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1. Kompressor      9.   Högtryckspressostat
2. Backventil      10. 4-vägsventil
3. Fläkt      11. Lågtryckspressostat
4. Förångare      12. Serviceuttag/Schrader Högtryck
5. Expansionsventil     13. Serviceuttag/Schrader Lågtryck
6. Synglas      14. Ellåda 
7. Torkfi lter      15. Avluftningsventil Vattenkrets
8. Kondensor
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1. Kompressor      9.   Högtryckspressostat
2. Backventil      10. 4-vägsventil
3. Fläkt      11. Lågtryckspressostat
4. Förångare      12. Serviceuttag/Schrader Högtryck
5. Expansionsventil för huvudkrets   13. Serviceuttag/Schrader Lågtryck
6. Synglas      14. Ellåda 
7. Torkfi lter/köldmediebehållare   15. Avluftningsventil Vattenkrets
8. Kondensor      16. Expansionsventil för EVI-krets
       17. Magnetventil
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Fig. 5

ExoAir placeras utomhus. Placeringen göres med hänsyn till närhet till ExoTankAir. 
Även om ExoAir har mycket lågt ljud skall placeringen göras så att minsta möjliga olägenhet för grannar (min 
4,5 m till tomtgräns) och husets egna invånare uppstår. 
Under den varma årstiden går fl äkten med reducerad hastighet  för att sänka ljudet ytterligare. Närhet till 
ExoTankAir gör att installationen blir enklare och billigare och mindre värmeföluster.

ExoAir står på fyra ben  och ställs enklast på fyra trädgårdsplattor på en grus eller singelbädd som kan 
infi ltrera kondens och smältvatten från värmepumpen. Se Fig 5. Den normala upp-
ställningen är mot yttervägg med min 150 mm från vägg. Placeras värmepumpen i hörn skall avstånd från 
gavel till vägg vara minst 250 mm. Generellt gäller att lufttillförseln och luftutblåsning skall kunna ske så fritt 
som möjligt och att hinder ej bidrar till att den utströmmande luften återledes till inloppet på baksidan. 
Placering i uthus eller carport är olämpligt. Värmepumpen skall ej heller placeras på tak, då detta försvårar 
service och kan medföra högre vindlaster än vad aggregatet är dimensionerat för.
Värmepumpen är konstruerad att stå utomhus utan skyddande tak eller dylikt. Eftersom kondens och smält-
vatten droppar ned från bakkanten under förångaren bör man se till att vattnet ej kan rinna ut på ytor där det 
vintertid kan bildas is. Värme pumpen placeras vågrätt. 
Benen kan ställas in i höjdled, genom att man vrider på benens nederdel. Normalt  behöver man ej fästa 
benen i underliggande plattor eller fundament. Placera värmepumpen så att man får god åtkomlighet för 
service och underhåll. Se Fig 5.

Placering och uppställning3 

Uppställningsanvisning samt mått
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Mellan ExoAir 7,5 /10,5 samt Polaris 10 och acktank ExoTankAir  dras till och frånledning med Ø 22 mm 
rör. För ExoAir 16 / Polaris 16 användes Ø 28 mm rör. Se Fig 6. 
Anslutningen mellan ExoAir och rör göres med Ø 22 mm (För ExoAir 16 / Polaris 16, Ø 28 mm) 
metallomspunnen slang, för att förhindra ljud att överföras till husets rörledningssystem. 
Utomhus skall rör och slang isoleras med minst 15 mm tjock  isolering av typ armafl ex eller motsvarande, 
dvs isolering som har fuktspärr och ej påverkas av fukt utifrån. 
Inomhus skall minst 8 mm tjock isolering användas. Rördragningen skall göras så att den om möjligt är 
självavluftande. I ExoAir fi nns avluftning på högsta punkt på kondensorns baksida. Om rördragning måste 
göras med annan högsta punkt föreslås avluftare.
Cirkulationspump skall ha 6 m uppfordringshöjd vid 0-fl öde .
Vi föreslår Grundfoss UPS 25-60 till ExoAir 7,5 och ExoAir 10,5 / Polaris 10, eller motsvarande. 
För ExoAir 16 / Polaris 16 föreslås UPS 25-80.
Cirkulationspumpen och smutsfi lter monteras inomhus på returledningen till värmepumpen så att den blir 
självluftande samt enligt fabrikantens anvisningar.

Rördragning och cirkulationspump4   

OBS! Flödesschema ovan avser radiatorsystem. För golvvärme dito, krävs efter shunt   
 enligt tillverkarens anvisningar. Vyplacering gjord endast med hänsyn till förenklad  
 bild.

Systembeskrivning

 OBS!  Olika 
fl ödesriktningar
(se nedan)

/ EXOAIR POLARIS

/16
/ EXOAIR POLARIS 16  28 MM

Slang- & pumpsats
(ExoAir 7,5/10 / Polaris 10)

Slang- & pumpsats
(ExoAir 16 / Polaris 16)

SMUTSFILTER

SMUTSFILTER
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ExoTank VPS är försedd med dubbla batteriväxlare som värmer tappvattnet kontinuerligt vid uttag. Vid 
behov av stora tappvattenuttag för t.ex. Bubbelbadkar, kan batteriväxlaren behöva kompletteras med en 
elektrisk varmvattenberedare. En sådan kopplas då i serie med batteriväxlaren i ExoTank VPS.

Varmvattencirkulation, vvc, är inte lämpligt i kombination med ExoTank VPS.

Om kalkhaltigt vatten används rekommenderas installation av kalklösaren ExoRen. Detta förhindrar problem 
med kalkavlagringar i ledningar, varmvattenberedare m.m. Säljs som tillval.

Elinstallation5
Elinstallation skall utföras av behörig elektriker. All ledningsdragning skall ske enligt gällande 

bestämmelser. Enligt elschema sid 12-13 framgår inkoppling av ExoAir och Exo Tank Air. 
Den elektriska inkopplingen till ExoTrol görs med elkablar till  ExoAir och ExoTank samt utegivare och 
rumsgivare. Fig 7.

ExoTrol monteras nära ExoTank Air, i ögonhöjd. De två  färdigmonterade kablarna med fl erpoliga kontakter 
som  skall anslutas till ExoTank Air är 3 m vardera.
Matningen från husets elcentral  göres med (5G x 4mm2 20A 400V) till säkerhetsströmbrytaren som bryter 
alla faserna och nollan. Locket på ellådan kan endast öppnas om huvudbrytaren är frånslagen. Fig 8.

Fig 7.

Exotrol med medföljande kablage

Utegivare

Innegivare

Varmvatten

Vid längre strömavbrott och låga utomhustemperaturer kan vattnet i kondensorn frysa. För att förhindra 
detta kan vattnet tappas genom att lossa röranslutningarna under värmepumpen med en lämplig tång. Innan 
anslutningarna lossas måste kranarna på fram- och returledning stängas (Slang & pumpsats fi g 6.) 

När värmepumpen åter kan tas i bruk montera tillbaka röranslutningarna och öppna kranarna. Innan drift-
sstart måste luften i systemet avlägsnas med avluftningsventilen på kondensorn (pos 15. fi g 1 ExoAir/ fi g 3 
Polaris).

Strömavbrott
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Fig 8.

Exotrol med fronten demonterad Exotrol med fronten demonterad 
samt manöverpanelen nedfälld

Tabellen redovisar strömförbrukningar som kan uppstå vid olika kombinationer av värmepumpar och elpa-
troner. Generellt kan sägas att värmepumpens strömförbrukning (och effekt) ökar med stigande lufttemper-
atur och därmed högre förångningstemperatur. I tabellen redovisas strömförbrukningen vid förångningstem-
peraturen -10ºC och kondenserngstemperaturen 60ºC.

Modell V-pump Inkl
laddpump och fl äkt

Vp+3kw
(4,3)

Vp+6kw
(8,7)

Vp+9kw
(13A)

Vp+12kw
(17,3A)

ExoAir 7,5 5,5A 9,8A 14,2A 18,5A 22,8A
ExoAir 10,5 7,3A 11,6A 16A 20,3A 24,6A
ExoAir 16 11,0A 15,3A 19,7A 24A 28,3A
Polaris 10 6,0A 10,3A 14,7A 19,0A 23,3A
Polaris 16 8,9A 13,2A 17,6A 21,9A 26,2A

OBS! ExoTrolen är dimensionerad för max 25A. Om värmepumpen i kombination med 
elpatronerna har en större strömförbrukning än 25A måste en patron styras separat och ej 
genom ExoTrolen, alternativt väljs elpatroner med lägre effekt.
Beakta att högre strömförbrukning än redovisat kan uppstå vid högre lufttemperaturer då 
värmepumpen arbetar samtidigt med två elpatroner. Detta kan inträffa t.ex. sommartid och 
då stort tappvattenuttag görs. Detta kan undvikas genom att en elpatron kopplas bort som-
martid, under B.VÄRDE, ELPANNA MAXEFFEKT.

För att eliminera risken för överbelastning av huvudsäkringen rekommenderas montering av strömtrans-
formator. Detta gör att elpatronerna kopplas bort i steg vid risk för överbelastning. Strömtransformatorerna är 
ej standard, utan säljs som tillval.
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ExoTankAir anslutes till ExoTrol med de två färdigmonterade kablarna som har fl erpoliga kontaktdon (totalt 
4 st) och  genomföringsplåt med kabelgenomföringar.
Kabellängden mellan ExoTrol och ExoTankAir anpassas genom att  kablarna lägges i en slinga i
ExoTankAirs vänstra hörn. Kablarna förlägges fast mellan ExoTrol och ExoTankAir. 
De 4 kontaktdonen anslutes till motsvarande i ExoTankAir. Observera att de 2 kontakterna som går till 
el-patronerna kan förväxlas, men de är märkta med 1 resp 2 där 1 är den övre och 2 är den undre 
elpatronen. De övriga 2 kan ej förväxlas eller felanslutas pga av kontaktdonens konstruktion.
Fig 9,10 och 11.

Frontplåt demonterad på
ExoTank för ExoAir/ ExoAir Polaris

Topp-vy över ExoTank och Shunt inkopplad

Kontaktdon ExoTank

Fig 9. Fig 10.

Fig 11.
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Cirkulationspumpen mellan ExoTankAir och ExoAir anslutes till  skruvplint 12, 13 och jord i ExoTrol. 

Givarna nedan anslutes med kabel för klenspänning.

Rumsgivaren anslutes till skruvplint 5, 6 och 7  i ExoTrol. Rumsgivaren monteras på centralt läge i huset i 
det största rummet och där rumstemperaturavkänning är relevant.

Utegivaren kan anslutas på 2 alternativa ställen, beroende på vilket som passar installationen. 
I värmepumpen på plint 1 och 2, eller i ExoTrol på skruvplint  8 och 9.
Utegivaren skall monteras i norrläge på yttervägg.

Framledningsgivaren  är elektriskt färdigansluten på ExoTankAir men skall monteras på framledningsröret 
min 200 mm ovanför shuntventilen och skall isoleras utvändigt. Fig 12,13 och 14.

Varmvattengivaren (VV givare) är färdigmonterad i den övre delen av ExoTankAir och elektriskt ansluten. 

Värmepumpgivaren (VP givare) är färdigmonterad i den undre delen av ExoTankAir
och elektriskt ansluten.

Shuntmotor med mellanlägesbrytare är färdigmonterad och elektriskt ansluten. Mellanlägesbrytaren skall 
sluta vid läge 5 på shunten, dvs halvt öppen.

Framledningsgivaren

Utegivaren

Fig 13.Fig 12.

Fig 14.

Rumsgivaren
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ExoAir anslutes till  ExoTrol med de 2 st medföljande kablarna vardera 15 m.
På ExoAirs ellåda fi nns ett 9-poligt hankontaktdon som anslutes till den grova 15 m-kabelns motsvarande 
honkontaktdon. Där fi nns även  ett 4 poligt hankontaktdon som anslutes till den klenare 15 m-kabelns 
motsvarande hon-kontaktdon. Kontaktdonen är så konstruerade att de ej kan förväxlas eller felanslutas. 
Därefter föres hela kablarna genom varsin kabelförskruvning som fi nns i bottenplåten, under ellådan. De två 
kablarna förlägges fast till ExoTrol inomhus nära ExoTankAir. Fig 15 och 16. 
Vid installation av ExoAir 16 kompletteras med extra 2,5◘ EKK kabel.

Inkoppling i ExoTrol sker enligt elschema på skruvplintar och enligt elschemats plint och kabelbeteckningar. 
Fig 17.

Fig 15. Fig 16.

Fig 17.

Exotrol med fronten demonterad /
skruvplintar, säkringar
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Elschema

Kopplingschema
till Exotrol Rev. 6

Tabell f motorskydd

Modell         Ström (A)

ExoAir 7,5 7,0
ExoAir 10,5 9,0
ExoAir 16 12

Polaris 10 7,8
Polaris 16 10

K9-1
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Kopplingsschema för inkoppling i Exotrol
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Kopplingsschema i utedelen

til
l v

är
m

ep
um

p 
P

ol
ar

is
 1

0/
16

 R
ev

.0
til

l v
är

m
ep

um
p 

E
xo

A
ir 

 7
.5

/1
0.

5 
 R

ev
.4



Ver. 1.05 Sida 152007-03-29        ExoAir/Polaris

Teknisk beskrivning6

ExoAir är en luft-vatten värmepump som har konstruerats för nordiska förhållanden med lång livslängd och 
hög driftssäkerhet.
Kompressorn är speciellt utvecklad för värmepumpar av fabrikat Copeland typ Scroll.
Fläkten är konstruerad för lågt ljud och hög prestanda och med två hastigheter.
Förångaren är gjord av epoxilackerade aluminiumlameller på kopparrör med stora ytor för höga prestanda 
och korrosionssäkerhet.
Kondensorn är av rostfritt stål med stora ytor och med extra stor termisk längd pga dubbelt stråk.
Ytterhölje, stativ och ben med alla skruvar och nitar är i rostfritt stål. 
Styrsystem styr och övervakar värmepump och tillsatsvärme.

ExoAir

ExoTrol

ExoTrol är ett processorbaserat styrsystem med stor kapacitet och fl exibilitet som styr värmepumpen och 
tillsatsvärmen på ett optimalt sätt för att minimera energiförbrukningen och maximera värmekomforten.

ExoTrol får information från följande givare:
V.v givare högst upp i ExoTankAir
Vp givare i nedre delen av ExoTankAir
Framledningsgivare
Mellanlägesbrytare i shuntmotor
Rumsgivare
Utegivare

ExoTrol styr följande komponenter:
Kompressor
Fläkt 2 hastigheter 
4-vägsventil
Avfrostning (Avfrostningsur inbyggt i värmepumpens ellåda)
Tillsatsvärme el i 2 steg alternativt oljebrännare eller annan tillsatsvärme.
Shunt motor
Cirkulationspump till värmepumpen

ExoTrol ger signal till larm från olika skyddsfunktioner såsom pressostater,motorskydd och hetgasskydd.

ExoTrol mäter drifttider samt temperaturer från de olika givarna.

Rumsgivaren kan endast begränsa rumstemperaturen, dvs ej öka den. Ökning av rumstemperaturen sker 
genom att justera kurvan uppåt. Se Kapitel 6 - Hantering av manöverpanel och värmeinställning.
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På manöverpanelen fi nns:
Display som visar  text och siffror på olika funktioner och värden.

Tre touchknappar                 för menyomställningar, ”Enter” , förfl yttning i  menyn samt ändringar av värden. 
Mer detaljerad beskrivning under kapitel 8, “Hantering av manöverpanel och värmeinställning”.

Två lysdioder. En som indikerar fel/error med röd färg. En som indikerar  att styrsystemet har strömför-
sörjning på/on med grön färg.

Två strömställare. Den övre för manuell inkoppling av elpatronen i toppen i ExoTankAir El1. Den undre för 
manuell inkoppling av av den nedre elpatronen i ExoTankAir El2. 

En automatsäkring 4A. Som avsäkrar kretskort ,cirkulationspump, fl äkt, avfrostningsventil samt  manöver-
kretsar till kontaktorerna. Återställes genom att trycka in knappen.

Manöverpanel och display

Fig 18.

Manöverpanelen på ExoTrol
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Tekniska data 7

Framledningstemperatur 35°

Modell 7,5 10,5 16  

Utetemp °C  -10 0 10 20 -10 0 10 20 -10 0 10 20
Angiven
värmeeffekt kW 5,2 6,7 8,8 10,7 7,0 9,4 11,6 14,0 11,1 14,8 18,8 22,0
Tillförd
eleffekt kW  1,7 1,8 2,0 2,1 2,4 2,6 2,7 2,8 3,7 4,0 4,3 4,5
Värmefaktor
COP  3,0 3,7 4,4 5,1 2,9 3,6 4,3 5,0 3,0 3,7 4,4 4,8

Framledningstemperatur 50°

Utetemp °C  -10 0 10 20 -10 0 10 20 -10 0 10 20
Angiven
värmeeffekt kW 4,9 6,5 7,8 9,5 6,7 8,8 10,5 12,4 10,5 13,8 16,8 20,0
Tillförd
eleffekt kW  2,3 2,4 2,5 2,7 3,2 3,4 3,5 3,7 4,5 4,9 5,1 5,3
Värmefaktor
COP  2,2 2,7 3,1 3,5 2,1 2,6 3,0 3,4 2,3 2,8 3,3 3,8

Övriga data på EXOAIR
Modell 7,5 10,5 16
Köldmedium R407c R407c R407c
Kompressor Scroll   
Spänning 3x400V 3x400V 3x400V
Max driftström 6,5A 8,5A 13A
Mjukstartrelä Tillbehör Tillbehör Tillbehör
Startström 38A 48A 70A
Fläkt   
Luftflöde  3000 m3/h 3000 m3/h 5000 m3/h
Spänning 230V 230V 230V
Max driftström 0,8A 0,8A 1,6A
Säkring 10A 10A 16A
Kondensor   
Nom. vattenflöde 900 l/h 1200 l/h 1600 l/h
Vikt 135 kg 140 kg 185 kg
Yttermått   
Bredd 1086 1086 1086
Höjd 882-952 882-952 1212-1282
Djup 600 600 650

/1665 g /2100 g /2650 g

ExoAir´s tekniska data beskrivs nedan:

Fig 19.
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Fig 20.

ExoAir Polaris tekniska data beskrivs nedan:

EXOAIR POLARIS

/2400 g /3800 g
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Med hjälp av manöverpanelen med display kan man få infor-
mation och ställa in värmeanläggningen.
I normalläge visar displayen vilken värmepump som styrs och 
temperaturen i övre delen av tanken, som bereder varmvatten 
och spetsar framledningstemperaturen till radiatorerna.

För ExoAir: 

Huvudmenyn innehåller 4 delar:

1.  Tider (som visar gångtider, antal starter etc.)
2.  Är.värde (som visar aktuella värden på aktiverade
     komponenter och temperaturer)
3.  B.värde (Börvärden = inställningsvärden)
4.  Test (I detta läge kan man manuellt med hjälp av 
     manöverpanelen aktivera de olika komponenterna i
     anläggningen) 

Med touchknapparna

 Högerknapp

 Uppåtknapp / + knapp

 Nedåtknapp / - knapp

kan man leta sig fram till önskad 
meny/parameter/inställning.

Med högerknapp      växlar man till ny/nästa meny/textruta.

Med uppåtknapp       fl yttar man sig till nästa alternativ i menyn 
(aktivt värde markeras med fylld ruta) eller ökar värdet på den 
parameter/det värdet som skall ställas in.

Med nedåtknapp       minskar man värdet på den parameter 
som skall ställas in.

Manöverpanel

Hantering av manöverpanel och värmeinställning 8

FELSIGNAL / ERROR

PÅ / ON
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*OBS!

* Rutan fi nns endast om valet 
Rumsgivardrift “med” är valt i 
B.VÄRDE menyn.

**
OBS!

**För ExoAir 16 / Polaris 16 
är maxeffekt 9 kW.
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I samband med installationen (installatören) och vid 
service kan vissa värden ändras från fabriksinställningen för att 
bättre passa den specifi ka installationen / kunden.
Vid installationen skall installatören i första hand 
kontrollera att anläggningens olika komponenter kan 
aktiveras rätt.
Detta göres under Test.
Gränsvärden och kalibreringar som kan ställas in under
B:värde-service-kod skall ej ändras utan samråd med lever-
antören.

Installation och serviceinställningar / Installatör

    OBS!   Gäller ej för ExoAir Polaris.
       Endast ExoAir.

FELSIGNAL / ERROR

PÅ / ON

***
OBS!

***V.Pump stoppas vid -25ºC för Polaris.
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    OBS!   Kör ej kompressorn längre tid  
       än någon minut !
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1

2

3

4

Husets temperaturinställning göres genom att, i 
B.värde-menyn, gå till rumstemperatur-
inställningen.

1. Ställ in börvärdet på önskad temperatur
    genom att använda uppåtknapp       för att
    öka temperaturen och nedåtknapp      för att
    sänka temperaturen. Aktuellt värde visas
    ovanför. Rumsgivaren kan endast sänka 
    kurvan.

2.3.4. Radiator-temperaturen som huset behöver
    för att klara uppvärmningen är beroende av 
    utomhustemperaturen, dvs låg utomhus-
    temperatur kräver hög radiatortemperatur eller            
    hög utomhustemperatur låg radiatortemperatur. 
    Den kurva som behövs för att reglera detta 
    ställs in under B.värde.
    2. Framledningstemp vid -15°C
    3. Husvärme från vid 18°C
    4. Framledningstemp. justering X°C

Vill man ha värme sommartid på källarradiatorer 
bör punkt       fl yttas mot 25-30 º.

Värmeinställning

3

Kurva Värmeinställning
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drävteserPedårmOnoitknuFmorpEE e

EE00_X Drift tid komp 24 tim 0 >1439 min 0
EE01_X Drift kWh komp 10/ delar 0 > 9 0
EE02_X Drift kWh komp 0 > 32k kWh 0
EE04_X Drift tid produkt i drift timmar 0 > 32k tim 0
EE05_X Drift kWh Elpatron 10/ delar 0 > 9 0
EE06_X Drift kWh Elpatron kWh 0 > 32k kWh 0
EE07_X Drift tid larm timmar 0 > 32k tim 0
EE08_X Drift tid larm minuter 0 > 59 0
EE09_X Drift antal komp starter 24 tim 0 > 255 0
EE10_X Drift tid produkt i drift minuter 0 > 59 0
EE16_X Kalibrering Hetgas givare -3 > 3 Gr 0
EE17_X Börvärde fläkthastighet 2 -15 >10 Gr 10
EE18_X Börvärde Framledningstemp -15 20 > 80 Gr 55Gr
EE19_X Börvärde VV beredare 40 > 80 Gr 50 Gr
EE20_X Börvärde utetemp stopp VP -15 > -2 Gr -10Gr
EE21_X Börvärde Rumstemp 10 > 30 Gr 20 Gr
EE22_X Börvärde tempändring ur -10 > 10 Gr 0 Gr
EE23_X Börvärde Hetgaslarm 110 > 140 Gr 130 Gr
EE24_X Börvärde Max VP temp 40 > 57 Gr 54 Gr
EE25_X Börvärde Husvärme från utetemp 0 > 30 Gr 17 Gr
EE26_X Börvärde stegbegränsare Elpatron 0 > 12 kW 12 kW
EE27_X Börvärde modellval 0 > 1 0
EE28_X Börvärde säkringsstorlek 10 > 55 A 10 A
EE29_X Börvärde justering

framledningstemp
-10 > 10 Gr 0 Gr

EE30_X Börvärde mintemp VP 20 > max-
5Gr

35 Gr

EE31_X VP Tillåts starta 0> 1 0
EE32_X Kalibrering VP givare -3 > 3 Gr 0
EE33_X Kalibrering VV beredare givare -3 > 3 Gr 0
EE34_X Börvärde max framledning

golvvärme
20 > 60 Gr 25 Gr

EE35_X Börvärde val golvärme 0 > 1 0
EE36_X Börvärde tid vänta elpanna

sparläge
0 > 254 min 180 minuter

EE37_X Börvärde val rumsgivare 0 > 1 0
EE38_X Kalibrering Utegivare -3 >3 Gr 0
EE39_X Kalibrering Framledningsgivare -3 > 3 Gr 0
EE40_X Kalibrering Rumsgivare -3 > 3 Gr 0

Inställningsområden och Presetvärden9

52

*)    För ExoAir Polaris gäller Presetvärde -25 Gr och Område -30 Gr > -2 Gr. 
**)  För ExoAir Polaris gäller Presetvärde 55 Gr.

*

**
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  Om något  av ExoAir´s skyddsfunktioner aktiverats och stängt av värmepumpen blinkar en röd lampa på 
rumsgivaren och elcentralens display visar i  klartext vilken skyddsfunktion det gäller, Se separat förteckning 
över larm med förklaringar.
Larm återställes genom att man trycker på displayens vänstra knapp med pilsymbol
åt höger      . Om larmet fortfarande är aktivt går det inte att återställa.

 LARMTEXTER     
      
 INGET VATTEN  KOMPRESSOR   TEST AV VATTEN 
 I ELPANNA   FASFÖLJDFEL  I ELPANNA PÅGÅR 
      
 FRAMLEDNINGS-  HETGASGIVARE  VÄRMEPUMPGIVARE
 GIVARE FEL  FEL    FEL  
      
 RUMSGIVARE  GIVARE   UTEGIVARE 
 FEL    VV BEREDARE  FEL  
    FEL  
   
 MOTORSKYDD  PRESSOSTAT H/L  HUSVÄRME FRÅN 
 KOMPRESSOR RESET KOMPRESSOR RESET UTETEMP ###€ 
      
 HÖG HETGASTEMP FÖR HÖGT ELUTTAG KONTAKTA SERVICE
 KOMPR ###€ RESET EL.P# VV.BERED$  LARM  RESET 
      
 KOMPRESSOR  LÅG UTETEMP ###€ KOMPRESSOR OCH
 AVSTÄNGD   V.PUMP STOPPAD  ELVÄRME AVSTÄNGD
      
 STARTFÖRDRÖJNING     
 V.PUMP TILL

LARMTEXTER

INGET VATTEN  KOMPRESSOR   TEST AV VATTEN 
I ELPANNA   FASFÖLJDFEL  I ELPANNA PÅGÅR 

FRAMLEDNINGS-  HETGASGIVARE  VÄRMEPUMPGIVARE
GIVARE FEL  FEL    FEL 

RUMSGIVARE  GIVARE   UTEGIVARE
FEL VV BEREDARE FEL

FEL

MOTORSKYDD  PRESSOSTAT H/L  HUSVÄRME FRÅN 
KOMPRESSOR RESET KOMPRESSOR RESET UTETEMP ###€

HÖG HETGASTEMP FÖR HÖGT ELUTTAG KONTAKTA SERVICE
KOMPR ###€ RESET EL.P# VV.BERED$  LARM  RESET 

KOMPRESSOR  LÅG UTETEMP ###€ KOMPRESSOR OCH
AVSTÄNGD   V.PUMP STOPPAD  ELVÄRME AVSTÄNGD

STARTFÖRDRÖJNING    
V.PUMP TILL

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Larm10

Om hetgasskyddet löst kan det återställas. Om detta upprepas under 24 timmar kontakta service.

Om motorskyddet löst kan det återställas. Orsak till detta kan vara fas eller elavbrott. Kontrollera säkringar-
na i gruppcentralen. Om motorskyddet löser trots att alla faserna är intakta, kontakta service.

Om högtryckspressostaten löst kan det återställas. Orsak till detta kan vara att vattencirkulationen mellan 
värmepump och tank/panna upphört eller är för låg.
Kontrollera cirkulationspump och smutsfi lter och att vattenkretsen är avluftad, annars kontakta service.

Om lågtryckspressostaten löst kan det återställas. Orsak kan vara köldmediebrist, eller att fl äkten står still.
Kontrollera att synglaset är ”rent” utan bubblor då värmepumpen går.Kontakta service.

Om givarfel indikeras kontakta service. Gäller ej utegivare sommartid - den är troligen solbelyst i detta fall.

Åtgärder vid driftsstörning11
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Exoair har hölje och innerplåtar av rostfri plåt 2333. Detta innebär att man har mycket gott korrosionsskydd. 
Under vissa förhållanden med kraftigt nedfall av kemiska luftföroreningar i samband med nederbörd och i 
vissa kustnära områden kan missfärgning av plåten ske. Vi rekommenderar därför att man sköljer av 
höljet med vatten 1 gång i månaden. Om det skulle ske missfärgning kan detta tas bort med Avesta Original-
Finish™ Rust Remover, som kan beställas hos Euronom.
Vår erfarenhet är att detta inträffar på få och begränsade områden.

Under den kalla årstiden kan det bildas is under värmepumpen. Detta är helt normalt och behöver ej 
åtgärdas. I samband med avfrostningar värms förångaren/kylbatteriet upp och när avfrostningen avbryts och 
pumpen återgår till normal värmedrift blåses till en början varm fuktig luft ut, vilket resulterar i att det bildas 
ett vitt ångmoln. Detta är också helt normalt. 

Kontrollera att luften kan passera värmepumpen utan hinder, ex.vis löv eller annat.
Kontrollera 1 gång per år att synglaset är rent utan bubblor under pågående värmedrift. Om bubblor fi nns 
kan det tyda på köldmediebrist. Kontakta service.

Kondensvattenavrinning infi ltreras normalt i underliggande mark och tas upp av husets dränering. Kontrollera 
att någon fuktinträngning ej sker.

Smutsfi lter kontrolleras vid behov.

Underhåll och kontroll12

Avesta OriginalFinish™ - Rust Remover kan beställas hos Euronom

Vid felsökning börja alltid med att kontrollera om det fi nns en larmtext på textdisplayen. 
Fortsätt med att läsa av alla ärvärde anteckna varje värde och status.
Testa att alla utgångarna fungerar med hjälp av textpanelen.
Kolla alltid detta innan man börjar öppna och mäta sig fram till problemet.

Tips vid felsökning
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Manuell inkoppling av elpatroner och shunt13
Om värmepumpen och/eller automatiken ej fungerar kan ExoTank ändå värma huset och varmvattnet. 

Gör så här:

1. På elcentralens manöverpanel fi nns 2 st röda strömställare. Den övre för den övre elpatronen 6 kW  
 (3 kW) och den undre för den undre elpatronen 6 kW, som kan ställas i övre läget.
 Då tänds lampan i strömställaren och elpatronen är aktiverad.

 OBS! För ExoAir Polaris är elpatron 1 (3 kW/6 kW) och elpatron 2 (6 kW) båda monterade i den övre 
 delen av tanken. Se Fig. 9.

2. Ställ om shuntmotorn från automatläge genom att trycka in ratten och sedan vrida till önskat läge.  
 Den blåröda skalan anger hur öppen ventilen är. Dvs. max blå » stängd ventil » ingen värme - och  
 max röd » öppen ventil » max värme. Genom att vrida ratten så att den fjädrar ut återställs motorn 
 till automatläge. 

 Detta måste skötas manuellt så länge automatiken ej är i funktion, dvs shuntventilens läge anpassas
 till utetemperatur och önskad rumstemperatur.

Manöverpanel på ExoTrol Shuntmotor med ratt

Tryck och vrid för 
manuellt läge

Fig 21.
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Funktionsbeskrivning av styrning EXOAIR/EXOAIR POLARIS,14 
EXOTROL  och EXOTANK VPS

Efter att produkten blivit spänningssatt är det en tidsfördröjning på 5 sekunder därefter aktiveras övre elpa-
tron under 60 sekunder. Har man ställt ner elpatronernas maxeffekt till 0 utförs ej testet. Om temperaturen 
för VVgivaren i övre delen på VPS tanken stigit med över 3 Gr efter 185 sekunder visas larmet inget vatten i 
VPS tanken. Vid larm blockeras både värmepump och elpatron. Åtgärd kontrollera luftning och fyll på vatten.

Kontroll att kompressorn roterar åt rätt håll. Från start startar en tidsfördröjning på 50 sekunder efter denna 
tiden skall hetgasen ha stigit med minst 3 Gr räknat från temperaturen vid start. Om inte blir det larm fasfel 
och kompressorn stoppas och kan inte återstarta utan att spänningen varit frånslagen.

Fläkten går när kompressorn är till. Fläkten går med hög hastighet 2 när utetemperaturen är under inställt 
värde. (Fläkten står still under avfrostningscykel)

a. Pumpen går när kompressorn är till och med 30 sekunders eftergång. När kompressorn har stannat  
 på grund av för låg utetemperatur går pumpen hela tiden. 
b.  När utetemperaturen är mellan 0<-10 Gr går pumpen alltid minst 30%, dvs 5 minuter under 15   
 minuter.
 OBS! För Polaris gäller: Pumpen går hela tiden när temperaturen är under - 10 Gr.

   Villkor för start:
a. Temperaturen i VPS tankens nedre del är under börvärdet med 5 °C 
 som är hysteres för till och frånslag.
b. Starttimern slagit till den kräver en tid på 10 min efter att kompressorn stannat.(Kompressorn kan   
 inte starta oftare än var 10 minut för att undvika överbelastning som kan resultera i haveri.)
c.  Under testet att det fi nns vatten i VPS tanken, som varar 185 sekunder efter nätspänningsavbrott.  
 Skulle testet ge larmet inget vatten i VPS tanken blockeras start.
d.  Vid hetgastemperatur över inställd larmnivå (130°C) stoppas kompressor och larmet måste manuellt  
 nollställas för återstart.
e. När utetemperaturen sjunkit under inställt börvärde (-10°C, för ExoAir) stoppas kompressor och text  
 Låg ute-temp VP stoppad. Återstartar automatiskt när utetemperaturen stigit till över inställt börvärde
 +1°C (-9°C).
f. När motorskydd löst ut på grund av för hög strömbelastning stoppas kompressorn. Larm motor-
 skydd visas och manuell återställning krävs för återstart. Om felet upprepas kontakta service.
g. När pressostat i köldmediakrets aktiverats för lågt eller för högt tryck stoppas kompressorn. 
 Larm pressostat visas och måste manuellt återställas för återstart. Om felet upprepas kontakta 
 service.
h. Följande tempgivarfel stoppar kompressorn Hetgasgivaren, VP.givaren och Framledningsgivaren
i. I börvärdeinställning kund fi nns en meny där man kan spärra start av kompressor. Vid nyleverans är  
 den alltid spärrad.

Kompressordrift

Fläktstyrning

Kontroll fasföljd

Test av vatten i VPS tank

Laddpump mellan VP och VPS tanken

Avbrott i givaren mäts inte kontinuerligt utan först när kompressorn varit i drift under 250 sekunder från 
start. Om det är 0 °C eller kallare blir det givarlarm. Testet upprepas vid varje kompressorstart. Det blir larm 
för kortsluten givare om temperaturen visar över 135 °C. Vid givarfel måste givaren bytas för att larmet skall 
återställas.

Temperaturgivarlarm

Hetgasgivare
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Avbrott i givare är när temperaturen är under 0 °C. Det blir larm för kortsluten givare om temperaturen visar 
över 37 °C. Vid givarfel måste givaren bytas för att larmet skall återställas.

Avbrott i givare är när temperaturen är under -51 °C. Det blir larm för kortsluten givare om temperaturen 
visar över 37 °C. Vid givarfel måste givaren bytas för att larmet skall återställas.

Om behov skulle förekomma är det möjligt att kalibrera samtliga givare. I menyn sevice inställningar fi nns 
en meny för varje givare. Ställ in med +  och – knapparna till den önskade temperaturen. Använd ett annat 
temperaturinstrument samt justera tills styrningens visning överensstämmer med detta. Det går att justera 
+ - 6 °C. Hetgasgivaren måste justeras vid en temperatur över +50°C på grund av mätområdet. De övriga 
skall justeras vid  normal driftstemperatur.

Rumsgivaren

Utegivaren

Kalibrering temperaturgivare

Börvärde för VP/Elpanna (Reservvärme)

Framledningsgivare, VV.beredargivare och VP.givare

Avbrott i givare är när temperaturen är under 0 °C. Det blir larm för kortsluten givare om temperaturen visar 
över 87 °C. Vid givarfel måste givaren bytas för att larmet skall återställas.

Stegbegränsare elpatroner i VPS tank

Elpanna 

ExoAir & ExoAir Polaris

Den övre delen av tanken fungerar som elpanna och har 2 st elpatroner. Elpatron 1 har 3 kW alternativt 
6 kW. Elpatron 2 har 6 kW. Om elpatron 1 har 3 kW och elpatron 2 har 6 kW fås stegen 0, 3, 6 och 9 kW.
Om elpatron1 har 6 kW och elpatron 2 har 6 kW fås stegen 0, 6 och 12 kW.
Elpatronerna styrs på följande sätt: Börvärdet för elpannan ställs in i menyn B.VÄRDE med undermenyn
VV.BEREDARE BÖRVÄRDE.
Exempelvis 50 °C: Elpatron 1 får då börvärde 50°C och elpatron 2 får börvärde 48 °C, dvs 2 K lägre 
börvärde än det som ställs in. Båda elpatronerna arbetar med 5 K hysteres, dvs temperaturskillnad mellan 
tillslag och frånslag. Med denna styrprincip kommer en stegning av ineffekt efter behov att ske.
Om den inställda kurvan värmeinställning enligt sidan 23 är högre än ovan inställda börvärde värms 
elpannan till detta värde.

Med hjälp av stegbegränsaren kan man ställa in max tillåten eleffekt till elpatronerna.
Under B.VÄRDE med undermeny ELPANNA MAXEFFEKT kan man ställa in 0, 3, 6, 9 och 12 kW max in-
kopplingseffekt till elpatronerna.
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Värmekurva för VP/Elpanna(reservvärme) i nedre delen av VPS tanken styrs utav utetemperaturen. In-
ställning sker i 2 punkter. Vid -15 °C utetemp ställer man in önskad temperatur för framledningen i radiator-
kretsen. Vid den andra punkten ställer man in vid vilken utetemperatur som man vill att husvärmen stängs av 
= 20ºC framledningstemp.
Det fi nns även möjlighet att justera temperaturen med parallelljustering.
Vid val att man använder golvärme ställs ett fast börvärde för framledningstemperaturen det påverkas inte av 
några andra parametrar utom husvärme från.

När man använder rumsgivare kan den sänka börvärdet  på framledningen beroende på att rums-
temperaturen är över inställt rumsbörvärde. Reglerområdet för rumsgivaren ligger inom +- 0.5 °C.
Vid val golvärme fungerar inte rumsgivaren.

Shuntmotorn styrs med två utgångar, en öppnar och en som stänger. Styrningen bestäms av börvärde och 
ärvärde för framledningsgivaren. När bör och ärvärde är inom 1 °C är shunten stilla. Shunten kan ändra läge 
med en periodtid på 60 sekunder. Är temperaturavvikelsen >+0.5 °C stänger shunten med  2 sekunder stilla 
under 58 sekunder. Är avvikelsen 12 gr är shunten till 60 sekunder.Tilltiden är linjär däremellan beroende av 
temperaturavvikelsen.
När utetemperaturen är över den valda för husvärme från stänger shunten kontinuerligt.

Börvärde för framledningstemperatur

Rumsgivarstyrning

Shuntstyrning

När shunten öppnat så mycket att shuntgränsläget påverkats stannar shunten. Om gränsläget fortfarande 
är påverkat efter den tid som valts för B.VÄRDE/elpanna fördröjt tillslag, kommer shunten att öppna för 
vattnet i VPS tankens övre del.

Tillsatsvärme från elpatron i VPS tankens övre del till radiatorkretsen

Mätning av drift kompressor är den totala tid som kompressorn varit aktiv. Visas i timmar och minuter. 
Mätning sker varje minut.

Mätning av drift elpanna görs i kWh. Mätning sker varje minut och visas i kWh samt den effekt som för till-
fället är till. Detta är ingen exakt mätning av effekten utan baseras på ett medelvärde av belastningen. 
Max mätområde 320000 kWh.

Mätning av larmtid är den totala tid som anläggningen haft stopplarm. Visas i timmar och minuter.
Mätning av tilltid är den totala tid som anläggningen varit spänningsatt. Visas i timmar och minuter max 

32000 timmar.
Antal kompressorstarter är det antal starter den senaste 24 timmar perioden. Med period menas 24 timmar 

från en icke känd start och stopp tid under dygnet denna starttid börjar alltid vid spänningpåslag. 
Kompressor drift senaste 24 timmar perioden. Mätperioden är den samma som för antal kompressorstart-

er. Visas i timmar och minuter.
Kompressor drift pågående period. Visas i timmar och minuter.

Snabblagring av börvärde kan ske till leveransinställning. De börvärde som fi nns under menyn kundin-
ställning sker genom att tryck på panelens öka och minska knappar samtidigt och under minst 5 sekunder. 
Text kommer upp som visar lagring av leveransinställning
De börvärde som fi nns under service. Läs in koden för serviceläge tryck därefter samtidigt på panelens alla 
3 knappar under minst 5 sekunder. Text kommer upp som visar lagring av leveransinställning skett.

Driftmätning

Snabblagring av leveransinställningar

Vid användande av belastningsvakt mäter styrningen maxström i någon av faserna som matar hela huset. 
När maxström överstiger inställt börvärde bryter styrningen bort först Elpanna(reservvärme) nedre elpatron 
om den är aktiv. Skulle det inte räcka bryts elpatronen i VPS tankens övre del bort. Återinkoppling sker när 
det fi nns 10 ampere ledigt för respektive elpatron. Om belastningsvakt begränsar inkoppling visas detta i 
textdisplayen. Värmepumpen berörs inte av belastningsvakten.

Belastningsvakt
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När det blivit 4 larm inom 24 timmar visar sig ett larm med texten kontakta service.

Med denna inställning väljs vilken modell av pump som installerats (7.5, 10.5 eller 16). Det berör enbart 
effektmätningen av kompressor. Ställs in under B:VÄRDE/service/modellval. Gäller ej Polaris.

Genom att välja menyn Test stängs alla utgångarna i frånläge. När man vill testa om de olika komponen-
terna fungerar, stegar man fram till texten för den utgång som skall testas. Tryck på öka knappen utgången 
är till för att kolla om enheten fungerar. Tryck på minska knappen utgången stängs av. Upprepa detta tills 
man har konstaterat om alla enheterna fungerar riktigt. Detta alternativ användes för felsökning och är inget 
normaldriftläge.

Larm kontakta service

Inställning modellval

Test av utgångar

Temperaturgivare-motståndvärden kOhm vid olika temperaturer

Tabell resistans termistor Exoair gäller alla givarna 
utom Hetgasgivare. 
OBS! Vid uppmätning av resistans på givare skall 
den vara bortkopplad från anslutningen till styrskåp. Hetgasgivare

Temperatur Resistans 
0 163k 
10 95k
20 61k
30 39k
40 26k
50 18k
60 12k
70 8,5k
80 5,9k
90 4,4k
100 3,3k
110 2,5k
120 1,9k
130 1,4k

Temperatur Resistans 

-20 16,3k
-15 12,6k
-10 10k
-5 7,8k
0 6,2k
5 4,9k
10 4k
15 3,2k
20 2,6k
25 2,2k
30 1,8k
35 1,5k
40 1,2k
45 1k
50 0,8k
55 0,7k

Alla driftmätare kan nollställas samtidigt. Läs in koden för serviceläge tryck därefter på panelens enter och 
minska knapp under minst 5 sekunder. Text kommer upp att nollställning skett.

Nollställning av driftmätare
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Checklista driftsättning ExoAir15

□ 1. Kontrollera att framledning (pos 1 fi g 6) är ansluten till bakre anslutningen på vp framifrån
  sett.

□ 2. Laddpumpen (CP fi g 6) har pilen mot vp, är inställd på hastighet 3 och är av typ Grundfos
  UPS 25-60 för ExoAir 7,5-10,5 och UPS 25-80 för ExoAir 16.

□ 3. Kontrollera att framledning + retur till värmekretsen är rätt anslutna (pos 6-7 fi g 6). Ställ
  gärna värmekrets-pumpen på så låg hastighet som man bedömmer möjligt för att få så
  bra ∆t.

□ 4. Kontrollera att luftning är utförd i toppen på tanken (t.ex. exp ansl fi g 6) och växlaren i vp 
  (pos 15 fi g 1).

□ 5. Kontrollera förtrycket i exp kärlet — bör vara 0,5 bar.

□ 6. Kontrollera driftstrycket i värmekretsen — bör vara 1,0 bar vid slutet system.

□ 7. Kontrollera att kraftmatningen till ExoTrol i gruppcentralen är avsäkrad med minst 25A
  trög säkring vid VPS-tank med 12 kW eleffekt. Vid eleffekt max 9 kW i VPS-tanken skall
  ExoTrol vara avsäkrad med minst 20A trög säkring i gruppcentralen (Tabell sid 8). Husets  
  huvudsäkring skall vara av minst samma storlek som i gruppcentralen.

□ 8. Kontrollera att framledningsgivaren (fi g 13) är monterad på framledningen med bifogat   
  metallclips och är isolerad.

□ 9. Kontrollera att utegivaren är ansluten på plint 1-2 i vp eller plint 8-9 i ExoTrol. 
  OBS! Om utegivaren är ansluten på plint 8-9 i ExoTrolen måste kablarna ut till VP fi nnas

  kvar på plint 8-9.

□ 10. Kontrollera att rumsgivaren är monterad centralt i huset. Skall vara ansluten på plint 5-7 i
  ExoTrol. Rumsgivaren bör monteras även om man inte avser att använda den för 
  temperaturbegränsning, därför att larmlysdioden är intressant (fi g 14).

□ 11. Kontrollera att temperaturbegränsarna i elpatronerna inte är utlösta genom att återställa   
  med skruvmejsel eller liknande. Det fordras ett kraftigt tryck. Ställ in 70°C på termostaterna
  på bägge elpatronerna.

□ 12. Kontrollera om strömtrafo (tillbehör) är monterade på plint 1-4 i ExoTrol.

□ 13. Kontrollera att motorskyddet är rätt inställt för storleken på ExoAir. Storleken står på typ-
  skylten placerad  i kompressorutrymmet på högra sidan i ExoAir. 
  ExoAir 7,5=7A   10,5=9A   16=12A

□ 14. Endast ExoAir 16:
  Kontrollera att den bipackade extra 2,5□ kabeln är ansluten enl. separat instruktion. 
  ExoTrolen skall också ha kontaktor och motorskydd inställbart för 12A.

□ 15. Kontrollera att den klena kabeln från ExoTrol till VP är ansluten på plint 8(1), 9(2), 10(3).
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□ 16. Kontrollera att den grova kabeln är ansluten i ExoTrol på kontaktor K20 L3(1), L2(2), L1(3) och
  på plint 14(4), 15(5), 16(6), 8(11), jord(9). Kabel 7 skall ej användas.

□ 17. Kontrollera att laddpumpen är ansluten på plint 12-13 i ExoTrol.

□ 18. Vrid på huvudströmställaren på ExoTrol och kontrollera att den gröna ON-lampan tänds. Om
  lampan inte tänds, kontrollera de 3 säkringarna i gruppcentralen och tryck in automatsäkringen
  (fi g 18) på ExoTrolen.

□ 19. Kontrollera att den röda Error-lampan inte lyser på ExoTrolen. Om den röda Error-lampan lyser,
  kontrollera i displayen vilket larm som är aktivt. Normal text i displayen i detta läge är 
  

□ 20. Kontrollera vilken storlek av ExoAir som är installerad (står på typskylten på högra sidan av vp).
  Vid leverans är alla ExoTrol inställda på ExoAir 7,5.Om fel storlek är inställd från början ändras
  det genom att :

  (A) gå in i huvudmenyn med högerknapp       och 

  (B) fl ytta markören med uppåtknapp       till 
  
  (C) trycka in högerknapp       så att man kommer in i undermenyn

  (D) Välj Service med        bekräfta med    

  (D) mata in PIN kod 123 med        bekräfta med  

  (E) fl ytta markören med uppåtknapp       till aktuellt modellval

  (G) för att gå ur menyn håll högerknapp       intryckt några sekunder 

□ 21. Kontrollera att värdena under rubriken ”Värmeinställning” sid 19 är lämpliga för den aktuella 
  anläggningen. Vid golvvärme fi nns det möjlighet att lägga in en max temp.

□ 22. Ställ in       i huvudmenyn under     vidare i huvudmenyn till
  rätt värde som aktuell VPS tank har.

□ 23. Ställ in korrekt storlek (se pkt 12) på huvudsäkringen under            undermeny
 

        . Använd uppåtknapp       eller nedåtknapp      .

□ 24. Gå in i huvudmenyn under rubriken             och gå ner i undermenyn till 

        och fl ytta markören med uppåtknapp       till    .

□ 25. ExoTrol kör nu igenom ett kontrollprogram där den bl.a. kontrollerar att det fi nns vatten i VPS-
  tanken och att kompressorn roterar i rätt riktning. 
  Om kompressorn roterar i fel riktning får man ett ”fasföljdslarm”. 
  För att åtgärda det skall säkringarna brytas vid gruppcentralen och 2 närliggande faser skiftas i 
  ExoTrol. ExoTrol upprepar kontrollprogrammet igen.

□ 26. Luftningen i VP (pos 15 fi g 1) bör kontrolleras efter en stunds drift.

    

       

   

        

     

+ +
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□ 27. Smutsfi ltret (fi g 6) bör kontrolleras och ev. rensas efter några dagars drift.

□ 28. Notera följande uppgifter (gärna med blyerts):

 Storlek ExoAir  _____________

 Eleffekt i VPS tank _____________

 Huvudsäkring  _____________

 VVS-installatör __________________________________________________________________

                __________________________________________________________________
   

      __________________________________________________________________

 El-installatör __________________________________________________________________

                                  __________________________________________________________________

                                 __________________________________________________________________

 

Driftsättningsdatum __________________________________________________________________
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Checklista driftsättning ExoAir Polaris16

□ 1. Kontrollera att framledning (pos 1 fi g 6) är ansluten till främre anslutningen på vp framifrån
  sett.

□ 2. Laddpumpen (CP fi g 6) har pilen mot vp, är inställd på hastighet 3 och är av typ Grundfos
  UPS 25-60 för ExoAir Polaris 10 och UPS 25-80 för ExoAir Polaris 16.

□ 3. Kontrollera att framledning + retur till värmekretsen är rätt anslutna (pos 6-7 fi g 6). Ställ
  gärna värmekrets-pumpen på så låg hastighet som man bedömmer möjligt för att få så
  bra ∆t.

□ 4. Kontrollera att luftning är utförd i toppen på tanken (t.ex. exp ansl fi g 6) och växlaren i vp 
  (pos 15 fi g 3).

□ 5. Kontrollera förtrycket i exp kärlet — bör vara 0,5 bar.

□ 6. Kontrollera driftstrycket i värmekretsen — bör vara 1,0 bar vid slutet system.

□ 7. Kontrollera att kraftmatningen till ExoTrol i gruppcentralen är avsäkrad med minst 25A
  trög säkring vid VPS-tank med 12 kW eleffekt. Vid eleffekt max 9 kW i VPS-tanken skall
  ExoTrol vara avsäkrad med minst 20A trög säkring i gruppcentralen. Husets huvud-
  säkring skall vara av minst samma storlek som i gruppcentralen.

□ 8. Kontrollera att framledningsgivaren (fi g 13) är monterad på framledningen med bifogat   
  metallclips och är isolerad.

□ 9. Kontrollera att utegivaren är ansluten på plint 1-2 i vp eller plint 8-9 i ExoTrol. 
  OBS! Om utegivaren är ansluten på plint 8-9 i ExoTrolen måste kablarna ut till VP fi nnas

  kvar på plint 8-9.

□ 10. Kontrollera att rumsgivaren är monterad centralt i huset. Skall vara ansluten på plint 5-7 i
  ExoTrol. Rumsgivaren bör monteras även om man inte avser att använda den för 
  temperaturbegränsning, därför att larmlysdioden är intressant (fi g 14).

□ 11. Kontrollera att temperaturbegränsarna i elpatronerna inte är utlösta genom att återställa   
  med skruvmejsel eller liknande. Det fordras ett kraftigt tryck. Ställ in 70°C på termostaterna
  på bägge elpatronerna.

□ 12. Kontrollera om strömtrafo (tillbehör) är monterade på plint 1-4 i ExoTrol.

□ 13. Kontrollera att motorskyddet är rätt inställt för storleken på ExoAir. Storleken står på typ-
  skylten placerad  i kompressorutrymmet på högra sidan i ExoAir. 
  ExoAir Polaris  10=7,8A    16=10A

□ 14. Endast ExoAir Polaris 16:
  ExoTrolen skall ha kontaktor och motorskydd inställbart för 10A.

□ 15. Kontrollera att den klena kabeln från ExoTrol till VP är ansluten på plint 8(1), 9(2), 10(3).
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□ 16. Kontrollera att den grova kabeln är ansluten i ExoTrol på kontaktor K20 L3(1), L2(2), L1(3) och
  på plint 14(4), 15(5), 16(6), 8(11), jord(9). Kabel 7 skall ej användas.

□ 17. Kontrollera att laddpumpen är ansluten på plint 12-13 i ExoTrol.

□ 18. Vrid på huvudströmställaren på ExoTrol och kontrollera att den gröna ON-lampan tänds. Om
  lampan inte tänds, kontrollera de 3 säkringarna i gruppcentralen och tryck in automatsäkringen
  (fi g 18) på ExoTrolen.

□ 19. Kontrollera att den röda Error-lampan inte lyser på ExoTrolen. Om den röda Error-lampan lyser,
  kontrollera i displayen vilket larm som är aktivt. Normal text i displayen i detta läge är 
  

□ 20. Kontrollera att värdena under rubriken ”Värmeinställning” sid 19 är lämpliga för den aktuella 
  anläggningen. Vid golvvärme fi nns det möjlighet att lägga in en max temp.

□ 21. Ställ in       i huvudmenyn under     vidare i huvudmenyn till
  rätt värde som aktuell VPS tank har.

□ 22. Ställ in korrekt storlek (se pkt 12) på huvudsäkringen under            undermeny
 

        . Använd uppåtknapp       eller nedåtknapp      .

□ 23. Gå in i huvudmenyn under rubriken             och gå ner i undermenyn till 

        och fl ytta markören med uppåtknapp       till    .

□ 24. ExoTrol kör nu igenom ett kontrollprogram där den bl.a. kontrollerar att det fi nns vatten i VPS-
  tanken och att kompressorn roterar i rätt riktning. 
  Om kompressorn roterar i fel riktning får man ett ”fasföljdslarm”. 
  För att åtgärda det skall säkringarna brytas vid gruppcentralen och 2 närliggande faser skiftas i 
  ExoTrol. ExoTrol upprepar kontrollprogrammet igen.

□ 25. Luftningen i VP (pos 15 fi g 3) bör kontrolleras efter en stunds drift.

□ 26. Smutsfi ltret (fi g 6) bör kontrolleras och ev. rensas efter några dagars drift.

□ 27. Notera följande uppgifter (gärna med blyerts):

 Storlek ExoAir Polaris _____________

 Eleffekt i VPS tank _____________

 Huvudsäkring  _____________

 VVS-installatör __________________________________________________________________

                __________________________________________________________________
   

       

   

        

     

+ +
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      __________________________________________________________________

 El-installatör __________________________________________________________________

                                  __________________________________________________________________

                                 __________________________________________________________________

 

Driftsättningsdatum __________________________________________________________________
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