
Inkopplings- och bruksanvisning

BAS-EVS för bättre komfort.
Har du direktverkande eluppvärmning är detta lösningen för att sänka 
uppvärmningskostnaderna. Du behöver inte byta ut dina befintliga radiatorer. Knäppningar och 
glödheta element elimineras. Inte bara du utan även blommorna kommer att må mycket bättre. 
BAS-EVS är ett helt ljudlöst system som spar upp till 20 % på elräkningen.

BAS-EVS anpassar sig självt till just ditt hus, genom att under längre tid inhämta data efter 
husets dynamik och normala behov, så kallat självadaptivt system. BAS-EVS vet sedan vad som 
är normal energiåtgång. Regulatorn är programmerad för att styra ut effekt långsamt när det 
kallar på värme och styra ned snabbt vid tillskottsvärme i form av t ex solljus, människor, lampor, 
etc. Detta innebär även att man får vädringsautomatik samt undviker kallras.

Ingång finns för att möjliggöra gradsänkning via kopplingsur, BAS-95N telestyr, eller BAS-SMS.
BAS-EVS kan styra alla typer av elradiatorer, även med elektronisk termostat.

Kontrollera att alla detaljer är medlevererade.
I förpackningen skall följande finnas:
1 st Regulator 
1 st Solidstate- enhet
1 st Garantiregistreringsblankett
1 st Garantisedel

Extra tillbehör vid behov:
1 st Extern Combigivare typ BAS-EC1
1 st Kopplingsur 1 modul vecka 230V
1 st Avsäkringsbox 3x16A automatsäkringar kapslat utförande
1 st Jordfelsbrytare 4-polig 25A 30mA

Kompletterande produkter
BAS-95N Telestyr, styrning via fasta telenätet
BAS-SMS GSM-larmsändare, larm och styrenhet via GSM-nätet
BAS-EVC Effektvakt
BAS-EC1 Extern combigivare

BAS-EVS – Elvärmestyrning

Version 1.1.4 * 070403
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1. Tänk på före installation
Skall fastigheten förses enbart med regulatorgivare, eller skall den kompletteras med extern 
rumsgivare?
Om bägge givarna används kommer regulatorns elektronik att bilda temperaturens medelvärde 
och reglera mot detta värde. Den externa rumsgivaren kan placeras i källare eller i annat 
utrymme.

Finns ej jordfelsbrytare skall isolationsprovning med Megger 500V (U) samt strömmätning med 
tångamperemeter (A) eller genom resistansmätning (R ) I= U/R göras och fyllas i garantisedeln.

Det är av yttersta vikt att ha en jordfelsbrytare inkopplad som säkerhet för hela installationen.
I samband med denna installation så föreslår vi att montera in Jordfelsbrytare , en 4-polig 25A 
30mA jordfelsbrytare.

2. Effektbehov  
Sammanlagd ström till elradiatorerna får inte överstiga 16A och maximal ström på enskild fas 
25A.
Gör en effektbehovsberäkning på anläggningen. Hus byggda före 1977 kräver grovt räknat 75W/
m2 golvyta. Hus byggda senare, efter byggnorm 1980 behöver ca 60W/m2 golvyta.

Detta innebär att 16A/10kW sammanlagrat effektbehov räcker till ca 150m2 boyta, för hus 
byggda före 1977 och ca 170m2, för hus byggda senare enligt byggnorm 1980. 

Vid 1-fassystem måste det vara mer än 10Ω och vid 3-fassystem mer än 16Ω på varje fas.
    
Om det nu är så att den installerade effekten blir ca 17kW, är den överdimensionerad och 
därför måste maxbegränsas genom att stänga av eller ta bort något eller några element. Detta 
är givetvis ingen bra lösning. Alternativet är att montera 2 st. solidstate- enheter. Här delas 
effektuttaget upp så att det blir två zoner i huset.

Om fastighetens huvudsäkring är >16A och hela elvärmecentralen skall regleras, säkra ned 
elvärmen i kraft/belysningscentralen. Tag bort förbindelsen mellan kraft/belysningscentralen och 
elvärmecentralen. Nollan måste vara med till solidstate- enheten. Anslut sedan från utgående 
grupp 16A i kraft/belysningscentralen med 2,5 mm2 ledning till solidstate- enheten på L1, L2 och 
L3 och från T1, T2 och T3 till elvärmecentralens brytare, samt Nolla och Pen-ledare. Använd här 
avsäkringsbox (3st 16A automatsäkringar).
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3A. Regulatorns placering
Välj ut lämplig placering för regulatorn och eventuell extra 
extern givare. Drag kablage (se kopplingsschema), minimum 
3  x 0,5 mm2 (med kopplingsur minimum 5 x 0,5 mm2) mellan 
regulatorn och solidstate- enheten. Mellan regulatorn och 
extern givare räcker det med minimum 2 x 0,5 mm2. Maximal 
kabellängd 100 meter. Varje regulator kan ha 1 st. extern 
givare. Om installatören känner sig osäker om regulatorns 
placering rekommenderas att kontakta BONAB eller något 
av dess ombud för vägledning.

Grundprincip: Regulatorn bör sitta ca 1m in på närmaste 
innervägg och placeras 1,6m över golvet. Undvik att placera 
regulatorn bakom gardiner, i hörn, vid golv, nära öppna 
dörrar eller trappor. Kontrollera att väggen där regulatorn 
är placerad ej är uppvärmd. Placera ej heller regulator 
ovanför radiator. Om regulator placeras på yttervägg får vi 
räkna med att det blir 2°C kallare vid inställningen. Detta 
gäller i första hand sport- och fjällstugor. När det användes 
2st. regulatorer så blir det den genomsnittliga temperaturen 
som räknas. Regulatorerna parallellkopplas på solidstate- 
enheten.

3B. Solid state-enhetens placering. 
Gärna kloss an elcentralens säkringsgrupp för elvärme. Om det inte finns plats kan enheten 
placeras en bit från centralen eller på andra sidan väggen. Tänk bara på att den skall kopplas 
med 2.5mm2 kabel. Låt inte avståndet mellan elcentral och solid state- enhet överstiga 1m. Det 
är också viktigt att den har ett utrymme för luftväxling. Solid state- enhetens kylare kan bli varm 
som t.ex. en 75W lampa. Solidstate- enheten skall också placeras så att kylflänsarna är vertikala. 
Sörj därför för god luftväxling.

4. Avsäkring
Avsäkra solid state- enheten med 16A säkringar vid mätarsäkring över 16A. Antingen tre tomma 
säkringsplatser eller 3 st. automatsäkringar monterade i kapsling, Avsäkringsbox.

5. Kopplingsanvisning
Samtliga enheter kopplas samman enligt kopplingsschema, se nästa sida. Vid osäkerhet om 
inkoppling rekommenderas kontakt med BONAB eller dess ombud.
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6. Effektsänkning/ fjärrstyrning
Fjärrstyrning eller att sänka ned effekten under en vecka med exempelvis 10°C kan vara ett 
mycket bra alternativ om husinnehavaren åker bort.

Nedsänkning/fjärrstyrning kan t.ex. åstadkommas med hjälp av fjärrstyrning eller ett kopplingsur 
med potentialfri (fristående kontakt som ej är spänningssatt) utgång. Kopplingsur passar i solid 
state- enheten.
 
Genom att kortsluta regulatorns ingångar märkta 4-5, skiftar regulatorn till att reglera på 
område T2, inställbart valfritt mellan 5-25°C. Vid icke kortslutet läge reglerar regulatorn på 
område T1, inställbart 5-25°C. Exempel: Vid normaldrift är styrningen inställd att reglera till 22°C 
och T2 är inställd på 12°C. En kortslutning av 4 och 5 på regulatorn gör att styrningen då reglerar 
till 12°C fram till dess att kortslutningen upphör och återgår till det normala. Märk också att T1 
ej syns i regulatorns display. 
 
Det går också bra att ansluta Telestyr 
BAS-95N som arbetar över telenätet 
och sänkning av temperaturen sker 
via telefonen. I de fall som det inte 
finns någon telefon i huset (t.ex. i 
sommarstugan) så går det bra att ansluta 
BAS-SMS N som arbetar över GSM-nätet. 
I båda fallen rings anläggningen upp 
och kortsluter 4 och 5 (T2) och sänkning 
av temperaturen sker till den inställda 
temperaturen.
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7. Kopplingsschema
OBS! Anläggningen skall jordfelstestas före installation.
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8.1 Kalibreringsfasen
Under den första minuten sedan anläggningen strömsätts råder denna fas. Här kan alla 
inställningar göras. Varje tryck på valfri knapp förnyar minutintervallet från start igen. Skulle 
normaldrift inträda (på grund av att det gått en minut) kan man återkoppla till kalibreringsfas 
genom att samtidigt trycka på (+)knappen och lilla BYT-knappen.

Detta är den inledande menybilden. Den talar om vilken o-version som gäller samt 
anger produktens namn. Bläddring sker med den lilla BYT-knappen under display. 
Stjärnan symboliserar ström till elementen. Finns i alla menybilder.

Nästa tryck på BYT-knappen ger följande menybild. Här visas den gällande 
temperaturen för den interna (i regulatorn inbyggda) givaren. Symbolen T1 visar 
att ingången för T2 (sänkning) ej är kortsluten och reglering sker på T1. T1 kan 
betraktas som normaltemperatur.

Med öka (+) eller minska (-) knapparna kan den interna givaren, under den första 
minuten, kopplas in respektive kopplas ur. Vid urkopplad givare visas EJ ANV. Vid 
leverans är intern inkopplad och extern urkopplad.

Följande menybild visar temperaturen hos den externa combigivaren (i 
förekommande fall). Givaren kopplas in eller ur med (+) respektive (-) under den 
första minuten.

Vid nästa menybild skall önskad temperatur för T1 ställas in. Värdet kan ändras 
med (+) respektive (-)- knapparna.

Vid nästa menybild skall önskad temperatur för T2 ställas in. Värdet kan ändras 
med (+) respektive (-)- knapparna. T2 aktiveras genom kortslutning med hjälp av 
t.ex. kopplingsur eller fjärrsändare. Märk också att T1 ej syns i regulatorns display.

Nästa menybild visar den verkliga temperaturen, beroende vilken eller vilka givare 
som är inkopplade:
Endast intern inkopplad = dess verkliga temperatur
Endast extern inkopplad = dess verkliga temperatur
Både intern och extern inkopplad = verklig genomsnittstemperatur

Nästa menybild visar maximalt tillåtet effektuttag. Värdet kan ändras med (+) 
respektive (-)- knapparna. Med denna inställning kan elementens yttemperatur 
maximeras.
Kan ställas mellan 20 - 90%. Vid leverans är regulatorn inställd på 60%.

Därefter visas en bild för kalibrering av givare. Med texten Korr-Int kan den 
interna givaren kalibreras med (+) respektive (-)-knapparna. I nästa menybild 
kan samma kalibrering ske av den externa givaren. Observera att givarna är 
kalibrerade vid leverans och denna åtgärd torde normalt inte behövas.

Elvärme
4A

T1Intern
+22.0

T1Extern
EJ ANV

T1Extern
+21.0

TempT1
+20.0

TempT2
+12.0

Innetemp
+20.8

MaxEff.
=60%

Korr-Int
?22.0

Korr-Ext
?22.2
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Exempel:
En restaurang har infravärmare. Genom att ställa regulatorgivaren i läget 33% nås 
två viktiga egenskaper. Dels blir komforten högre på grund av att det inte blir för 
varmt kring gästernas huvuden, dels sparar restaurangägaren 67% energi.
T1 intern och T1 extern skall då stå på (ej använd) Då kommer Eleffekt upp för 
inställning. 

För eleffektstyrning ställs både intern och extern givare i läge EJ ANV. Då visar displayen 
automatiskt läge Eleffekt.

Nu kan önskad effekt ställas in med knapparna (+) och (-) för att öka respektive minska effekten. 
För att ändra tillbaka till reglering med givare - bryt strömmen och anslut igen. Under den första 
minuten kan givaren kopplas in på nytt.

ELeffekt
=33%
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8.2 Normaldrift
Efter att den första minuten passerat utan att någon tryckning på knapparna skett går 
elektroniken automatiskt in i så kallat normaldriftsläge. I detta läge visas endast tre menybilder 
mellan vilka man bläddrar med den lilla BYT- knappen.

I första menybilden skall önskad temperatur för T1 (normaltemperatur) ställas in. 
Värdet kan ändras med (+) respektive (-) knapparna.

I nästa menybild skall önskad temperatur för T2 (sänkt temperatur) ställas 
in. Värdet kan ändras med (+) respektive (-)- knapparna. T2 aktiveras genom 
kortslutning med hjälp av t.ex. kopplingsur eller fjärrsändare.
Märk också att T1 ej syns i regulatorns display.

I tredje menybilden visas husets verkliga temperatur. Vilket värde som visas, 
beskrivs i föregående avsnitt.

Allmän information:
20 sekunder efter det att första knapptryckningen i menyn upphört, går displayen in i ett av två 
alternativa lägen.                 

Om normal temperatur skall gälla (T2- ingången ej kortsluten) läggs bilden 
TempT1 med dess valda temperatur i displayen.

Om sänkt temperatur skall gälla (T2- ingången kortsluten) läggs bilden TempT2 
med dess valda temperatur i displayen.
Märk också att T1 ej syns i regulatorns display.

Vid yttre styrning av T2- ingången via dator, kopplingsur, telefonuppringare eller GSM-system, 
visar displayen omedelbart det läge som kommenderas.

Exempel:
I samma ögonblick som en telefonuppringare i ett fritidshus får signalen att öka 
från sänkt temperatur (12.0°C) till normal temperatur (20.0°C) så visas detta i 
displayen enligt bild här till vänster. Varje gång stjärnan syns och lyser levereras 
ström till elementen.

Låsning för otillbörlig användning - barnlås:
Om termostaten är spärrad kan inte önskad temperatur ställas in på T1 respektive 
T2. Spärrning och upplåsning sker enligt följande:

Bryt strömmen till regulatorn och anslut den igen. Under kalibreringsläget, dvs. 
första minuten, och enbart med displaybild här till vänster - tryck på alla tre 
knapparna samtidigt. Fyrkantsrutan indikerar låsning, men den försvinner efter en 
minut = normaldrift (då syns inte rutan längre).

OBS!
Det går att koppla sig till kalibreringsläget (punkt 8.1) genom att samtidigt trycka på (+) och lilla 
BYT- knappen. Automatisk återgång sker efter 1 minut

TempT1
+20.0

TempT2
+12.0

Innetemp
+20.8

TempT1
+20.0

TempT2
+12.0

TempT1
+20.0*

Controll
Ver??

Controll
[]Ver??
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9. Funktion
Så här fungerar Regulator för direktverkande el:

Hela systemet är helt elektroniskt. Det finns inga rörliga detaljer som kan förslitas eller skapa 
irriterande oljud. Elektroniken ger oss också möjlighet till en mycket exakt reglering och 
känsligheten är extremt hög. Detta gör att minsta lilla tillskott av ”gratisenergi” i form av 
t.ex. solinstrålning, matlagning, människor, maskiner etc., avkänns och elmätaren snurrar 
långsammare. Det är då mycket viktigt att regulatorn har placerats rätt för att känna av just 
denna ”gratis” energi och skapa en mycket bättre komfort.

Utrustningen med denna reglering är dessutom självinställande och redan efter 1-2 dygn är 
regulatorn anpassad till den installerade effekten. Under dessa inledande dygn sker en ständig 
injustering och detta är fullt korrekt. Bland annat kan effekt styras ut trots att det kanske inte 
behövs (speciellt sommartid). Detta är fullt normalt.

Det som styr elementen är en så kallad solid state- enhet, även kallad elektronisk kontaktor 
(Triac). Dessa avger värme och därför är det mycket viktigt att solidstate- enheten placeras på ett 
sådant sätt att kylflänsen får god kylning. Monteringen måste alltid vara så att flänsarna löper 
vertikalt.

Radiatorerna avger under eldningssäsongen svag värme hela tiden istället för att variera mellan 
att vara heta eller kalla. Detta innebär att yttemperaturen på radiatorerna minskar.
Det är inte ovanligt att radiatorerna känns kalla mitt i vintern, detta beror på att det finns 
mycket ”gratisvärme” att ta vara på.

Skulle det uppstå överhettning av solidstate- enheten (+55°C), löser ett överhettningsskydd ut. 
Detta är placerat inuti solidstate- enheten. Efter att temperaturen fallit återinkopplas solid state- 
enheten igen.
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10. Felsökning
Om displayen blinkar är det troligtvis ett givarfel. Gå då in i kalibreringsfasen genom att 
samtidigt trycka på (+) och BYT- knappen. Bläddra sedan med BYT- knappen och kontrollera att 
alla värden visar korrekt. En orsak till fel kan vara att Extern Rumsgivare är inkopplad, men inte 
installerad. Genom att trycka på knappen visas texten EJ ANV och felet är avhjälpt.

Om elen i någon del av huset bryts/blinkar vid varje pulsning kan det bero på att en säkring 
gått sönder. Kontrollera även för säkerhets skull samtliga huvudsäkringar. Det kan även bero på 
otillräcklig strömförsörjning, vanligt förekommande i glesbygd.

Den absolut vanligaste felkällan till ojämn temperatur är felaktig givarplacering. Var därför noga 
med att tänka på luftens rörelser i rummet. Regulatorn skall sitta i samma utrymme, dock ej 
för nära, som en reglerad radiator, helst någon meter in på närmaste innervägg och 1,6m över 
golvet. Sörj för god luftväxling.

Om displayen är svart/ej lyser, får regulatorn ingen ström. Kontrollera alla säkringar.

Om inte solidstate- enheten ger ström till radiatorerna på grund av fel i solid state- enheten, 
kan förbikoppling göras. Se anvisning under solid state- enhetens frontplåt, tryck ned 
kopplingsplinten med pekfingret samt ställ ned elementens termostater till önskad temperatur. 
Felet visar sig i att elementen blir antingen helt kalla eller heta, dvs. pulsning upphör.

11. Teknisk data
Regulator:
Mått  80 x 80 x 40mm (BxHxD)
Material  ABS
Färg  Vit
Vikt  100g
Manöverspänning 9-12VDC 15mA
Kapsling  IP 21

Solidstate enhet:
Mått  216 x 230 x 87mm (BxHxD)
Vikt  2165g
Kapsling  Plåt IP 41
Reglering  Slutning mellan plint 2 och 3
Ström kontinuerligt 3 x 15A
Ström intermittent 3 x 32A
Max belastningseffekt 10kW
Manöverspänning Plint 1(+) och 2(-) 12VDC

Extern givare, BAS-EC1:
Diameter  65mm
Djup  26mm
Vikt  30g

Produkten är CE-testad och godkänd den 99-05-26 enligt normerna EN55014-1 1997 EN55014 
och EN55014-2 1998, EN61000-4 -2,-3, -4, -5, -6 Level 3. Certifikat lämnas ut på begäran.
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Checklista felsökning enligt halveringsprincipen.

Styrsignalsidan: 

1. Finns ingen manöverspänning på plint 1 – 2. Troligt fel är spänningsfall genom kortslutning på 
ledningen till Regulatorn. Kan vara en häftklammer från häftpistol. OBS! att (-) utgången från 
transistorn till plint 3 på solidstate- enheten inte är kortslutningssäker så vid kortslutning mellan 
1(+) och 3(-) går transistorn sönder. När lysdioden är tänd skall det finnas spänning mellan 1 och 
3.

2. Om du inte är säker på om ledningen är intakt, lossa utgående anslutning från TY140 till 
regulatorn och mät om spänning finns på plint 1-2.

3. Finns fortfarande ingen spänning är det fel på (1) trafo eller (2) TY140 kretskortet.

4. Återkom spänningen, ligger felet hos (1) ledningen eller (2) regulatorn.
Fortfarande ingen spänning gå vidare till punkt 8.

5. Anslut ledningarna till TY140 igen och lossa ledningarna på regulatorns plint.
 
6. Fortfarande ingen spänning? Då ligger felet i ledningen.

7. Spänningen återkom! Felet ligger hos regulatorn.

8. Lossa styrledningen plint 3 till Triac, om spänningen återkommit på plint 1-2, ligger felet på
TY140- kretskortet.

Starkströmssidan:

9. Finns utgående spänning på T1, T2 och T3 när styrsignal ligger på? Om nej gå till punkt 5. 

10. Om ja, är det spänning på T1, T2 eller T3 oavsett styrsignal eller inte? Om ja, fel på Triac.
Lossa kylkroppen från kapslingen och skifta Triac. Detta är mycket enkelt. Det är viktigt att det 
utförs noggrant, att värmeledande fett anbringas, och att samma skruvlängd används igen för 
att inte skada isoleringen mellan kopparskenan och kylkroppen. Tillse också att inga kardeler 
sticker utanför kopplingsplinten.

11. Isolationsprova lasten, det finns alltid en anledning till att en Triac går sönder, vanligast 
är fel på ansluten last. Om isolationsprovningen däremot visar sig riktig och det heller inte är 
frågan om någon överbelastning, är det troligt att det varit ett nätfel, antingen övertoner eller 
spänningstransienter.

Kontrollera med kunden om det är vanligt att TV och annan elektronik går sönder. Om ja, råd 
kunden att installera nätfilter, ventilavledare mm. 

12. Det finns ingen utspänning på någon av faserna T1, T2, eller T3 trots styrsignal. Förbikoppla 
genom att trycka ned kortslutningsbyglarna på snabbplintarna och skicka kylkropp med 
kretskort och allt till BONAB.
Det fattas utspänning på enskild fas, eller är alltid utspänning på någon fas.
Fel på Triac, se punkt 2 och 3.
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Placering av innegivare:
Det är mycket viktigt att regulatorn placeras på rätt ställe så att den inte luras av andra 
värmekällor eller drag.

Placera regulatorn i ett rum som kräver komfortvärme och ligger någorlunda centralt i huset. 
Vrid sedan upp termostaterna ca 2 grader högre än de var tidigare på alla radiatorer som är i 
samma värmezon d.v.s. i samma rum och intilliggande som alltid har öppna dörrar. Det är viktigt 
att inte en termostat på en radiator i denna zon bryter, eftersom regulatorn då blir lurad att 
kalla på värme som aldrig kan komma och medför att det blir för varmt i övriga rum.
I de rum som skall ha lägre temperatur än i rummet som regulatorn är placerad i kan 
termostaterna vara som förut.

Man kan alltid få lägre temperatur i ett rum genom radiatorernas egna termostater, men aldrig 
högre än vad som centralt har ställts in på regulatorn.

Det är viktigt att radiatorerna är rätt dimensionerade d.v.s. har beräknats efter ungefär samma 
wattstyrka/rumsvolym luft som skall värmas. Grovt räknat krävs ca 30W/kubikmeter luft i rum 
med 3-4 ytterväggar och 20 Watt/kubikmeter luft i rum med 1-2 ytterväggar.

Elvärmestyrningen är självadaptiv d.v.s. självinställande, vilket betyder att det tar 1-2 dygn innan 
värmestyrningen har anpassat sig till husets dimensionerande effektbehov. Under denna tid sker 
en ständig injustering och detta är fullt korrekt. Bland annat kan effekt styras ut trots att det 
kanske inte behövs (speciellt sommartid). Detta är fullt normalt.
  
Elvärmestyrningen har en maxbegränsning på utstyrd effekt som är programmerad till 60%.
Anledningen till detta är att 99% av alla hus har en kraftigt överdimensionerad 
elvärmeinstallation och genom maxbegränsningen så skyddas kraftelektronikens solidstate från 
kontinuerlig drift och tål därmed större installerad effekt.

Vid golvvärmeinstallationer med värmekabel i träbjälklag är detta också ett extra skydd för 
överhettning, Reglerna för golvvärme i träbjälklag säger att installerad effekt inte får överstiga 
80 Watt/kvm. I samband med värmestyrningen får alltså inte en kabel på 10 Watt/m större effekt 
än 8Watt vilket är lagom vid dessa installationer.

Vid takvärmeinstallationer är det vanligaste problemet att värmefolien går överhettad. 
Värmestyrningen löser detta problem dels genom sin normala effektreglering och dels genom 
maxbegränsningen.

Badrum eller andra ventilerade utrymmen.
För att värmen skall räcka till under den varma årstiden kräver dessa utrymmen ofta någon form 
av tillskottsvärme. Badrum med mekanisk ventilation måste ha en temperatur som överskrider 
omgivande rum så att det uppstår ett sug i ventilationstrumman. Enklast är att installera en 
elektrisk handdukstork i badrummet, om en “Fi”-märkt d.v.s. en dubbelisolerad installeras, 
som inte kräver skyddsjord, kan oftast spänning hämtas från angränsande rum och synlig 
ledningsdragning i badrummet kan kanske undvikas.
Ett annat alternativ är givetvis att flytta över badrumsradiatorn till belysningscentralen, eller om 
det finns planer på installation av golvvärme anslut till belysningscentralen.
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BONAB Elvärmestyrning -handhavande.
Inställning av temperaturen sker vid en centralt placerad elektronisk Regulator som tar över 
radiatorernas utslitna termostater, dessa fungerar nu endast som övertemperaturskydd om 
temperaturökning sker p.g.a. tillskottsvärme i ett enskilt rum.
Det går alltså att sänka temperaturen i ett enskilt rum med hjälp av elradiatorernas egna 
termostater, men inte att höja över det inställda värdet på centraltermostaten.

För att erhålla en absolut ljudlös och outslitlig reglerfunktion av elvärmen är strömslutsteget 
till radiatorerna ett helt elektroniskt s.k. solid state- relä, detta avger egenvärme, därav 
kylkroppen som behöver luftväxling och ej får övertäckas. Elradiatorerna får nu ström genom 
s.k. pulsning, ju större värmebehov desto längre strömpulser. På detta viset erhålles vad man 
kallar “mjukvärme” dvs. att radiatorerna håller en lagom temperatur istället för att växelvis vara 
heta eller kalla.

Om en elradiator behöver losskopplas p.g.a. tapetsering eller liknande måste strömmen 
ovillkorligen brytas genom urskruvning av säkringarna, elektroniken är mycket känslig 
för isolationsfel orsakat av t.ex. vått tapetklister på elanslutningar. Före återanslutning av 
elradiatorn tryck in förbikopplingsplinten i TY140- elektroniken vid elcentralen, anvisning finns 
under locket. Skruva i säkringarna.
Löser inte jordfelsbrytaren kan Ni öppna förbikopplingen igen.
OBS! Bryt alltid strömmen om en elradiator måste urkopplas!

Reglersystemet är i övrigt helt underhållsfritt, men om något oförutsett skulle hända går den att 
förbikoppla, anvisning finns under locket.
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