suurust
ning arvutatud küttevee kontrollväärtust -20°C välistemperatuuri juures. Kompenseerimiseks kasutatakse sageli jagatud küttekõverat.
Seadistusvahemik:
Võrdluskõver: lihtne või jagatud / Vaikesäte: lihtne
Kalle: 0.0...3.0 / Vaikesäte: 0,8
Muutmispunkti välistemperatuur: +10°C...-10°C
Nurk: erineb, oleneb kaldenurgast ja muutmispunktist
Joonisel on näidatud, kuidas valitud võrdluskõvera kaldenurgast (standardkõver) sõltub küttesüsteemi arvutatud küttevee kontrollväärtus. Korrektne kõver määratakse
arvutatud maksimaalse küttevee temperatuuri ja minimaalse välistemperatuuri
ristumiskoha järgi.
Maksimaalne arvutatud küttevee temperatuur on 60°C ning minimaalne välistemperatuur vastavalt soojustarbe arvutustele on -12°C.
Nende kahe väärtuse ristumiskoht näitab, et korrektne küttekõver on 1.2.
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+0 °C

Võrdluskõver
−5

20
90
20

10

40
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20
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+10
+5
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100

Võrdluskõver

80

60

30

-50

Muutmispunktiks on valitud
0°, küttekõvera 1. osa on 1.1
ja 2. osa 0.7 - s.t välistemperatuuril 0° tõuseb küttevee
temperatuur 38° kraadilt
42° kraadini, võrreldes lihtsa
küttekõveraga 0.9
Lisatud on maksimumpiir
50°C ja miinimumpiir 25°C.

70

40

-40

Näide 4: Maks./min.
jagatud

90

50

-30

+15
+10
+5
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20
20

10

0
-10 -12
Välistemperatuur ° C

-20

Järgmiseid seadistusi on võimalik kasutada võrdluskõverate paralleelnihet
teatud perioodide vältel, nagu nt päevane või öine režiim.
Menüü 5.4 Päevane korrektuur = võrdluskõvera paralleelnihe

Päevane korrektuur tähendab küttekõvera paralleelnihet päevaste töötundide
perioodil, sest olenevalt välistemperatuurist on võimalik, et ehitis ei ole piisavalt
köetud seatud küttekõvera korral. Kui andmeid ei optimeerita, võib tekkida järgmine
situatsioon:
kuum ilm - ruumid on liiga külmad
külm ilm - ruumid on liiga kuumad
Sellisel juhul tuleks järk-järgult võrdluskõvera kaldenurka vähendada, 0.2 suuruste
sammude haaval, iga kord tõstes päevast korrektuurtemperatuuri 2-4°C võrra.
Seda on võimalik vajadusel mitu korda korrata.
Seadistusvahemik: alates -10°C kuni 50°C / Vaikesäte: 5°C
Menüü 5.5 Öine korrektuur = võrdluskõvera paralleelnihe

Öine korrektuur tähendab küttekõvera paralleelnihet öiste töötundide perioodil. Kui
öiseks korrektuuriks seatakse negatiivne arv, langetatakse küttevee kontrolltemperatuuri öiste töötundide ajak. Selliselt hoitakse toatemperatuuri madalamana,
peamiselt öösiti, kuid ka perioodidel, kui kedagi pole kodus, säästes sellega energiat.
Näide: päevase korrektuuri +5°C ja öise korrektuuri -2°C valimisel on küttevee kontrolltemperatuur öösiti 7°C madalam kui päeval.
Seadistusvahemik: alates -30°C kuni 30°C / Vaikesäte: -2°C
Menüü 5.6 Mugavusvõimendus = võrdluskõvera paralleelnihe

Mugavusvõimendust on võimalik lisada määratud päevasele korrektuurile. Selliselt
on võimalik toad kiirelt soojaks kütta ja/või iga päev teatud perioodil toasoojust
suurendada.
Seadistusvahemik: alates 0°C kuni 15°C / Vaikesäte: 0°C = väljas
Menüü 5.7 Kontrollväärtus/tegelik -

Lubatud suurus, mille võrra kontrollväärtus võib olla tegelikust väärtusest madalam.
Seadistusvahemik: -10°C kuni -2°C / Vaikesäte: -2°C
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Näide 1: Lihtne

60

Päevane korrektuur

50

20
20

+15
+10
+5
+0 °C
−5

10
0
-10 -12
Välistemperatuur ° C

100

-20

-30

-40

-50

KTV seaded, menüü 7
Näide 2: Jagatud
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Muutmispunktiks on valitud
0°, küttekõvera 1. osa on 1.1
ja 2. osa 0.7 - s.t välistemperatuuril 0° tõuseb küttevee
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2 seaded, menüü 6

Menüü 660
aktiveeritakse juhul, kui menüüs 15.7.2 valitakse Küttesüsteem 2
Märkus. Pump
aktiveerub, kui tegelik küttevee temperatuur < vajalik küttevee temp 2.
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Näide 3: Jagatud
Muutmispunktiks on valitud
0°, küttekõvera 1. osa on
1.1 ja 2. osa 0.7 - s.t välistemperatuuril 0° tõuseb
küttevee temperatuur 38°
kraadilt 42° kraadini, võrreldes lihtsa küttekõveraga
0.9

Lubatud suurus, mille võrra kontrollväärtus võib olla tegelikust väärtusest kõrgem.
90
Seadistusvahemik:
2°C kuni 20°C / Vaikesäte: 2°C
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Menüü 5.8 Kontrollväärtus/tegelik +
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Menüü 7 on aktiveeritud, kui menüüs 15.7.2 on valitud Kuum tarbevesi
Menüü 7.1 Kuuma vee min. temp
Kuuma tarbevee miinimumtemperatuur väljaspool töötunde.
Seadistusvahemik: 10°C kuni 80°C / Vaikesäte: 45°C
Menüü 7.2 Vajalik KTV
Minimaalne KTV temperatuur töötundidel ajal.
110
Seadistusvahemik: 10°C kuni 80°C / Vaikesäte: 45°C
100
Menüü 7.3 KTV vajalik hüsterees
90 kütmise hüsterees tööaegadel.
Kuuma vee
Seadistusvahemik:
+2°C kuni +20°C / Vaikesäte: +10°C
80

70

70

60

60
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SOOJUSÜLEKANNE, MENÜÜ 8
8. menüü aktiveerimiseks tuleb valida menüüs 15.7.1 Soojusülekanne.
Menüü 8.1 PUMBA KÄIVITUSTEMPERATUUR
Auto = automaatikaseadmes lülitatakse soojusülekande pump käima eelnevalt
määratud küttevee temperatuuri juures.
Konstantne = soojusülekande pump hoiab küttevee temperatuuri peamahutis teatud
määratud temperatuurist kõrgemal. Soovitud temperatuur tuleb seadistada menüüs 8.3
Mõlema töörežiimi korral seiskub soojusülekande pump automaatselt, kui sekundaarne
mahuti on külmem kui peamahuti.
Menüü 8.2 HÜSTEREES
Peamahuti täitmistemperatuuri hüsterees.
Seadistusvahemik +2° kuni +20°C / Vaikeväärtus: +7°C
Menüü 8.3 SIHTTEMPERATUUR
Kui on valitud töörežiim "Konstantne" (menüü 8.1), tuleb selles punktis määrata peamahuti laadimistemperatuur, hoolimata soovitud küttevee temperatuurist.
Seadistusvahemik +20° kuni +90°C / Vaikeväärtus: +70°C

PÄIKESEKÜTE, MENÜÜ 9
9. menüü aktiveeritakse siis, kui menüüs 15.7.1 on valitud päikeseküte
Menüü 9.1 Hüsterees

Päikesekütte laadimistemperatuuri hüsterees.
Seadistusvahemik: pump sees +3°C kuni +20°C / Vaikesäte: +7°C
Fikseeritud pumba väljalülitamistemperatuur ΔT 2°C
Menüü 9.2 PUMBA SEISKUMISTEMPERATUUR

Küttesüsteemi kaitsmise eesmärgil seiskub päikesekütte tsirkulatsioonipump, kui
temperatuur tõuseb kõrgemaks, kui eelnevalt seatud temperatuur.
Seadistusvahemik: Väljas:60 kuni 150°C/ Vaikesäte: Väljas
Kui pumba seiskamine on aktiveeritud, on temperatuur kollektoris väga
kõrge. Selle tagajärjel tõuseb süsteemis surve ning see võib süsteemi
kahjustada. Järgige hoolikalt süsteemi valmistaja juhiseid.

LAADIMISPUMP, MENÜÜ 10
10. menüü aktiveeritakse siis, kui menüüst 15.7.1 on valitud laadimispump.
Menüü 10.1 Pumba käivitumistemperatuur

Katla suitsugaasitemperatuur, mille juures käivitub laadimispump.
Seadistusvahemik: 30°C kuni 250°C / Vaikesäte: 120°C
Menüü 10.2 Hüsterees

Laadimispumba temperatuuri hüsterees.
Seadistusvahemik: -2°C kuni -40°C / Vaikesäte: -20°C
Menüü 10.3 MINIMAALNE TÖÖAEG

Laadimispumba lühim võimalik tööaeg.
Seadistusvahemik: 0 kuni 30 minutit / Vaikesäte: 10 minutit

Kaitseseadmed, menüü 14
Menüü 14.1 Külmumiskaitse
Küttesüsteemis on võimalik aktiveerida külmumiskaitse funktsioon. Kui välistemperatuur langeb alla 1°C ning küttesüsteem on väljalülitatud, lülitab automaatika küttesüsteemi uuesti sisse töötama menüüs 14.2 (min. küttevee temperatuur) seatud
kontrollväärtusel. Kohe, kui välistemperatuur tõuseb üle 1°C, lülitub
küttesüsteem uuesti välja.
Külmumiskaitse - seadistusvahemik: sees, väljas / Vaikesäte: sees

Kui külmumiskaitse funktsioon on väljalülitatud või minimaalne küttevee
temperatuur on liiga madalaks seatud, võib külmumine küttesüsteemi rängalt
kahjustada.
Menüü 14.2 Min. küttevee temperatuur
Minimaalne küttevee temperatuur on võrdluskõvera alumine piirväärtus ning sellega ka
küttesüsteemi küttevee kontrolltemperatuur.
Lisaks sellele on min. küttevee temperatuur kontrollväärtuseks külmumiskaitse korral.
Seadistusvahemik: 5°C kuni 30°C / Vaikesäte: 15°C
Menüü 14.3 Maks. küttevee temperatuur
Seda kasutatakse küttesüsteemi küttevee kontrolltemperatuuri ülemise piirina. Kui
küttesüsteemi temperatuur peaks tõusma üle selle, lülitub küttesüsteem välja, kuni
temperatuur langeb.
Seadistusvahemik: 30°C kuni 105°C / Vaikesäte: 45°C

Turvalisust silmas pidades, peaks klient paigaldama süsteemi lisatermostaadi,
mis oleks pumpadega jadamisi ühendatud.
Menüü 14.4 Küttevee 2 maks. temp
Menüü 8.4 aktiveerub, kui menüüs 15.7.2 on valitud Küttesüsteem 2.
Küttesüsteemi 2 maks. küttevee temperatuur.
Seadistusvahemik: väljas kuni 105°C / Vaikesäte: 45°C
Menüü 14.5 Anti-legionella
Menüü 14.5.1 AL funktsioon

Legionella bakteri vastane funktsioon.
Seadistusvahemik: sees/väljas
Menüü 14.5.2 AL aeg
Legionella bakteri vastaseks kütmiseks vajalik temperatuur.
Seadistusvahemik: 60°C kuni 99°C /Vaikesäte: 70°C
Menüü 14.5.3 AL intervall
Päevade arv AL kütmise vahel.
Seadistusvahemik: 1 kuni 28 /Vaikesäte: 7
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Menüü 14.5.4 AL kütmine

Näitab viimast lõpuleviidud Legionella bakteri vastast kütmistsüklit.

Erifunktsioonid, menüü 15
Anduri kalibreerimine, kaugjuhtimine, segisti jne
Menüü 15.1 / 15.1.1 - 15.1.6 Anduri kalibreerimine

Erinevusi ekraanil kuvatavates temperatuuriväärtustes võivad põhjustada nt liiga pikad kaablid või halvasti paigutatud andurid ning neid on võimalik selles menüüs käsitsi
kompenseerida. Iga andurit on võimalik seadistada eraldi 0,5°C sammude haaval.
Seadistamine on vajalik üksnes erijuhtudel esmase käivitamise käigus ning
seda peaks tegema spetsialist. Ebakorrektsed mõõtmisväärtused võivad
põhjustada ootamatuid tõrkeid.
Menüü 15.2 Käivitamine
Käivitamisabi juhib teid vajadusel õiges järjekorras läbi vajalike seadistuste käivitamisel
ning kirjeldab lühidalt iga kuvatavat parameetrit.
Vajutades klahvi ”Välju”, suunatakse teid tagasi eelmise väärtuse juurde, et saaksite
seda uuesti vaadelda või vajadusel kohandada. Vajutades klahvi ”Välju” rohkem kui üks
kord, liigute tagasi valikurežiimi, tühistades käivitamisabi sätted.

Käivitamise käigus võib sisse lülitada ainult spetsialist! Jälgige iga parameetri
selgitusi käivitamisabis ning kontrollige, kas teie süsteemi korral on vaja etteantud seadeid muuta.
Menüü 15.3 Tehase seaded

Kõiki seadeid on võimalik lähtestada, seades automaatika väärtustele, mis sel oli
tehasest saabumisel.
Kõik automaatika etteantud parameetrid, statistilised andmed jne lähevad
sellega pöördumatult kaotsi. Automaatika tuleb uuesti käivitada.
Menüü 15.4 Laiendused

Seda menüüd on võimalik valida ja kasutada üksnes siis, kui automaatikale on sisseehitatud laiendusmoodulid.
Sellisel juhul on asjassepuutuvad paigaldus-, kinnitus- ja kasutusjuhendid vastava
laiendusega kaasas.
Menüü 15.5 Segisti

Seadistamine on vajalik üksnes esmasel käivitamisel ning seda peab tegema
spetsialist. Ebakorrektsed mõõteväärtused võivad põhjustada raskeid ettenägematuid tõrkeid.
Menüü 15.5.1 Ventiili tüüp
Segamisventiili töövahemikku on võimalik muuta. 90/180/270° näidisventiil 5MG
vajab 270°.
Menüü 15.5.2 Min. nurk
Segamisventiili minimaalne avamisnurk.
Seadistusvahemik: 0 kuni 20 / Vaikesäte 0%
Menüü 15.5.3 Maks. nurk
Segamisventiili maksimaalne avamisnurk.
Seadistusvahemik: 80 kuni 100 / Vaikesäte: 100%
Menüü 15.5.4 Suund
Ventiili avanemissuund
VP - vastupäeva.
PP - päripäeva.
Menüü 15.5.5 Pööramisaeg

Segamisventiil lülitatakse sisse, st klapp avaneb või sulgub siin määratud ajavahemiku
jooksul, seejärel kontrollitakse küttevee temperatuuri.
Seadistusvahemik: 1,0 kuni 3 s / Vaikesäte: 2 s.
Menüü 15.5.6 Pausi tegur

Segamisventiili arvutatud pausi pikkus korrutatakse siin määratletud väärtusega. Kui
pausi tegur on ”1”, on paus tavapärase pikkusega, teguri ”0,5” korral on paus poole
lühem ning kui tegur on ”4”, on paus 4 korda pikem.
Seadistusvahemik: 0,1 kuni 4,0 / Vaikesäte: 1,0
Menüü 15.5.7 Suurendus

Kui temperatuur muutub väga kiiresti, lisatakse see väärtus segisti küttevee temperatuurist sõltuvale mõjutegurile.
Segisti asendi mõju temperatuurile uuendatakse kord minutis.
Seadistusvahemik: 0 kuni 20 / Vaikesäte: 0
Menüü 15.5.8 Kalibreerimine

Segistite asendite täielik kalibreerimine.
Menüü 15.6 Toaandur
Selles menüüs tehakse vajalikud seadistused valikulise toatempratuuri anduri CRS231 tarbeks.
CRS231 andurit saab lülitada 3 erinevasse režiimi ”pidev päev”, ”pidev öö” ja ”kontrollitud aeg/automaatne”.
Lisaks sellele on võimalik nihutada küttevee kontrolltemperatuuri paralleelselt juhtrattakese abil. Kui ratas on seatud miinimumasendisse, on võimalik kasutada üksnes kaitsefunktsioonide menüüs seatud miinimumväärtuseid.

Töörežiimides ”Kontrollväärtus” ja ”14 päeva kontrollväärtus”, kaugjuhtija ei
funktsioneeri.
Menüü 15.6.1 Toaandur

Seda väärtust kasutatakse selleks, et määratleda protsentuaalset mõju ulatus, mida
toatemperatuur omab küttevee kontrolltemperatuurile. Mõõdetud toatemperatuuri
ja kontroll-toatemperatuuri vahe iga kraad mõjutab siin määratud protsendi ulatuses
küttevee temperatuuri, seda kas tõstes või langetades. Seda ainult kuni see väärtus
asub küttevee ülemise ja alumise temperatuuripiiri vahemikus, mida on võimalik
seadistada kaitsefunktsioonide menüüst.
Näide:
Kontroll-toatemp.: nt 25°C: toatemp.: nt 20°C = 5°C vahe.
Arvutatud kontrolltemp.: nt 40°C: toaandur: 10% = 4°C
5 X 4°C = 20°C Vastavalt sellele lisatakse 20°C küttevee kontrolltemperatuurile, tulemuseks 60°C. Kui see väärtus on suurem, kui seatud maks. küttevee temperatuur,
jääb lõplikuks küttevee temperatuuriks maks. küttevee temperatuur.
Seadistusvahemik: 0% kuni 20% / Vaikesäte: 0%

Menüü 15.6.2 Päevane toatemperatuuri kontrollväärtus
Soovitav toatemperatuur päevarežiimis kasutamiseks. Kuni see temperatuur pole
saavutatud, tõstetakse või langetatakse küttevee kontrolltemperatuuri vastavalt ”toaanduri” määratud protsendile. Kui ”toaanduri” väärtuseks on seatud 0%, lülitatakse see
funktsioon välja.
Seadistusvahemik: 10°C kuni 30°C / Vaikesäte: 20°C
Menüü 15.6.3 Öine toatemperatuuri kontrollväärtus

Soovitav toatemperatuur öörežiimis kasutamiseks. Kuni see temperatuur pole
saavutatud, tõstetakse või langetatakse küttevee kontrolltemperatuuri vastavalt
”toaanduri” määratud protsendile. Kui ”toaanduri” väärtuseks on seatud 0%, lülitatakse see funktsioon välja.
Seadistusvahemik: 10°C kuni 30°C / Vaikesäte: 20°C
Menüü 15.7 Süsteem

Valik süsteemi funktsioone.
Menüü 15.7.1 Lisafunktsioon 1

Hooldusandmed, menüü 17
17.1

90C 2009/05/06 4436

17.2 Välis

0°C
0°C

17.3 Küttevesi

▲

Menüüd ”Hooldusandmed” on võimalik kasutada kaugjuhtimisel spetsialistilt või tootjalt diagnoosi saamiseks
nt tõrke korral.
Sisestage tõrke ilmnemise hetkel kehtivad
väärtused tabelisse

▼
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17.55

17.7

17.31
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17.32

17.57

Lisafunktsioonid valiksuvanditega:
Vt peatükk "Paigaldamisvõimalused", lk 10.
Tsirkulatsioonipump / Ventiili asend / Väljas
Temperatuur / Ventiili asend / Väljas
Temperatuur / Ventiili asend / Energiaülekanne / Päikesepaneel /
Pumba koormus/ Väljas
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17.33
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17.10

17.34

17.60

Menüü 15.7.2 Lisafunktsioon 2

17.11

17.35

17.61

Lisafunktsioonid valiksuvanditega:
Vt peatükk "Paigaldamisvõimalused", lk 10.
Puudub
Küttevesi 2 / Kuum tarbevesi / Väljas
Küttevesi 2 / Kuum tarbevesi / Väljas
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17.62

17.13

17.37
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17.41
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17.17
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Menüü 15.7.3 Ventiili asend

17.18

17.43

17.68

Kui menüüs 15.7.1 on aktiveeritud Lisafunktsioon1 valikuga Ventiili asend, vabastatakse see menüü.
Valve position for activation of auxiliary heat.
Vaikesättena on asend 50% ning seda soovitatakse VRB140 või BIV ventiilide
kasutamisel.
Seadistusvahemik: alates 20 kuni 100% / Vaikesäte: 50%.
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Menüü 15.7.4 Kütteviivitus

17.24

17.49

17.74
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Kui menüüs 15.7.1 on aktiveeritud Lisafunktsioon1 valikuga Ventiili asend, vabastatakse see menüü.
Määratakse viivitusaeg enne lisakütteseadme aktiveerimist.
Seadistusvahemik: 0 kuni 120 min / Vaikesäte: 60 min
Ajaloendur lähtestatakse, kui klapi asend on väiksem kui määratletud asend.

Kuulub tehniliselt muutmisele ja täiendamisele. Joonised ja kirjeldused ei ole kõikehõlmavad.

Menüü 15.7.5 Regulaatori viivitus

Menüü 18.1 Deutsch	Menüü 18.10 Polski
Menüü 18.2 English 	Menüü 18.11 Suomi
Menüü 18.3 Français
Menüü 18.12 Eesti keel
Menüü 18.4 Svenska 	Menüü 18.13 Română
Menüü 18.5 Italiano 	Menüü 18.14 Lietuvių
Menüü 18.6 Türkçe 	Menüü 18.15 Čeština
Menüü 18.7 Pycckий 	Menüü 18.16 Ελληνικά
Menüü 18.8 Español	Menüü 18.17 Dansk
Menüü 18.9 Norsk

Kui menüüs 15.7.1 on aktiveeritud Lisafunktsioon1 valikuga Ventiili asend, vabastatakse see menüü. Saab seadistada ajalise viivituse enne klappide liikuma hakkamist.
Seadistusvahemik: 0 kuni 120 min / Vaikesäte: 70 min.
Ajaloendur lähtestatakse, kui klapi asend on väiksem kui määratletud asend.

Menüü lukustamine,
menüü 16
”Menüülukku” kasutatakse selleks, et tahtmatult automaatika seadistusi ei muudetaks
ega rikutaks selle põhifunktsioone.

Keele valik, menüü 18
Menüüde keele valimine.

Toatemperatuuri andur

Allpool loetletud menüüd jäävad täiesti juurdepääsetavates hoolimata aktiveeritud
menüülukust ning nende abil on võimalik vajadusel seadistusi kohandada:
1. Mõõtmine
2. Statistika
3. Tööajad
16. Menüülukk
17. Hooldusandmed

Anduri funktsioonide kaugjuhtimiseks.

Automaatrežiim on valitud, kui lüliti on asendis:
Öörežiim on valitud, kui lüliti on asendis:

Menüü 16.1 Menüüluku info

Päevarežiim on valitud, kui lüliti on asendis:
Seadistused menüüs 15.6.1 "toatemperatuuri mõju küttevee temperatuurile"

”Puhkuse” ajaks keerake nupp asendisse:

Võimalik üksnes juhul, kui külmumiskaitse on aktiveeritud
menüüs 14.1
Küttesüsteem töötab min. küttevee temperatuuri juures, kui välistemperatuur on
madalam kui 1ºC või kui toatemperatuur on madalam kui +10ºC. Min. küttevee
temperatuuri seadistamise kohta vt menüü 14.2
Kui välistemperatuur on kõrgem kui 0ºC ja toatemperatuur kõrgem kui +10ºC
Nuppu keerates mõjutate toatemperatuuri kontrollväärtust.

Kaugjuhtimisnupp +/Andur 		
Anduri maandus

sinine
kollane
valge

2 1

Paigaldamine
Temperatuuriandur

3

Teiste menüüde juurdepääsu blokeerimiseks, valige ”Menüülukk sees”.
Menüüde juurdepääsu lubamiseks valige ”Menüülukk väljas”
Seadistusvahemik: sees, väljas / Vaikesäte: väljas
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PAIGALDAMISVÕIMALUSED
Märkus! Kõik paigaldusnäidised on skemaatilised ega pruugi olla täielikud. Arvestage alati kohalike seaduste ja eeskirjadega.
Automaatika ei asenda mingil juhul ohutusseadmeid.
Sõltuvalt paigalduse eripärast, võib olla vajalik paigaldada süsteemi lisakomponente ja ohutusseadmeid, nagu nt tagasilöögiklapid, temperatuuripiirajad, kõrvetusvastased seadmed jne.

NR.

1

ERINEVAD
RAKENDUSED

FUNKSIOONID 90C

SEADISTUS

ELEKTRIÜHENDUS

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1

Pumba ühendamine küttesüsteemi - P1

Menüü 15.7.1

LISAKÜTE
Aktiveerub vastavalt segisti asendile.

Lisakütte ühendamine - P1 (90C-1)

Menüü 15.7.1
Seaded menüüdes 15.7.3 – 15.7.5

Valige: asend

Menüü 15.7.1
Seaded menüüdes 15.7.3 – 15.7.5

Valige: asend

Valige: Tsirkulatsioonipump

90C-

Lisakütte ühendamine - P3 (90C-2,90C-3)

2

3

4

5

6

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1

Pumba ühendamine küttesüsteemi - P1

LISAKÜTE
Aktiveerub vastavalt segisti asendile.

Lisakütte ühendamine - P3

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1

Pumba ühendamine küttesüsteemi - P1

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 2
Aktiveerub, kui anduri 3 temperatuur on
madalam kui määratud menüüs 6.

Pumba ühendamine küttesüsteemi 2 - P2
Ühendage andur 3 andurikarbis 2.

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1

Pumba ühendamine küttesüsteemi - P1

LISAKÜTE
Aktiveerub vastavalt segisti asendile.

Lisakütte ühendamine - P3

Menüü 15.7.1
Valige: asend
Seaded menüüdes 15.7.3 – 15.7.5

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 2
Aktiveerub, kui anduri 3 temperatuur on
madalam kui määratud menüüs 6.

Pumba ühendamine küttesüsteemi 2 - P2
Ühendage andur 3 andurikarbis 2.

Menüü 15.7.2
Valige: Küttesüsteem 2
Seaded menüüdes 6.1-6.6

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1

Pumba ühendamine küttesüsteemi - P1

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 2
Aktiveerub, kui anduri 3 temperatuur on
madalam kui määratud menüüs 6.

Pumba ühendamine küttesüsteemi 2 - P2

Menüü 15.7.2
Seaded menüüdes 6.1-6.6

Valige: Küttesüsteem 2

KÜTTEALLIKA TEMPERATUURI KONTROLLIMINE
Kontrolltemperatuuriks Küttesüsteemt
temp.

Katla ühendamine - P3

Menüü 15.7.1
Seaded menüüdes 5.7-5.8

Valige: temperatuur

Ühendage andur 3+4 andurikarbis 2.
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Menüü 15.7.2
Valige: Küttesüsteem 2
Seaded menüüdes 6.1-6.6

NR.

7

ERINEVAD
RAKENDUSED

FUNKSIOONID 90C

ELEKTRIÜHENDUS

SEADISTUS

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1

Pumba ühendamine küttesüsteemi - P1

KUUM TARBEVESI (KTV)

Ühendage kuuma tarbevee pump P2

Menüü 15.7.2
Seaded menüüdes 7.1-7.3

Valige: kuum tarbevesi

KÜTTEALLIKA TEMPERATUURI
KONTROLLIMINE
Kontrolltemperatuuriks küttesüsteemi
temp.

Ühendage katel P3
Ühendage andur 3+4 andurikarbis 2.

Menüü 15.7.1
Seaded menüüdes 5.7-5.8

Valige: temperatuur

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 2 Ühendage pump küttesüsteemi 2 asenAktiveerub, kui 3. anduri temperatuur on
disse P2
madalam, kui määratletud menüüs 6.

Menüü 15.7.2
Seadistused menüüs 6.1-6.6

Valige: Küttesüst. 2

KÜTTEALLIKA TEMPERATUURI JUHTIMINE
Võrdlustemperatuurina arvestatakse küttesüsteem 1 temperatuuri

Menüü 15.7.1
Seadistused menüüs 5.7-5.8

Valige: Temperatuur

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1 Ühendage pump küttesüsteemi 1 asendisse P1

8

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1

9

10

Ühendage kütteallikas asendisse P3

Ühendage andur andurikarbis 2 asendisse
andur 3+4
Pumba ühendamine küttesüsteemi - P1

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 2 Pumba ühendamine küttesüsteemi 2 - P2
Aktiveerub, kui anduri 3 temperatuur on
madalam kui määratud menüüs 6.
KÜTTEALLIKA TEMPERATUURI KONÜhendage kütteallikas P3
TROLLIMINE
Küttesüsteemi 1 temperatuuri arvestatakse
kontrolltemperatuurina
Ühendage andur 3+4 andurikarbis 2.
RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1 Pumba ühendamine küttesüsteemi - P1

Menüü 15.7.2
Seaded menüüdes 6.1-6.6

Valige: Küttesüsteem 2

Menüü 15.7.1
Seaded menüüdes 5.7-5.8

Valige: temperatuur

KÜTTESÜSTEEMI PUMBA JUHTIMINE
(primaarne kütteallikas)
Küttesüsteemi 1 kõikuvat temperatuuri
arvestatakse kontrolltemperatuurina
LISAKÜTTEALLIKA JUHTIMINE
temperatuuri kontrollimisega

Küttepumba ühendamine - P3

Menüü 15.7.1
Seaded menüüdes 5.7-5.8

Valige: temperatuur

Ühendage lisakütteallikas P2

Menüü 15.7.2
Seaded menüüdes 7.1-7.3

Valige: kuum tarbevesi

Ühendage andur 3+4 andurikarbis 2.
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RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1

Pumba ühendamine küttesüsteemi - P1

KUUMA TARBEVEE JUHTIMINE
temperatuuri kontrollimisega

Juhtventiili ühendamine - P2

Menüü 15.7.2
Seaded menüüdes 6.1-6.6

Valige: Küttesüsteem 2

KÜTTEALLIKA TEMPERATUURI
KONTROLLIMINE
Kõikuva temperatuuriga

Ühendage kütteallikas P3

Menüü 15.7.1
Seaded menüüdes 5.7-5.8

Valige: temperatuur

Ühendage andur 3+4 andurikarbis 2.
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NR.

12

ERINEVAD
RAKENDUSED

FUNKSIOONID 90C

ELEKTRIÜHENDUS

SEADISTUS

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1

Pumba ühendamine küttesüsteemi - P1

KÜTTESÜSTEEMI PUMBA JUHTIMINE
(primaarne kütteallikas)
Kõikuva temperatuuriga

Küttepumba ühendamine - P3

Menüü 15.7.2
Seaded menüüdes 6.1-6.6

LISAKÜTTEALLIKA JUHTIMINE
segisti asendiga

Ühendage lisakütteallikas P2

Menüü 15.7.1
Seaded menüüdes 15.7.3 – 15.7.5

Valige: Küttesüsteem 2
Valige: asend

Ühendage andur 3 andurikarbis 2.
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RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1

Ühendage pump küttesüsteemi asendisse P1

KUUMA TARBEVEE JUHTIMINE
temperatuuri kontrollimisega

Ühendage kütteallikas asendisse P2

Menüü 15.7.2
Seaded menüüdes 7.1-7.3

Valige: kuum tarbevesi

SOOJUSÜLEKANNE

Ühendage mahuti tsirk.pump asendisse P3

Menüü 15.7.1
Seaded menüüdes 8.1-8.3

Valige: Soojusülekanne

Ühendage andur 3+4+7 andurikarbis 2

14

15

16

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1

Ühendage pump küttesüsteemi asendisse P1

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 2
kõikuva temperatuuriga

Ühendage kütteallikas asendisse P2

Menüü 15.7.2
Seaded menüüdes 6.1-6.6

Valige: Küttesüsteem 2

SOOJUSÜLEKANNE

Ühendage mahuti tsirk.pump asendisse P3

Menüü 15.7.1
Seaded menüüdes 8.1-8.3

Valige: Soojusülekanne

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1

Ühendage andur 3+4+7 andurikarbis 2
Märkus: küttesüsteemi 2 küttekõver peab
olema madalam kui küttesüsteemil 1
Ühendage pump küttesüsteemi asendisse P1

PÄIKESEKÜTTE PUMBA JUHTIMINE
kõikuva temperatuuriga

Ühendage päikesekütte tsirk.pump asendisse P3

Menüü 15.7.1
Seaded menüüdes 9.1

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 2
kõikuva temperatuuriga

Ühendage tsirk.pump asendisse P2

Menüü 15.7.2
Seaded menüüdes 6.1-6.6

Valige: Päikeseküte

Valige: Küttesüsteem 2

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1

Ühendage andur 3+4+7 andurikarbis 2
Märkus: küttesüsteemi 2 küttekõver peab
olema sama, mis küttesüsteemil 1
Ühendage pump küttesüsteemi asendisse P1

PÄIKESEKÜTTE PUMBA JUHTIMINE
kõikuva temperatuuriga

Ühendage päikesekütte tsirk.pump asendisse P3

Menüü 15.7.1
Seaded menüüdes 9.1

KUUMA TARBEVEE JUHTIMINE
temperatuuri kontrollimisega

Ühendage kütteallikas asendisse P2

Menüü 15.7.2
Seaded menüüdes 7.1-7.3

Valige: kuum tarbevesi

Valige: kuum tarbevesi

Valige: Päikeseküte

Ühendage andur 3+4+7 andurikarbis 2

17

18

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1

Ühendage pump küttesüsteemi asendisse P1

KUUMA TARBEVEE JUHTIMINE
temperatuuri kontrollimisega

Ühendage mahuti tsirk.pump asendisse P3

Menüü 15.7.2
Seaded menüüdes 7.1-7.3

KÜTTEALLIKA TEMPERATUURI KONTROLLIMINE
klapi asendiga

Ühendage kütteallikas asendisse P3

Menüü 15.7.1
Seaded menüüdes 15.7.3 - 15.7.5

Ühendage andur asendisse 3 andurikarbis 2

Recommended setting:
15.7.3: 75% 15.7.4: 20 min 15.7.5: 0 min

RINGLUSPUMBAGA KÜTTESÜSTEEM 1

Ühendage pump küttesüsteemi asendisse P1

LAADIMISPUMBA JUHTIMINE
Suitsugaasi temperatuuriga

Ühendage laadimispump asendisse P3

Menüü 15.7.1
Seaded menüüdes 10.1-10.2

KUUMA TARBEVEE JUHTIMINE
temperatuuri kontrollimisega

Ühendage kütteallikas asendisse P2

Menüü 15.7.2
Seaded menüüdes 7.1-7.3

Ühendage andur 3+4+7 andurikarbis 2
Märkus: andur S7 tuleb asendada anduriga
CRS215, mis talub kõrgema temperatuuriga suitsugaasi

Tähised paigaldusnäidistes:
P1 = väljund 1 - pump, P2 = väljund 2 - Lisafunktsioon 2, P3 = väljund 3 - Lisafunktsioon 1
S3 = andur 3, S4 = andur 4, S7= andur 7
1* = andurikarp box 1, 2* = andurikarp 2
12

Valige: Asend

Valige: Laadimispump
Valige: kuum tarbevesi

90C-1 (90C-2 - 90C-3)

90C-1 (90C-2 - 90C-3)

90C-2 (90C-3)

90C-1

P1

P1

~230

P1

~230

~230

1*

1*

1*

90C-2,3
P1

P3

P1
~230

P3

P1/P3

P3

90C-2 (90C-3)

90C-2 (90C-3)

P1
P1

~230

~230

2*

P2

P2

2*

1*
1*

P2

P1

S3

P2

P1

P3

S3

S3

S3

P3

90C-2 (90C-3)

90C-2 (90C-3)

90C-2 (90C-3)

P1

P1

~230

~230

P2

P2

2*

2*

1*

2*

1*
S3

1*

P3

P1

S4

P2

P2

P1

S3
S4

S3

P3

P3

90C-2 (90C-3)

90C-2 (90C-3)

6 -11

P1 P1

P1

~230

~230

2*

1*

P1

~230

P2

2*

S3

P2

1*

P1

1*

P3

P3

S3
S4

P2 P2

P2

P1
S3

S4

S4

S3
S4

2*1*

2*

P2

P3
P1
S3

S3

S4

S4

P3 P3

P2

S3 S3
S4 S4
P3
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P3

90C-2 (90C-3)

P1

P2

S4

S3
S4

S4

P3

S3

P1

P3

~230

90C-3

90C-3

P1
~230

P2
2*

1*

2*

P1

1*

P1

P3

P2

S3

S3

S3

S7

S4

P3

13 - 14

90C-3
P1

~230

P2
2*
1*

P1

P3
S3
S4

S7

P2

S3
S4

P3

S7

90C-3

15-16

90C-3
P1

S7

~230

S7

P2
1*

1*

2*

2*

P1

P3

P3

S3

S3

P3

P1

S3
S4

P2

P2
S4

S4

S7

90C-3

90C-3

P1

P1
~230

~230

P2

P2
1*

2*

P1

2*

S3

1*

P3

P2

S3

P3

S7

P3

P1
P2

S3

P3

S3
S4
S7

14
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