
AM45 – TERMOMAT 1 – Instruktion 
Höger installation. NOTERA! termostatens och backventilens placering i den termiska ventilen 

 

Vänster installation. NOTERA! termostatens och backventilens placering i den termiska ventilen 

 



Elektrisk inkoppling 

• Anslut dom båda enheterna AM40 och AM50 med kabeln i EXT I/O uttagen. 

• Anslut givare för panna och tank i AM50 enheten. IN1 = panna, IN2 = tank. Givarna är 3 och 5m långa och är 

av samma typ KTY81/110 så längden kan avgöra vilken givare som används i IN1/IN2. 

• Anslut pumparna elektriskt i AM50. P1 = laddningspump. P2 = återladdningspump. 

Notera! AM50-enheten levererar 230VAC till anslutningarna P1, P2 och P3, installationen måste utföras av en 

elektriker! 

• P1 = Laddningspump, P2 = Återladdningspump, P3 = Extra Värme. Maximal belastning är 90VA, vid högre 

belastning måste anslutning göras med extra kontaktor. 

 

Introduktion  

• Anslut strömmen till AM50 enheten. AM40 enheten får ström via EXT I/O kabeln. 

 

 

 

• Inställningarna i startguiden görs genom att ändra alternativen med knapp 5 och acceptera val med knapp 4. 

• Med knapp 1 kommer man ett steg till nästa meny. 

 

Nedan följer alla stegen i startguiden AM40: 

                     

Välj språk           Ställ in tid        Ställ in datum  

 

           

Ställ in Används inte                       Menyn Information används inte 



Aktivera TM1-funktionen 

• Gå nästa steg från menyn Information genom att trycka på knapp 1 till startguiden för TM1: 

Nedan följer alla stegen i TM1 startguiden: 

                     

Scrolla ner i menyn            Välj AM50 Test            Välj TM1 

                     

Ställ in Panntemperatur                  Välj Laddning hysteres (C=fabriksval)                  Välj Extra värme Av / På 

           

Om du väljer Extra värme På Välj om du vill ladda tanken med extra värme eller inte. Om På är ex. +5°C 
laddas tanken, är den ex. -10°C laddas den inte. Ställ temperatur Av. 

TM1 funktion 

 

När idrifttagningen är klar visar displayen en bild av pannan och tanken och 

deras uppmätta temperaturer samt den inställda panntemperaturen. 

 

 
Vid start av eldning i pannan startar laddningspumpen när panntemperaturen 
når inställt värde. Displayen visar en pil som beskriver laddningen. Vid 
installation med termisk ventil säkerställer man en korrekt returtemperatur till 
pannan. 
 
 
Vid avslutad eldning sänks pannan i temperatur och urladdningspumpen startar. 
Displayen visar pilen som beskriver urladdningen. Vid fabriksval hysteres C 
startar urladdningen när tanken är 4°C varmare än pannan och stoppar när 
skillnaden är 2°C. 
 
 
 
När Extra värme är aktiverad visas en symbol i pannan. Extra värme startar och 
stoppar enligt vald inställning. På -10°C =start vid panntemperatur 60°C. Av -5°C 
=stopp vid panntemperatur 65°C. 

  



Manuell kontroll av utgångarna P1, P2 och P3 

Utgångarna P1, P2 och P3 kan kontrolleras manuellt i Utgång kontroll. 

Tryck på OK knappen. 

                     

Scrolla neråt                     Välj Utgång kontroll och tryck OK         Välj På /Av / Auto och tryck OK 

 

Auto Standardinställning, automatisk styrning 

På Utgång alltid På  

Av Utgång alltid Av 

M Används inte 

Kom ihåg att ändra inställningarna till Auto efter kontroll! 

Tryck på knappen 3 för att återgå till driftsmenyn. 

 

Viktig information 

• Pump P1 bör ställas in på maximal pumpeffekt, den kan sänkas senare om pannans 

driftstemperatur är lägre än väntat. 

• Pump P2 kan ställas in med lägre pumpeffekt. 

• En ventil måste installeras i by-passledningen för att vid behov kunna begränsa by-passflödet. 

• Var uppmärksam på givarnas placering. AM45 enhetens funktion är baserad på de uppmätta 

temperaturerna. 


