ECA649 - ECB649 - EWF649 - EWB649

Version 1. 2019-10

ECA649 - ECB649 - EWF649 - EWB649
3.1

Väggmonterad SMART TOUCH elektrisk kontrollpanel med rumssensor

Den väggmonterade ECA/ECB649 EWF/EWB649
är en elektrisk termostat med rumstemperatursensor
för att styra en eller flera (upp till 30
fläktkonvektorer) som är utrustade med styrkort
ESD645 eller ESD648 för fjärrstyrning.
Kontrollen har ett minne som behåller inställningar om
apparaten stängs av eller vid strömbortfall.

Frysskyddsfunktion är aktiverad, via
temperatursensorn, då enheten är i stand-by.
20 sekunder efter senaste knapptryckningen,
reduceras ljusstyrkan och rumstemperaturen
visas på displayen. Tryck på valfri knapp för att
tända upp panelen igen.

Inga avvikelser på respektive fläktkonvektor
visas som felkod på väggpanalen.

3.2

Display

Valt driftläge och larm visas på displayen med 8
specifika symboler:
Automatisk fläktstyrning

Kyldrift

Tyst läge, låg fläkthastighet

Tillsyn krävs (blinkande indikering)

Maximal fläkthastighet

Larmindikering (konstant indikering)

Nattläge

Styrpanelen i off-läge

Värmedrift

3.3

Huvudfunktioner

Du kan ställa in flera funktioner med de 8 touch-knapparna:

Temp + ökar börvärdet för temperatur .

Nattläge: Fläkten är begränsad och effektavgivningen är då avsevärt reducerad.

Temp - sänker börvärdet för temperatur.

Drift vid högsta fläkthastighet: tillåter
fläkten att nå högsta hastighet.

Värme/Kyla: växlar mellan värme och
kyldrift.

På/Stand-By: Sätter på eller sätter
produkten i stand-by läge.

I driftläge AUTO, när rumstemperaturen
närmar sig inställd temperatur så regleras
fläkthastigheten i steg.

Tyst läge: begränsar fläkten till att gå med
låg hastighet.
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3.4

Driftsättning

För att kunna styra fläktkonvektorn med kontrollpanelen måste den först anslutas till 230V.

3.5

Aktivering

För att aktivera enheten
Knapp

Funktion

Display

Tryck på Stand-by knappen

Från AV till PÅ

Välj en av de fyra fläkthastigheterna genom att tryckapå respektive knapp.

3.6
Key

Värmedrift / Kyldrift
Operation

Display

Tryck på värme/kyla knappen i ca 2 för att växla mellanvärme- och kyldrift, ditt
val visas genom att en symbol för värme eller en symbol för kyla tänds.
Värmedrift, symbolen är tänd när börvärdet är högre än rumstemperaturen,
båda symbolerna är släckta när börvärdet är lägre.
Kyldrift, symbolen är tänd när börvärdet är lägre än rumstemperaturen, båda
symbolerna är släckta när börvärdet är högre.
För Aeros i 4-rörsutförande med automatisk reglering mellan värme/kyla gäller
att om båda symbolerna är tända samtidigt är börvärdet uppnått.

3.7
Knapp

Stand By
Funktion

Display

Tryck på ON Stand-by knappen i ca 2 sekunder. När enheten är i Stand-by läge
visas inga funktioner på displayen.

Från På till AV

När enheten är i detta lägeså är ändå frysskyddsfunktionen aktiv. Om rumstemperaturen sjunker under 5°C så
öppnar enhetens ventilställdon.

3.8
Knapp

Inställning av rumstemperatur (börvärde)
Funktion

Display

Använd knapparna + eller - för att ställa in önskad rumstemperatur. Den
inställda temperaturen visas på displayen.

20.5

Reglerområdet är mellan 16 och 28°C i intervall om 0,5°C, kontrollen tillåter även värdena 5°C och 40°C (dock
ej i läge AUTO).
Dessa värden ska bara väljas en kortare tid, man bör sedan välja ett värde i reglerområdet.
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3.9
Knapp

AUTO
Funktion

Display

Tryck på AUTO knappen. Funktionen aktiveras och indikeras med relevant
symbol på displayen.
Fläkthastigheten regleras automatiskt mellan min och max beroende på skillnaden mellan börvärde och aktuell
temperatur. Denna PI-reglering sker enligt en förprogrammerad algoritm.

3.10

Tyst läge

Knapp

Funktion

Display

Tryck på knappen för tyst läge. Funktionen aktiveras och indikeras med relevant
symbol på displayen.
Fläkthastigheten begränsas till lägsta hastighet.

3.11

Nattläge

Knapp

Funktion

Display

Tryck på knappen för nattläge. Funktionen aktiveras och indikeras med relevant
symbol på displayen.
Vid val av nattläge; fläkthastigheten är begränsad
till ett väldigt lågt varvtal och temperaturen regleras
automatiskt:
- sänkning med 1°C efter en timme och med

3.12
Knapp

ytterligare en grad efter två timmar i värmedrift.
- ökning med 1°C efter en timme och med ytterligare
en grad efter två timmar i kyldrift.

Högsta fläkthastighet
Funktion

Display

Tryck på knappen max fläkthast. Funktionen aktiveras och indikeras med
relevant symbol på displayen.
I det här läget aktiveras maximal effektavgivning i
både värme- och kyldrift.
När önskat börvärde är uppnått rekommenderar
vi att man väljer en av de övriga tre driftlägena

3.13
Knapp

3.14

Knapplås
Funktion

Display

Genom att trycka och hålla ner både + och - knapparna i 3 sekunder så aktiveras
det lokala knapplåset, detta indikeras med "bL" i displayen.
Alla funktioner är låsta och när någon knapp trycks ned visas "LOC" på displayen.
Knapplåset avaktiveras på samma sätt som det aktiverades.

bL

Displayens ljusstyrka

20 sekunder efter senaste knapptryckningen
reduceras panelens ljusstyrka och aktuell
rumstemperatur visas på displayen.
Om ljuset från displayen fortfarande är störande
Knapp

för ökad komfort och reducerad ljudnivå.

så kan den stängas av helt.

Funktion

Display

När panelen är avstängd, tryck och håll ned + i 5 sekunder tills "01" visas på
displayen. Tryck på - för att ändra värdet till "00" och vänta i 20 sekunder för att
kontrollera att ljuset i displayen släcks.

00
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3.15 Avstängning
Knapp

Funktion

Display

Tryck och håll ned ON Stand-by knappen i cirka 2 sekunder. Alla symboler på
displayen slocknar vilket indikerar att den nu är i Stand-by läge.

AV

Kontrollpanelen säkerställer också frysskyddsfunktionen i stand-by läge.

3.16

Justering av sensorn för rumstemperatur

I vissa installationer kan det hända att sensorn, för
lufttemperatur, känner en temperatur som inte är
representabel för rumstemperaturen. Genom att
använda den här funktionen kan det visade värdet
justeras i området -9 till +12K i steg om 0,1K
Var försiktig med att använda denna funktion
Knapp

3.17

och endast när det är säkerställt, med pålitlig
termometer,att en avvikelse finns mellan verklig
temperatur och den som visas på displayen.

Funktion

Display

När panelen är avstängd, tryck och håll ned - i 5 sekunder för att komma åt
menyn som tillåter dessa ändringar. Använd + och - knapparna för att justera
lufttemperatursensorns visade värde, från -9 till +12K i steg om 0,1K
20 sekunder efter senaste knapptryckningen stänger panelen av och
inställningen lagras.

00.0

ON, OFF och nollställning av WiFi nätverk (bara på EWF649 - EWB649)

För att aktivera WiFi nätverk
i 10 sekunder;
-då displayen är på, tryck på
meddelandet "On" visas i displayen.
- rör inget under ytterligare 10 sekunder, produktens
WiFi är aktiverat och är synligt med det senast
konfigurerade namnet.
För att nollställa och återgå till fabriksinställningen
av WiFi (namnet "Fancoil"):
- då displayen är på, tryck på
i 10 sekunder;
meddelandet "On" visas i displayen.
- tryck på knappen
igen, meddelandet "rSt"

visas på displayen.
- rör inget under ytterligare 10 sekunder. Nu kommer
en ny konfigurering av WiFi att krävas.
För att stänga av WiFi nätverket:
i 10 sekunder:
-då displayen är på, tryck på
meddelandet "On" visas på displayen.
- tryck på knappen
tills texten "OFF" visas.
- WiFi sändaren är nu avstängd och visas inte längre
på smartphone eller platta.

3.18 Avstängning under en längre tidsperiod
För säsongsavstänging:
- Stäng av enheten
- Slå av den säkring som enheten är kopplad till.

Frysskyddet är också avaktiverat.

3.19 Felkoder
Fel
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Display

Fel på sensorn för rumstemperatur

E1

Fel eller dubbelt anslutna rumstemperatursensorer på en av de anslutna fläktkonvektorerna

E2

81'(5+c//

7.1

8WYlQGLJUHQJ|UQLQJ

.RSSOD IUnQ SURGXNWHQ IUnQ VWU|PI|UV|MQLQJ
LQQDQ DOO UHQJ|UQLQJ RFK XQGHUKnOO JHQRP DWW
NRSSOD IUnQ KXYXGVWU|PEU\WDUHQ HOOHU DNWXHOO
VlNULQJ

$QYlQG LQWH VYDPSDU PHG JURY \WD HOOHU
DJJUHVLYDO|VQLQJVPHGHO GnGHWWDNDQVNDGDGHQ
ODFNHUDGH\WDQ
9LG EHKRY UHQJ|UIOlNWNRQYHNWRUQVXWVLGDPHGHQ
PMXNIXNWLJWUDVD

$YYDNWD WLOOV HQKHWHQ VYDOQDW DY I|U DWW
I|UKLQGUD EUlQQVNDGRU

7.2

/XIWILOWHU

Rengör luftfiltret efter en period av kontinuerlig drift
och med tanke på vilken miljö den sitter monterad i,

eller när fläktkonvektorn ska driftsättas efter ett
längre uppehåll. Se beskrivning nedan:

Demontering av filterkassett på fläktkonvektorer med frontgaller
- demontera frontgallret genom att lyfta det uppåt och
tippa det framåt så det släpper från fästet.
A
B

Frontgaller
Demontering av frontgaller

- demontera filterkasetterna genom att dra dom mot
dig horisontellt.
C
D

A

Filter
Demontering av filter

B

C

D

6

Rengörning av luftfilter
Dammsug luftfiltret
Skölj filtret under rinnande vatten utan att
använda rengörings- eller lösningsmedel, låt dom
sedan lufttorka.
Återmontera filtret (A), var noga med att den
nedre delen (B) passar i filterhållaren (C).

-

-

A
B

Filter
Nedre delen

Använd inte produkten utan luftfilter
Produkten är utrustad med en micro switch som
förreglar fläkten då frontgallret öppnas.
Efter rengörning av filtret, se till att frontgallret
är korrekt monterat.
C

A

Filterhållare

B

B

Återmontering av frontgaller
-

A

Placera gallrets läppar i motsvarande hållare och
tippa upp gallret. Tryck det lätt nedåt så det låser
fast.
Plåtläpp

B

B
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A

Hållare

C

FELSÖKNING
8.4

Felsökning

I händelse av vattenläckage eller onormal
drift, koppla genast från strömmen och stäng
vattentillförseln.
I händelse av någon av följande,
kontakta servicepersonal eller tillverkaren,
försök inte laga felet på egen hand.

8.5

-

Fläkten stratar inte trots att det finns varmt resp.
kallt vatten i kretsen.
Produkten läcker vatten vid värmedrift.
Produkten läcker vatten endast vid kyldrift.
Produkten skapar avvikande oljud.
Frontplåten har börjat att rosta.

Felsökningstabell

Nedanstående åtgärder måste utföras av behörig personal.
Fel
Fläktstart dröjer för länge då ett
nytt börvärde eller ett nytt
driftläge väljs.

Anledning

Lösning

Ventilen behöver tid för att öppna
och släppa fram varmt/kallt vatten.

Vänta 2-3 minuter tills att ventilen
har öppnat.

Fläkten startar inte.

Inget varmt/kallt vatten i systemet

Den inbyggda ventilen är stängd
Fläkten startar inte trots att det finns
varmt/kallt vatten i systemet

Fläkten är blockerad eller trasig.
Micro switchen, som förreglar
fläkten när frontgallret öppnas,
stänger inte helt.
Elektrisk inkoppling är felaktig.
Vattenläckage i kopplingar

Kontrollera att cirkulation av vatten
finns.
Demontera ventilställdonet för att
kontrollera cirkulationen.
Kontrollera att ställdonet fungerar
genom att ansluta den till separat
230V källa.Om den fungerar kan
kretskortet vara trasigt.
Kontrollera motorn och att fläkthjulet
kan rotera utan hinder.
Kontrollera att frontgallret stänger
micro switchen, ett klickljud hörs.

Kontrollera elanslutningen.
sök efter läckor och dra åt
kopplingar.
Produkten läcker vatten i värmedrift.
Vattenläckage från ventilerna
Kontrollera alla packningar.
Kontrollera
att
kondens-isoleringen
sitter
korrekt
monterad,
var extra
Det bildas rost på frontplåten
Kondensisoleringen har släppt.
uppmärksam på den som är placerad
framför ovan batteriet.
Så snart relativa luftfuktigheten
I hög relativ luftfuktighet (>60%), kan sjunker
kommer
problemet
att
Det bildas kondens på utloppsgallret
kondens bildas, speciellt då fläkten upphöra. Oavsett om några droppar
går på högsta hastighet.
vattenhamnar
i
produkten
så
betyder det inte att den går sönder.
Kondenseringstråget är inte anslutet. Häll sakta vatten i den nedre delen
av batteriet för kontroll; vid behov:
Kondenseringsledningen har inte
regör
tråget
och/eller
förbättra
Produkten läcker vatten endast vid
tillräcklig lutning.
lutingen av dräneringen.
kyldrift.
Ventiler och rör är dåligt
Kontrollera kondensisolering
kondensisolerade.
Kontrollera filter och rengör dessa
Fläkten ligger roterar inte fritt
Produkten låter ovanligt mycket

Fläkten är obalanserad
Kontrollera om filtren är smutsiga

Ersätt fläkthjulet med ett nytt.
Rengör filter

Epecon AB reserverar sig för eventuella tryckfel och ändringar utan förhandsinformation.
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