
BAS-VVS – Styrning av vattenburen värme

�

Shuntautomatik
Inkopplings- och bruksanvisning

Kontrollera att alla detaljer är medlevererade.
I förpackningen skall följande fi nnas:

 1 st Regulator
 1 st Framledningsgivare med montagesats
 1 st Nätadapter 230VAC / 24VAC
 1 st Ställmotor med montagesats ERM20
 1 st Kopplingsbox
 20 m 5-ledarkabel med klammer

Kan installeras utan behörighet.

Version 1.1.4* 070614
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1.
Först måste det avgöras om fastigheten skall förses med enbart regulatorn, eller om den skall 
kompletteras med extern rumsgivare. Om både regulator och extern givare används kommer 
regulatorns elektronik att bilda temperaturernas medelvärde och reglera mot detta värde.

2.
Välj ut lämplig placering för regulatorn och eventuell extra extern rumsgivare. Drag kablage 
5x0,25 mm

2
 mellan regulatorn och kopplingsboxen vid shunten. Mellan regulatorn och 

den externa rumsgivaren räcker det med 2x0,25 mm
2
. Max kabellängd 100 meter.  Varje 

regulator kan ha 1 st extern givare. Om installatören känner sig osäker om givarens placering 
rekommenderas att kontakta BONAB  eller något av dess ombud för vägledning.
Grundprincip: Givare bör sitta ca: 1 m in på närmaste innervägg och placeras i ögonhöjd. Undvik 
att placera temperaturgivare bakom gardiner, i hörn, vid golv eller nära värmekällor.

Regulator och  Extern rumsgivare
intern givare 

3.
Välj ut lämplig plats för Kopplingsboxen. I de fl esta fall skall denna placeras i direkt anslutning 
till shuntventilen och shuntmotorn. 

Montera shuntmotorn på shuntventilen. Om det är en ESBE-ventil med 90 graders 
vridningsvinkel passar den direkt på plats. Använd annars bifogade montagedetaljer. Om 
ventilen har annan vridningsvinkel än 90 grader kontakta BONAB.

Montera framledningsgivaren på framledningsröret (kallas ibland även stigare). Observera att 
använda värmepasta och klammer. Isolera runt givaren för att vara säker på att den bara känner 
rörets temperatur och inte rummets.

4.
Samtliga enheter kopplas samman enligt kopplingsschema enligt omstånde sida.
Vid osäkerhet om inkoppling rekommenderas kontakt med BONAB.

5.
Nattsänkning/fjärrstyrning kan t.ex. åstadkommas med hjälp av ett kopplingsur med potentialfri 
utgång. Genom att kortsluta regulatorns ingångar märkta T2, skiftar regulatorn till att reglera 
på område T2, inställbart valfritt mellan 5-25 oC. Vid icke kortslutet läge reglerar regulatorn på 
område T1, inställbart 5-25 oC.
Vid kortslutet läge och reglering på T2 syns ej T1 i regulatorn.
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6.
Elektriskt kopplingsschema

S  Ö 24 VACT2

RUM

RegulatorExtern rumsgivare
BAS-EC1

5 x 0,25 mm22 x 0,25 mm2

Framlednings-
givare

Kopplingsbox

25      24       23      22       21           

37  36        35 34 33       32 31          

24 VAC
Nätadapter
kopplas till

vägguttag, 1A

Shuntmotor

3  2  1
L2   L1    N
(s) (br) (bl)
s / ö / ref

Framledningsgivare

Kortslutes
via kopplingsur
eller fjärrstyrning
vid sänkning till T2

230 VAC
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7. Handhavande.
Menyerna visas i tre olika utföranden

Kalibreringsfasen visas under kapitel 7.1.
Denna fas används av installatören. Här kan givare anslutas eller kopplas bort. Här kan 
temperaturer kalibreras och här kan framledningens maximalt tillåtna temperatur ställas in.
Vidare är det enbart i denna fas som det är möjligt att låsa knapparna för otillbörlig användning.

Normaldrift visas under kapitel 7.2.
Detta är det normala fallet. Denna meny kommer automatiskt 1 minut efter man slutat trycka på 
någon knapp i kalibreringsfasen ovan.  
Denna är avsedd för användaren. Här kan man bara bläddra i tre bilder, nämligen:
- vad man vill ha för normal temperatur T1
- vad man vill ha för sänkt temperatur T2
- läsa av den verkliga temperaturen för ögonblicket.

Styrning av framledningstemperatur visas under kapitel 7.3.
Detta läge är till för speciella applikationer när det inte går att känna av temperaturen med 
hjälp av temp.givare. Då kan man här ställa med vilken exakt temperatur som önskas på 
framledningen. Detta kan vara användbart vid vattenburen golvvärme, garageuppfarter och 
trottoarer med vattenvärme etc.

Några begreppsförklaringar.
T1 = normal temperatur
T2 = sänkt temperatur
INTERN = givaren i regulatornen
EXTERN = extra givare på annat våningsplan t.ex.
FRAMLEDNING = temperaturen på det vatten som med hjälp av cirkulationspump distribueras 
runt i husets alla radiatorer (element).

7.1 Kalibreringsfasen.
Under den första minuten sedan anläggningen spänningsatts 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 (+) och lilla BYT-knappen.

ECUMIX
Ver ?? Ö

T1 Intern
+22.0

T1 Intern
EJ ANV

Detta är den inledande menybilden. Den talar om vilken 
elektronikversion som gäller samt anger produktens namn.  Bläddring 
sker med den lilla BYT-knappen under display.

Bokstaven symboliserar ström shuntmotorn. Ö = öppnar och S = stänger. 
Finns i alla menybilder.

Nästa tryck på BYT-knappen ger följande menybild. Här visas den 
gällande temperaturen för den interna givaren (inbyggd i regulatorn). 
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.

ECUMIX
Ver ??
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7.2 Normaldrift.
Efter 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 menybilden mellan vilka 
man bläddrar med den lilla BYT-knappen.

ECUMIX T1
+20.0

ECUMIX T2
+12.0

Innetemp
+20.8

Max Fram
? 60°

Korr-Int
? 22.0

Korr-Ext
? 22.2

T1 Extern
+21.2

FramTemp
= 38°

Innetemp
+20.8

ECUMIX T1
+20.0

ECUMIX T2
+12.0

ECUMIX T1
+20.0

ECUMIX T2
+12.0

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

Därefter kan den verkliga framledningstmperaturen läsas av. Detta kan 
endast göras i kalibreringsfasen.

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

Vid nästa menybild skall önskad temperatur för T2 ställas in. Värdet kan 
ändras med (+) resp (-) 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 givare inkopplad = dess verkliga temperatur.
Endast extern givare inkopplad = dess verkliga temperatur.
Både intern och extern givare inkopplad = verklig genomsnittstemperatur. 

Nästa menybild visar maximalt tillåten framledningstemperatur. Värdet 
kan ändras med (+) resp (-) knapparna. Med denna inställning kan 
radiatorernas (elementens) yttemperatur maximeras. 

Därefter  visas en bild för kalibrering av givare. Med texten Korr-Int kan 
den interna givaren kalibreras med (+) resp (-). 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.

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

I nästa menybild skall önskad temperatur för T2 (sänkt) ställas in. Värdet 
kan ändras med (+) resp (-) knapparna. T2 aktiveras genom kortslutning 
med hjälp av t.ex. kopplingsur eller fjärrsändare.

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

Allmän information:
Ca 15 sekunder efter bläddringen i menyn upphört går display in i ett av 
två alternativa lägen.
- Om normal temperatur skall gälla (T2-ingången ej kortsluten) läggs 
bilden ECUMIX T1 med dess valda temperatur i display.

- Om sänkt temperatur skall gälla (T2-ingången kortsluten) läggs bilden 
ECUMIX T2 med dess valda temperatur i display.
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ECUMIX
Ver ??

ECUMIX
Ver ??

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

Exempel:
I samma ögonblick som en telefonuppringare i ett fritidshus får signalen 
att öka från sänkt temperatur (12,0 oC) till normal temperatur (20,0 oC) så 
visas detta i display enligt bild här till vänster.

Varje gång bokstaven tänds sker styrning av shuntmotorn. Ö = öppnar, S 
= stänger.

Låsning för otillbörlig användning = barnlås:
Om regulatorn 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 knappar samtidigt.

Rutan indikerar låsning, men den försvinner efter en minut = Normaldrift 
(då syns inte rutan längre).

OBS:
Det går att koppla sig till Kalibreringsläget (punkt 7.1) genom att 
samtidigt trycka på (+) och lilla BYT-knappen. Automatisk återgång efter 
1 minut.

Under den första minuten, dvs kalibreringsfasen, ställer man in vilken 
eller vilka givare som skall användas.
Om både intern och extern givare ställes i läge EJ ANV visar display 
automatiskt läget MixTemp. Detta är den enda displaybild som visas 
sedan den första minuten förfl utit.

ECUMIX T1
+20.0

ECUMIX T1
+20.0 Ö

Mix Temp
= 60°

Nu kan önskad temperatur på framledningen 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.

Exempel:
En restaurang har vattenburen golvvärme. Anläggningen sträcker sig över olika typer av 
utrymmen, där det är svårt att hitta en representativ plats för en regulatorn. Då kan det vara bra 
att ställa in en fast framledningstemperatur som inte är beroende av givare.
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8.
Så här fungerar BAS-VVS temperaturregulator för vattenburna system med shuntventil.

Elektroniken ger er möjlighet till en mycket precis 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 shuntmotorn beordras att strypa 
tillförseln av varmvatten successivt. Det är viktigt att regulatorn placeras rätt för att känna 
av just denna ”gratis” energi och skapa god komfort.
Dessutom är denna reglering självinställande och redan efter 1-2 dygn är regulatorn 
anpassad till den hustyp som råder. Under dessa inledande dygn sker en ständig 
injustering och detta är fullt korrekt. Bland annat kan värme styras ut trots att det kanske 
inte behövs (speciellt sommartid). Detta är fullt normalt.

Det som gör att huset får ”lagom” temperatur är mixningen av varmt och kallt vatten till 
precis maximalt nödvändig nivå. På grund av att det går mindre varmt vatten behöver 
inte värmekällan, dvs oljepanna, elkassett, värmepump etc. aktiveras för drift lika ofta. På 
detta sätt sparas energi. Dessutom blir komforten betydligt bättre, eftersom innegivaren 
strävar efter att styra mot en konstant temperatur inomhus, t.ex. 21,5 oC. En utegivare styr 
mot en kurva och innetemperaturen kan svänga avsevärt.

9.
Felsökning.
Om ordet FEL!! visas i regulatorns display är det troligtvis ett givarfel. Bläddra med
BYT-knappen och studera att alla värden visar korrekt. En orsak till FEL kan vara att en 
givare är inkopplad, men dess ledare har brott eller kortslutning.

Den absolut vanligaste felorsaken för bristfällig funktion är att givarna placerats felaktigt. 
Var därför noga med att tänka på luftens rörelser i rummet. Regulatorn skall sitta i 
närheten av ett reglerat element, helst någon meter in på närmaste innervägg och i 
ögonhöjd. Sörj för god luftväxling.

Shuntmotorn är av fabrikat ESBE och passar på det stora fl ertalet villor i Sverige. Det krävs 
90 graders vridningsvinkel. Skulle just Er applikation vara annorlunda fi nns utbytessatser 
till ventilen att köpa hos BONAB.
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10.
Tekniska Data:

Regulator Mått 80 x 80 x 40 mm, (BxHxD)
 Material ABS
 Färg Vit
 Vikt 100 g
 Matning 24 VAC 15 mA
 Kapsling IP 21

Shuntmotor Mått 52,5 x 70 x 35 mm, (BxHxD)
 Vikt 180 g
 Matning 24 VAC
 Förbrukn 6VA

Nätadapter Mått 40 x 70 x 50 mm, (BxHxD)
 El 230VAC/24VAC, 7,2 VA
 Kapsling IP 20
 Vikt 50 g

Extern rumsgivare Diameter 65 mm
BAS-EC1 Djup 26 mm
 Vikt 30 g


