
                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.kruff.se 
 

info@kruff.se 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

EVCO – Instrumentbeskrivning EVK242   

http://www.kruff.se/
mailto:info@kruff.se


 

www.KRUFF.se 
info@kruff.se Sida 2 

 
 
Elektrisk inkoppling. 
 
Enheten körs igång genom att ställa huvudströmbrytaren i läge ”TILL” .Brytaren har en inbyggd 
signallampa som lyser när enheten är ansluten till elnätet. 
 
Så snart spänning kopplas på till instrumentet utförs en självkontroll varvid alla indikatorer blinkar. 
Härefter startar instrumentet och visar drifttemperaturen.  
 
 
Display 
 
Under normal drift visar displayen värdet för givare 1  (instickningsgivare). 
 
Man kan också få alla värden att tillfälligt visas i displayen under normal drift om man trycker på 

 i 2 sekunder upprepade gånger: 
Pb1 visas i displayen och sedan värdet för givare 1. 
SP1 visas i displayen och sedan första börvärdet.  
Pb2 visas i displayen och sedan värdet för givare 2. 
SP2 visas i displayen och sedan andra börvärdet. 
 
 
 
Manuell avfrostning 
 
Aktiveras genom att  hålls intryckt i ca 4 sekunder. 
 
Om parameter r5=1 kommer avfrostningsfunktionen för första utgången inte att aktiveras. Om 
r10=1 kommer avfrostningsfunktionen för andra utgången inte att aktiveras. 
Om parametrar r5 och r10 båda är lika med 0, kommer avfrostningsfunktionen aktiveras både på 
första och andra utgången. 
 
Låsa knappsatsen 
 
Kort tryck på . Håll sedan  nedtryckt i 2 sekunder. Displayen visar Loc i en sekund. 
 
För att låsa upp knappsatsen tryck kort på . Håll sedan  nedtryckt i 2 sekunder. Displayen 
visar UnL i en sekund. 
 
 
Summern 
 
Tryck på valfri knapp för att tysta summern. 
 
  

http://www.kruff.se/


 

www.KRUFF.se 
info@kruff.se Sida 3 

 
Arbetssätt 
 
Första utgången regleras främst av parameter r5 och andra utgången regleras främst av 
parameter r10. Se diagram på nästa sida. 
 
 
 
Om parameter r5=0 (kylfunktion): 
 
 
 

 
 
 
 
Om parameter r5=1 (värmefunktion): 

 
 
 
Om parameter r10=0 (kylfunktion): 
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Om parameter r10=1 (värmefunktion): 

  
 
 
 
Börvärdet 
 
Första börvärdet: 
Kort tryck på . Symbolen out 1 blinkar. Håll inne  eller  i ca 15 sekunder. Se även 
parametrar r1, r2 och r3. 
Vänta i 15 sekunder så återgår instrumentet till normal drift med det nya börvärdet. 
 
Andra börvärdet: 
Kort tryck på . Symbolen out 2 blinkar. Håll inne  eller  i ca 15 sekunder. Se även 
parametrar r7, r8 och r9. 
Vänta i 15 sekunder så återgår instrumentet till normal drift med det nya börvärdet. 
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Parameterinställning 
 
För att få tillgång till parameterlistan: 
Tryck in  och  samtidigt i ca 4 sekunder. PA visas i displayen. 
Kort tryck på  och släpp. Använd  eller  för att ställa in värdet -19. 
Kort tryck på  eller vänta 15 sekunder. 
Tryck in  och  samtidigt i ca 4 sekunder. SP1 visas i displayen. 
 
För att välja parameter: 
Tryck in  eller  för att bläddra i parameterlistan. 
 
För att ändra ett värde på en parameter: 
Tryck på  och släpp. Använd  eller  för att erhålla önskat värde. 
 
För att avsluta programmeringen:  
Tryck in  och  samtidigt i ca 4 sekunder, eller vänta i en minut utan att röra instrumentet. 
 
Stäng av och sätt på spänningen till instrumentet när du ändrat i parameterlistan. 
 
 
Signaler 
 

 Avfrostning. Lyser när minst en avfrostningsutgång är aktiv.  
 

 Larm. Lyser vid aktivt larm. 
 
out 1 Lyser när utgång 1 är aktiv. Blinkar när första börvärdet ändras eller när skyddsfunktionen 
 för första utgången är aktiv, se parametrar C1 och C2. 
 
out 2 Lyser när utgång 2 är aktiv. Blinkar när andra börvärdet ändras eller när skyddsfunktionen 

för andra utgången är aktiv, se parametrar C7 och C8. 
  
ºC Temperaturen visas i grader Celsius. 
 
ºF Temperaturen visas i grader Fahrenheit. 
 
Loc Låst knappsats. 
  
 
 
 
Larm 
 
AL1 Lågtemperaturlarm från givare 1.  
 Kontrollera temperaturen på givare 1. Kontrollera parametrar A1 och A2. 
 
AH1 Högtemperaturlarm från givare 1.  
 Kontrollera temperaturen på givare 1. Kontrollera parametrar A4 och A5. 
 
AL2 Lågtemperaturlarm från givare 2.  
 Kontrollera temperaturen på givare 2. Kontrollera parametrar A11 och A12.  
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AH2 Högtemperaturlarm från givare 2.  
 Kontrollera temperaturen på givare 2. Kontrollera parametrar A14 och A15. 
 
Pr1 Larm givare 1. Kontrollera anslutningarna. Kontrollera parameter P0. 
 Vad som händer med första utgången bestäms av inställningarna på parameter C6. 
 
Pr2 Larm givare 2. Kontrollera anslutningarna. Kontrollera parameter P0. 
 Vad som händer med andra utgången bestäms av inställningarna på parameter C10. 
 
 
När orsaken till larmet åtgärdats kommer instrumentet att återgå till normal drift. 
Parameterinställning EVK242 
 
PA  Min Max Enhet Förin- 
     ställt 
SP1 Första börvärde r1 r2 °C 8,0 
SP2 Andra börvärde r7 r8 °C 4,0 
 KALIBRERING     
CA1 Kalibrering givare 1 -25,0 25,0 °C 0,0 
CA2 Kalibrering givare 2 -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 - - -  0 
P2 Celsius/Farenheit: 0=°C 1=°F 0 1 - - -  0 
P5 Värde som visas under normal drift: 

0=temp. givare 1, 1=första börvärde, 2=temp. givare 2, 
3=andra börvärde 

0 3 - - - 0 

P6 Värde som visas under fjärrstyrning: 
0=temp. givare 1, 1=första börvärde, 2=temp. givare 2, 
3=andra börvärde 

0 3 - - - 0 

 REGULATOR     
r0  Differens första börvärde 0,1 99,0 °C 2,0 
r1 Undre gräns för inställning av första börvärde -99,0 r2 °C 0,0 
r2 Övre gräns för inställning av första börvärde r1 (3) °C 12,0 
r3 Låsa inställningen för första börvärde: 0=JA 0 1 - - - 0 
r5 Kyl eller värmefunktion, utgång 1: 0=kylfunktion 0 1 - - - 0 
r6 Differens andra börvärde 0,1 99,0 °C 2,0 
r7 Undre gräns för inställning av andra börvärde -99,0 r8 °C 0,0 
r8 Övre gräns för inställning av andra börvärde r7 (3) °C 10,0 
r9 Låsa inställningen för andra börvärde: 0=JA 0 1 - - -  0 
R1 Kyl eller värmefunktion, utgång 2: 0=kylfunktion 0 1 - - - 0 
 SKYDD     
C1  0 240 min 0 
C2 Fördröjning mellan av/på utgång 1  0 240 min 0 
C3  0 240 sek 0 
C6  0 1 - - - 0 
C7  0 240 min 0 
C8 Fördröjning mellan av/på utgång 2 0 240 min 0 
C9  0 240 sek 0 
C10  0 1 - - -  0 
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AVFROSTNING     

d0 Avfrostningsintervall, tid mellan 2 avfrostningar  
(0=Ingen avfrostning) 

0 99 tim 12 

d3 Max avfrostningstid utgång 1 (0=Ingen avfrostning) 0 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 - - -  0 

d10 Max avfrostningstid utgång 2 (0=Ingen avfrostning) 0 99 min 30 
 TEMPERATURLARM     
 Givare 1:     
A1 Värde för lågtemperaturlarm, givare 1 -99,0 (3) °C 0 
A2 Typ av lågtemperaturlarm: 0=Inget larm, 1=Relativt värde, 

2=Absolut värde 
0 2 - - - 0 

A4 Värde för högtemperaturlarm, givare 1 -99,0 (3) °C 0 
A5 Typ av högtemperaturlarm: 0=Inget larm, 1=Relativt 

värde, 2=Absolut värde 
0 2 - - - 0 

A6 Fördröjning av högtemperaturlarm efter spänning på 0 240 min 120 
A7 Fördröjning av temperaturlarm 0 240 min 15 
A8 Fördröjning av högtemperaturlarm efter avfrostning 0 240 min 15 
      
      
 Givare 2:     
A11 Värde för lågtemperaturlarm, givare 2 -99,0 (3) °C 0 
A12 Typ av lågtemperaturlarm: 0=Inget larm, 1=Relativt värde, 

2=Absolut värde 
0 2 - - - 0 

A14 Värde för högtemperaturlarm, givare 2 -99,0 (3) °C 20,0 
A15 Typ av högtemperaturlarm: 0=Inget larm, 1=Relativt 

värde, 2=Absolut värde 
0 2 - - - 0 

A16 Fördröjning av högtemperaturlarm efter spänning på 0 240 min 120 
A17 Fördröjning av temperaturlarm 0 240 min 15 
A18 Fördröjning av högtemperaturlarm efter avfrostning 0 240 min 15 
 NÄTVERK (MODBUS)     
LA Instrumentadress 1 247 - - - 247 
Lb Baud rate: 0=2.400 baud, 1=4.800 baud, 2=9.600 baud, 

3=19.200 baud 
0 3 - - - 2 

LP Paritet: 0=Ingen paritet, 1=Udda, 2=Jämn 0 2 - - - 2 
 RESERVERAD     
E9 Reserverad 0 1 - - - 1 
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