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Generella data.  
 
*Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde  NTC –40,0 till 105,0°C 

PTC –50,0 till 150,0°C 
*Spänning 230 VAC *Möjligt avfrosta genom stopp av kompressor 
*Programmering sker från instrumentets 
  framsida 

*Avfrostningen kan programmeras i intervall och 
  längd 

*Styr kompressor 16A/250VAC   
           
 
Installation. 
 
Instrumentet är avsett för infällt montage i panel, håltagning 71x29 mm och monteras med 
medlevererade snabbsnäppfjädrar. 
 

 
 
Omgivande temperatur bör ligga mellan 0 och +55 °C. 
Undvik att placera instrumentet där det utsätts för hög fuktighet eller kondens och ordna med viss 
ventilation runt instrumentet för kylning. 
 
Elektrisk inkoppling. 
 

 
 
Så snart spänning kopplas på till instrumentet utförs en självkontroll varvid alla indikatorer blinkar. 
Härefter startar instrumentet och visar drifttemperaturen.  
Utgångsreläet har spänningsfria kontakter. 
Maximal belastning för det inbyggda kompressorreläet är 16A/250V. Vid högre last erfordras 
extern kontaktor. 
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Display 
 
Under normal drift visas rumsgivarens värde i displayen. 
 
Manuell avfrostning 
 
Aktiveras genom att  hålls intryckt i ca 4s. 
 
Summern 
 
Tryck på valfri knapp för att tysta summern..   
 
Börvärdet 
 
Tryck in , symbolen  börjar blinka och aktuellt börvärde visas i displayen. 
Använd  eller  för att ändra börvärdet. 
Tryck  eller vänta i 15s. Instrumentet återgår till normal drift med det nya börvärdet. 
 
Parameterinställning 
 
För att få tillgång till parameterlistan: 
 
Tryck in  och  samtidigt i ca 4 s. PA visas i displayen. 
Tryck in  och använd  eller  för att ställa in värdet –19. 
Tryck in  eller vänta 15s tills PA visas i displayen. 
Tryck in  och   samtidigt ca 4 s. tills första parametern SP visas i displayen. 
 
För att välja parameter: 

• Tryck in  eller  för att bläddra i parameterlistan. 
För att ändra ett värde på en parameter: 

• Tryck in  använd  eller  tangenterna för att erhålla önskat värde. 
För att avsluta programmeringen:  
Tryck in  och  samtidigt i ca 4 s. eller vänta i ca 60 s. 
 
Fabriksinställningar 
 
Parameterlistan kan återställas till fabriksinställning. 
 
Tryck in   och  samtidigt i ca 4 s  . PA visas i displayen. 
Tryck in  och använd  eller  för att ställa in värdet 743. 
Tryck in  eller vänta 15 s till PA visas i displayen. 
Tryck in   och  samtidigt i ca 4 s  . dEF visas i displayen. 
Tryck in  och använd  eller  för att ställa in värdet 149. 
Tryck in  eller vänta 15s. Instrumentet kommer att blinka dEF i 4s och sen återgå till normal drift 
med fabriksinställningar. 
 
Denna procedur bör endast göras om man är säker på att fabriksinställningarna stämmer 
för applikationen. Notera att även inställningar för givartyp ändras ifall PTC-givare är 
monterade. 
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Signaler 

 Kompressor, lyser när kompressorutgången är aktiv. 
 Blinkar vid modifiering av börvärdet eller vid fördröjning, se par C0 och C2. 

 Avfrostning, lyser när avfrostningsutgången är aktiv.  
 

 Larm, lyser vid aktivt larm. 
  
Larm 
 
Pr1  Larm rumsgivare. 
  Kontrollera anslutningarna, Kontrollera parameter P0 
  Vid fel kommer kompressorn gå. 
 
Parameterinställning EVK201 
 
PA  Min Max Enhet Förin- 
     ställt 
SP Börvärde r1 r2 °C 0.0 
 KALIBRERING     
CA1 Kalibrering -25.0 25.0 °C 0.0 
 GIVARE     
P0 Typ av givare, 0=PTC, 1=NTC 0 1 - - -  1 
P1 Visa decimalkomma  

0=Nej, 1=Ja 
0 1 - - -  1 

P2 Celsius/Farenheit, 0=°C 1=°F 0 1 - - -  0 
 REGULATOR     
r0  Differens börvärde 0.1 15.0 °C 2.0 
r1 Undre gräns för inställning av börvärde -99.0 r2 °C -50.0 
r2 Övre gräns för inställning av börvärde r1 99.0 °C 50.0 
 SKYDD KOMPRESSOR     
C0 Fördröjning vid spänning på till instrument 0 240 Min 0 
C2 Fördröjning mellan av/på kompressor  0 240 Min 3 
 AVFROSTNING     
d0 Avfrostningsintervall, tid mellan 2 avfrostningar (0=Ingen 

avfrostning) 
0 99 Tim 8 

d3 Max avfrostningstid (0=Ingen avfrostning) 1 99 Min 30 
d4 Avfrostning på efter start instrument 

0=Nej, 1=Ja 
0 1 - - -  0 

d5 Fördröjning av avfrostning efter start instrument  
(Viktigt om d4=1) 

0 99 Min 0 

d6 Lås visning av temperaturen under avfrostningen 
0=Nej, 1=Ja 

0 1 - - -  1 
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