
Reglercentral  RC-20 
                          

Tekniska data        

Spänning 230V 50/60 Hz. 
Effektförbrukning ca 4VA. 
Belastning utgång max 2A 230V. 
Kopplingsdifferens T3-T2 ställbar 1-9 C. 
Temperaturområde T1-T3 -30-+130 C. 
Mått 130x130x35 mm. Vikt ca 400g. 

 

Ingående delar        

Reglercentral RC-20 
2 st PT1000-givare med 3m kabel. 
1 st PT1000-givare med 10m kabel. 
Nätkabel 2 m  +  kabel till pump 3 m  

Samtliga kablar kan vid behov förlängas. 

Funktion 

När temperaturen i solfångaren T3 är tex 5 grader högre än T2  i botten på ackumulatortanken startar pumpen vilket indikeras av 
lysdiod på  Reglercentralens front.                                                                                                                                             
Pumpen stannar  när temperaturen T3 i solfångaren enbart är tex 2 grader högre än T2 i botten av ackumulatortanken.           
Obs! Start och stopp-temperatur kan ställas 1-9 grader. 
Om temperaturen T2 i botten på tanken överstiger 95 grader stoppas pumpen. 

Driftläge 1. Pump avstängd 
Driftläge 2. Automatik  Pumpen styrs med hjälp av T3-T2. 
Driftläge 3. Manuell     Pumpen alltid på. 
Driftläge styrs med vänstra knappen ”DRIFTVAL”. 

Vilken temperatur som skall visas styrs med högra knappen ”TEMPVAL” 

Montering / placering givare 

Givare T1 placeras på valfri plats och påverkar inte regleringen.                               T1 ansluts i den översta kontakten.                    
Givare T2 placeras vid ackumulatortankens botten i dykrör eller under tankens isolering. T2 ansluts i den mittersta kontakten.         
Givare T3 placeras på den varma utgående ledningen vid solfångaren.  T3 ansluts i den nedersta kontakten. 

Obs !  Kablarna från givarna bör ej ligga tillsammans med strömförande ledningar för att undvika störningar av givarsignalerna. 

Inställning Till och Frånslag 

Tryck in båda knapparna och håll intryckt några sekunder.   Displayen visar normalt 5 - 2 dvs pump slår till då T3 är 5 grader 
högre än T2. Med vänstra knappen ändras vänstra displayen och högra knappen styr displayen till höger.   
Observera att vänster värde måste vara större än värdet till höger. Efter inställt värde vänta några sekunder då värdet sparas och 
apparaten återgår till normal drift. 
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