
BAS-VR2000 – Fastighetsregulator

Teknisk information & Manual
Fastighetsregulator  BAS-VR2000

• Med innegivarteknik utnyttjas gratisenergi från solen, maskiner, belysning, människor och      
andra energikällor inne i fastigheten.

•Sänker fastighetens energiuppvärmning mellan 10-30% 

•Lättarbetad med enkla inställningar. 

Allmänt

BAS-VR2000 är avsedd att användas i vattenburna uppvärmningssystem för flerfamiljshus och 
kan monteras på de flesta anläggningar som är försedd med shuntventil efter pannan och har 
fjärrvärmesystem eller olja.

BAS-VR2000 unika regleregenskaper ger fastighetsägaren stora möjligheter att minska sina 
energikostnader. 

BAS-VR2000 beräknar med hjälp av rumsgivare och utegivare alltid lägsta möjliga 
framledningstemperatur till radiatorerna med bibehållen komfort och miljö.

Med 4 stycken innegivare placerade på strategiska punkter i fastigheten (nord -mitt-mitt-syd) 
kommer vi att få ut ett medelvärde för BAS-VR2000 som här reglerar framledningstemperaturen 
efter detta.
BAS-VR2000 är adaptiv och ställer in sig individuellt efter varje fastighets U/K värde.
Fördelen med detta är att husets värmetröghet kan utnyttjas till att spara energi. Samtliga 
reglerparametrar förutom den önskade inomhustemperaturen har redan ställts in vid leveransen 
och återkommande injusteringar av reglerparametrarna behöver ej göras.

Det finns även en utegivare i systemet. Utomhustemperaturen används för att ge en minsta 
framledningstemperatur vid en viss given utetemperatur. Dessutom används utegivaren 
att mäta medeltemperaturen under varje dygn och att stänga av cirkulationspumpen när 
utetemperaturen överstiger ett inställt värde. Motionering av cirkulationspumpen sker en gång 
per dygn under sommartid.

För att registrera data finns en inbyggd loggfunktion som kan utläsas via RS232 serieanslutning.
För att logga uppgifter kan programvara erhållas av leverantören.
Data kan utläsas varje timma från de sista 30 dagarna.
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Montering

•Regulatorn placeras på vägg i lämplig ögonhöjd om så är möjligt. 

•230V 50Hz ansluts till strömbrytaren och till transformatorn, inkopplingsritning medföljer. 
Framledningsgivaren ansluts med medföljande slangklämma direkt på framledningsröret som 
utanpåliggande givare. 

•Givaren placeras på röret så nära shunten eller värmeväxlaren som möjligt. 

•Värmeledande pasta stryks på under givaren och slangklämman skruvas på givarens främre 
platta del hårt mot röret. 

•Ovanpå givaren anbringas den medföljande isolertappen.
Genom denna montering kan den eventuellt befintliga framledningsgivaren lämnas i befintligt 
skick.

•Utomhusgivaren skall vara placerad på nordsida och om detta inte är möjligt skall givaren 
förses med solskärm så att den ej utsätts för direkt solljus. 
Om befintligt kablage används kan givarplattan monteras direkt i utegivarens kapsling.

•Shuntmotorn ansluts antingen till öka/minska-utgången eller till 0-10V utgång. Om den 
förstnämnda utgången används är det viktigt att kontrollera motorns gångriktning i menyn 
”Manuellt” läge. Vad gäller den senare motortypen bör en ändlägesjustering göras så att säker 
stängning erhålls vid 0V.
Är det 230V 50Hz shunt så används reläbox.

•I vissa fastigheter kan det förekomma att energibolaget har kopplat in en flödesbegränsare 
som gör att de kan strypa energitillförseln till fastigheten vid högbelastning. 
Dessa begränsningsutrustningar förändrar funktionen hos BAS-VR2000 och kan inte vara 
inkopplade om full funktion skall uppnås med BAS-VR2000.

•Inomhusgivarna placeras i lägenheter som väl representerar fastigheten eller fastigheterna. 
Givetvis bör bekvämaste ledningsdragning eftersträvas. Givarna skall placeras så att både nord- 
och sydsida samt mitt är representerade. 
Vid placering av givare i lägenhet bör även här eftersträvas en representativ placering. En bra 
placering är ofta vid passagen mellan kök och vardagsrum på c:a 1,5-1,6 meters höjd. Placera ej 
givare ovanför radiator eller andra värmekällor som kan finnas inne i vägg.
Viktigt också att inomhusgivaren ej nås av solljus. 
I vissa fastigheter kan det vara svårt att finna representativa lägenheter. I dessa fall kan 
frånluftskanalerna vara en alternativ placering för innegivarna. Den runda givaren placeras då i 
fläkthusets uppsamlingskammare och den medföljande givaren med ledning ansluts i givardosan 
som då bara tjänar som kopplingsplint. Den lösa givaren kan sedan sänkas ned i den mest 
representativa kanalen.

•De radiatorer som kan inverka på rumstemperaturen där givaren är placerad ska ha ventilen 
helt uppskruvad (maxinställning).
Finns det termostatventiler monterade på radiatorer skall dessa monteras bort. I annat fall kan 
inte regulatorn reglera rätt temperatur.

•Viktigt är att en förteckning över var givarna är placerade skall finnas uppsatt vid 
undercentralen. 

•Kontrollera också att all ledningsdragning märkts upp. Denna information skall också finnas i 
undercentralen.
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Inkoppling

Idrifttagning

•När samtliga anslutningar är gjorda ansluts spänningen med strömbrytaren. BAS-VR2000 startar 
och belysningen i displayen tänds. 

•Med knappen ”byt meny” stegar man nu fram till den meny där innegivarna visas. Om alla 4 
givarna är anslutna och temperaturen visas är allt som det ska. Om någon givare inte är ansluten 
ska den ingången stängas av. (Se under punkten ”konfigureringsläge”)

•Kontrollera sedan direkt att shuntventilen har rätt rörelseriktning för ”Öppna” respektive 
”Stäng” i manuellt läge.

•Bläddra sedan igenom samtliga menyer och kontrollera att de inställda värdena är rimliga.

•Den önskade inomhustemperaturen i meny 2 bör inte ställas alltför lågt de första dygnen. 
Under de första dygnen kan det bli en viss avvikelse mellan det inställda värdet och den 
verkliga temperaturen. Efter några dygn har BAS-VR2000 kompenserat avvikelsen och 
temperaturinställningen bör vara ganska exakt.

•BAS-VR2000 använder 1 till 4 inomhusgivare för att ge en anpassad framledningstemperatur. 
Härigenom kan framledningstemperaturen anpassas till husets verkliga värmebehov. 

•För att ange värden till regulatorn och byta meny används en ratt. Genom att trycka på ratten 
kommer nästa meny upp. Värdet kan sedan ändras genom att ratten vrids åt höger eller vänster 
när operatörslåset öppnats.
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En utomhusgivare används för att ge en minsta framledningstemperatur vid en viss given 
utetemperatur.
Ibland förekommer det att rätt inomhustemperatur kan upprätthållas med mycket låg 
radiatortemperatur och kan då upplevas som att det är för kallt. I dessa fall gör utekurvan att 
framledningstemperaturen inte kan gå under inställt värde.
Dessutom används utomhustemperaturen till att mäta medeltemperaturen under varje dygn 
och sedan stänga av cirkulationspumpen när utemedeltemperaturen överstiger ett inställt 
värde sommartid. Framledningstemperaturen styrs via utsignalen till shuntmotorn som kan vara 
antingen öka/minska eller 0-10 V.
Vid utetemperatyrstyrning används 4 brytpunkter till att anpassa framledningstemperaturen till 
utomhustemperaturen.
Följande är  –30°,  -10°,   +5°  och  +20°.

Konfigureringsläge

För att koppla in och ur innegivare används läget ”konfigurering”. Detta läge erhålls genom att 
knappen lägst till höger på kretskortet hålls nedtryck vid spänningstillslag.

Operatörsläge

Menyerna kan bläddras igenom under normal drift, men inga värden kan ändras. För att ändra 
värden i menyerna måste operatörsläget ställas in. Detta sker genom att ratten hålls intryckt 5 
sekunder i Meny 1.

Här följer menyförklaringar

Meny 1
Vid spänningssättning visas: Versionsnummer omväxlande tid plus SET på rad 1. 
När SET visas kan givare kopplas in eller ur. Visas efter spänningstillslag. 
På rad 2 visas VR2000 plus eventuellt ÖPPNAR eller STÄNG.
Längst till vänster på rad 2 visas en fyrkant när operatörslåset är på.
För att låsa upp operatörslåset trycker man på ratten i 5 sekunder.

Meny 2
Innemedeltemperatur
Börvärde inne ?
I denna meny ställs den önskade inomhustemperaturen om innegivare är ansluten. När 
regulatorn monterats avläser man den uppmätta medeltemperaturen och ställer därefter in 
börvärdet i närheten av det avlästa värdet. Om man önskar sänka inomhustemperaturen bör 
detta inte ske i större steg än c:a 0,3 grader per vecka.
Denna meny visas endast om innegivare används.

Meny 3
Utetemperatur
Framledningstemperatur
I denna meny avläses utetemperatur och framledningstemperatur till radiatorerna. 

Meny 4
Innetemperatur 1
Innetemperatur 2
Under SET-perioden kan givare koppas in eller ur genom att ratten vrids åt höger eller vänster.

Meny 4B
Innetemperatur 3
Innetemperatur 4
Under SET-perioden kan givare koppas in eller ur genom att ratten vrids åt höger eller vänster.
Denna meny visas ej om endast 1 givare är inkopplad
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Meny 5
Helgsänkning FRÅN/TILL
Sänkningstemperatur ?   0
Med den digitala ingången Nattsänkn. kan värdet för den önskade inomhustemperaturen 
sänkas med det antal grader som ställts in på rad 2 i menyn. Ingången aktiveras genom att den 
kortslutes med potentialfri kontakt (relä). Signalen kan erhållas från t ex tidur, GSM-uppringare 
eller helt enkelt en vanlig manuell brytare. Observera att traditionell nattsänkning inte medför 
energibesparing.
 
Meny 6
Cirkpump = TILL/FRÅN
Fråntemp ? 18 Grader
Cirkulationspumpen ska normalt vara TILL. På sommaren då dygnets medeltemperatur överstiger 
det inställda värdet på rad 2 kommer dock pumpen att stängas av klockan 12 på dagen. Den 
förblir så tills klockan 12 nästa dag då en ny kontroll görs. Om temperaturen fortfarande 
överstiger det inställda värdet kommer pumpen att köras i 5 minuter för motionering, men 
förblir sedan åter avstängd tills nästa dag. Nedanstående menyer visas endast om operatörsläget 
är inställt.
 
Meny 7
Vid -30 grader utetemperatur 
Minimum framtemperatur ?  50 grader
Denna inställning anger den minsta framledningstemperatur som kan förekomma om 
utetemperaturen är 50 grader eller därunder. Det är viktigt att temperaturinställningen i 
menyerna 8 till 11 inte ställs för högt för då kan inte optimal energibesparing erhållas.
 
Meny 8
Vid -10 grader utetemperatur
Minimum framtemperatur ?  40 grader
 
Meny 9
Vid +5 grader utetemperatur
Minimum framtemperatur ?  30 grader
 
Meny 10
Vid +20 grader utetemperatur
Minimum framtemperatur ?  18 grader
 
Meny 11
Vid alla utetemperaturer 
Max framtemperatur?  60 grader
I denna meny anges den maximala framledningstemperatur som kan förekomma oavsett vad 
BAS-VR2000 påkallar. Grundvärdet 60 grader kan kanske behöva ställas högre i äldre hus.
 
Meny 12
Manuell körning
Framtemperatur i grader plus ÖPPNA/STÄNG 
Detta läge kan användas om av någon anledning reglering inte ska ske. Vid uppstart av systemet 
kan dessutom shuntmotorns gångriktning enkelt kontrolleras. Motorn körs genom att ratten 
vrids framåt eller bakåt.
Det är viktigt att BAS-VR2000 inte lämnas oavsiktligt i detta läge eftersom BAS-VR2000 
återkommer till denna meny efter strömavbrott.

Meny 13
Tid = tt:mm:ss
Ställ in timmar
Här kan rätt timme ställas in och i efterföljande meny kan minuterna ställas in. 
Anledningen till att rätt tid bör vara inställd är att motionskörningen av cirkulationspumpen bör 
ske mitt på dagen då de flesta hyresgästerna inte sover och kan störas av att pumpen startar.

Meny 14
Tid = tt:mm:ss
Ställ in minuter



Larmutgång

Larm indikeras i meny 1 och med slutande kontakt på larmutgången. Vid fel på givare 
indikeras larm. Om någon av de 4 innegivarna har felindikering fortsätter regleringen med 
de 3 återstående. Om ingen innegivare ger temperatur kommer regleringen att ske efter 
den inställda utekurvan. Om inte heller utegivaren fungerar reglerar regulatorn på det sist 
framräknade frambörvärdet. Om framledningsgivaren går sönder står ventilen kvar i det läge 
den hade innan givaren gick sönder.

Ifall den framräknade framledningstemperaturen inte kan erhållas ens med helt öppen ventil 
kommer ett larm att ges efter 30 minuter om skillnaden mellan önskad och erhållen temperatur 
överstiger 10 grader på framledningen

Loggfunktion

För att registrera data finns en inbyggd loggfunktion som kan utläsas via RS232 serieanslutning. 
För att logga uppgifter kan programmvara erhållas av leverantören. Här kommer alla uppgifter 
vad som hänt under 30 dagar.

Tekniska data

Anslutningsspänning: 230V 50Hz via trafo eller direkt 24V 50Hz 1A
Kapsling:  IP55
Givare:  NTC 1% 25/50 kOhm Mitsubishi CH25-3U503FB
Utgång shuntmotor: 24V öka/minska 15VA eller 0-10V matning 24V max 15VA.
Mått reglerenhet: 280 x 200 x 140
Datautgång:  RS232 9600, N, 8, 1
Larmutgång:  1-pol slutning potentialfri kontakt
Cirkulationspumpsutgång: 1-pol slutning potentialfri kontakt
Kabel:  Typ ELLXB 1x4x0,5 (max 100 meter till givare)

BONAB elektronik AB, Aröds industriväg 76, 422 43 Hisings Backa, Sweden
Tel: +46 (0)31-724 24 24, Fax: +46 (0)31-724 24 31, info@bonab.se, www.bonab.se
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