
 

Snabbguide IQHeat

  Kräver inloggning på Slutanvändarnivå       Kräver inloggning på Servicenivå

Logga in
Av säkerhetsskäl måste det fabriks-
inställda lösenordet ändras första 
gången IQHeat startas.

1. Håll OK-knappen intryckt för
    att komma till menyn Lösenord.
2. Första siffran av fyra markeras 
    med 0.
3. Vrid på navigeringsratten så 
    att önskad siffra visas.
4. Tryck på OK för att gå 
    vidare till nästa siffra, fortsätt tills
    alla fyra är korrekt ifyllda och 
    tryck på OK.
Aktuell nyckelsymbol visas i
övre vänstra hörnet av displayfönstret.

Ställa in datum och klocka

       Kräver inloggning på 
Slutanvändarenivå.

1. Tryck på Info tills sidan med 
     datum och tid visas.
2. Flytta markören till raden 
    för datum och tid.
3. Tryck OK för att redigera dag.
4. Ställ in rätt dag med hjälp 
    av navigeringsratten, tryck OK för 
    att bekräfta och gå vidare och 
    redigera månad och år.
5. Fortsätt och redigera timmar, minuter 
    och sekunder på samma sätt.
6. Gå ur med menyn med ESC.

Se inkopplade givare

1. I Huvudmenyn välj för 
     • Gemensamma givare
       Gemensam > Ingångar 
       (ex utegivare)
   
     • Värmekrets givare
       Värmekrets > Ingångar

     • Varmvattenkrets
       Varmvatten > Ingångar

Driftläge värme
      Kräver inloggning på slutanvändarenivå.

Värmekretsen kan ställas i ett av fyra driftlägen.
1. I Huvudmeny välj Värmekrets1.
2. Välj önskat driftläge och tryck OK.
      • Auto -anläggningen styrs av tidprogrammet.
      • Skyddsdr. - anläggning är avstängd men går automatiskt
        igång när utetemperaturen blir lägre än inställt värde för 
        ”Gräns anl.frysskydd” (1,5°).
      • Ekonomi - anläggningen använder börvärde 
        ”Rumstemp.ekonomi”.
      • Komfort - anläggningen använder börvärdet 
        ”Rumstemp.komfort”.

Tidprogram Värme

1. I Huvudmeny välj Värmekrets1.
2. Välj Tidprogram och tryck OK.
3. Aktuellt värde på värmekretsen 
    visas.
4. Välj Måndag och tryck OK.
    OBS! Tid-1 är alltid 00:00. 
  Den kan inte ändras.
5. Välj med navigeringsratten
    önskade värden och omslagstider 
    för Värde-1 till Värde-6 och 
    Tid-2 till Tid-6. 
   Bekräfta varje val med att tryck OK.
6. Tryck ESC för att lämna menyn.
7. När Tidprogrammet är gjort 
    för Måndag kan det kopieras till 
    övriga dagar.
8. Välj Kopiera Må till och tryck OK.
9. Välj att kopiera till:
      • alla vardagar, Ti-Fr
      • hela veckan Ti-Sö.

Info-knapp
Tryck för att växla mellan
Huvudmeny och Driftinformation.

ESC
Tryck för att återgå till 
föregående meny/sida
eller för att avbryta.
Håll intryckt för att
gå till Huvudsidan.

Alarm-knapp med lysdiod

Tryck för att växla mellan larm menyerna.

Alarm indikeras med en larmklock 
ikon på displayen.

Navigeringsratt & OK-knapp
Vrid för att välja mellan menyer, 
parametrar, flytta mellan rader och 
ändra parametervärden.
Tryck för att bekräfta vald meny 
eller inställt värde.
Håll intryckt för att gå till Loginmenyn.
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Quick guide IQHeat

  Require login at End user level      Require login at Service level

Log in
For security reasons must the factory
set password be changed the first 
time the IQHeat starts up. 

1. Keep the OK button pressed to 
    access the Password menu.
2. The first digit of four is marked 
    with 0.
3. Turn the navigation wheel until the 
    desired number appears.
4. Press OK to proceed to the next 
    digit, continue until all four are
    entered correctly and press OK.

The current key symbol will appear 
in the upper left corner of the 
display window.

Setting date and time

       Requires login at End user level.

1. Press Info until the page with the 
    date and time are displayed.
2. Move the cursor to the line 
    for date and time.
3. Press OK to edit the day.
4. Set the correct day with the 
    navigation dial, press OK to confirm
    and continue to edit the month 
    and year.
5. Continue to edit the hours, minutes 
    and seconds in the same way.
6. Exit the menu with ESC.

See connected sensors

1. From the Main index select for: 
     • Common sensors
       Common> Inputs 
       (eg. outdoor sensor)
   
     • Heating circuit sensors
       Heating circuit > Inputs

     • Hot water circuit sensors
       Domest.hot water > Inputs

Operating mode heating

      Requires login at end user level.

The heating circuit can be set in one of four operating modes.
1. From the Main index select Heating Circuit1.
2. Select Operating mode and press OK.
      • Auto -the plant is controlled by the time program.
      • BuildProt - the plant is shut-down but is automatically 
        started when the outside temperature is lower than the set 
        value for ‘Set Plant frost’ (1,5°).
      • Economy - plant uses set point ‘Room temp eco’.
      • Comfort - plant uses the set point ‘Room temp comf’.

Heat time program

1. From the Main index select 
    Heating Circuit.
2. Select Time schedule and press OK.
3. Current value for the heating 
    circuit appears here.
4. Select Monday and press OK.
    NOTE: Time-1 is always set to 00:00. 
    This cannot be changed.
5. Use the navigation dial to select the 
    desired values and transit times for 
    Value-1 to Value-6, and 
    Time-2 to Time-6. 
    Confirm each selection by 
    pressing OK.
6. Press ESC to exit the menu.
7. When the Time program is set for 
    Monday, it can be copied to 
    other days.
8. Select Copy Moday to and press OK.
9. Select copy to:
      • weekdays, Tu-Fr
      • all week Tu-So.

Info-button
Press to change between
Main overview and Main index.

ESC
Press to go back to last 
active page or to cancel.
Extended press: to go 
back to the 
Main overview.

Alarm button
Press to change between alarm menus.

Alarms are indicated with an alarm bell icon 
in the display.

Select and OK knob
Turn to select menues, parameters 
and parameter values.
Press to exit the setting page and
adopt a changed value.
Extended press to go to the Password
page.
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För mer information se:
Installation And Service Instruction Maxi IQHeat
eller 
Installation And Service Instruction Midi Compact IQHeat
eller
Användarmanual Maxi Compact
eller
Installation And Service Instruction Midi Wall IQHeat

Snabbguide IQHeat

Varmvattenkrets
      

Ändra börvärdet
  Varmvatten > Börvärde

Kräver inloggning på Slutanvändarnivå

Test/felsökning

IQHeat har ett eltestprogram för att testa ventil- och pumplägen. 

OBS! Kabel (IO) test är aktiv tills den sätts till Passiv. 
För att regleringen ska fungera måste kabeltest i normal drift 
vara satt till Passiv.

Starta eltest 
  Driftsättning > Kabel (IO) test > Aktiv 
  (alla regulatorer sätts till manuell).

Läsa av testresultat 
  Välj Värmekrets eller Varmvatten.

Stopp eltest  
  Driftsättning > Kabel (IO) test > Passiv 
  (alla regulatorer sätts till automatik).
 
Läsa av In/Out värden 
  Driftsättning > IO konfiguration > In-/utgångar hårdvara

Justera PID-regulator
  Kräver inloggning på Admin nivå 
  Översikt > Regulatorer

  Kräver inloggning på Servicenivå

Övrigt
       Kräver inloggning på Slutanvändarnivå
Läsa av alla temperaturer
  Översikt > Mätvärden
Se alla ställdon/ventiler  
  Översikt > Regulatorer

       Kräver inloggning på Servicenivå
Starta om IQHeat
  Systemöversikt > Kommunikation > Komm.Moduler > Omstart
Spara igångkörningsinställningar
Rekommenderas vid risk för längre strömavbrott. 
  Systemöversikt > Spara/Återställ > Spara drifts.inst el
 (Spara param.->SD)
  IQHeat kommer startas om. 

Kommunikationsinställningar, TCP/IP
      
      Kräver inloggning på Servicenivå

Sätt IP adresser för:       
DUC1, POL638.70:  
  Systemöversikt > Kommunikation > 
  TCP/IP.

Webbmodul, POL909.50:  
  Systemöversikt > Kommunikation > 
  Komm.Moduler > Web modul.

BACnet, POL908:  
  Systemöversikt > Kommunikation > 
  Komm.Moduler > BACnet modul.

MBus/Mätare 

       Kräver inloggning på Servicenivå
      
Ange MBus id  
  Driftsättning > Integrationer > 
  M-Bus > Adress värmemät.

 Läsa av MBus och mätare 
  Översikt > Mätare

 Ställa in Baudrate och polrate 
  Systemöversikt > Kommunikation >
  Komm.Moduler > M-Bus modul
 

Värmekrets
       

Se inställd värmekurva
  Värmekrets > Värmekurva

Parallellflytta värmekurva 
  Värmekrets > Rumstemp.komfort 
  Värmekrets > Rumstemp.ekonomi 

21°C är kurvornas noll/grundläge. 
Ändras värdet till 22°C innebär det en 3°C höjning av BÖR.

Komfort används normalt, Ekonomi används när 
sänkning önskas. Omkopplingstiderna kan ändras i 
tidprogrammet.

Värmegräns (ECO)
  Driftsättning > Anläggning inställn >
  Värmekrets > Värmegräns(ECO)

Om Värmegräns ECO är -5 och driftlägets börvärde är 21
så stängs värmen av när utetemperaturen är 16°C, 21-5=16

Sätta Max/Min framledning 
  Driftsättning > Anläggning inställn >
  Värmekrets > Värmekurva

Ställa in Byggnadstidskonstant 
  Driftsättning > Anläggning inställn > 
  Värmekrets > Utetemp.beräkning

Sätts byggnadstidskonstanten till 20h så styrs värmen 
efter medelutetemperaturen de senaste 20 timmarna. 

 Kräver inloggning på Slutanvändarnivå

 Kräver inloggning på Servicenivå Communication settings, TCP/IP

       Requires login at Service level.

Set IP addresses:
DUC1, POL638.70:  
 Systemobjects. > Communication > 
 IP-configuration.

 Webbmodul, POL909.50:  
 Systemobjects > Communication > 
 Communic.modules> Web module.

 BACnet, POL908:  
 Systemobjects > Communication > 
Communic.modules > BACnet IP module

Quick guide IQHeat

For more information  see:
Installation And Service Instruction Maxi IQHeat
or 
Installation And Service Instruction Midi Compact IQHeat
or
User instruction Maxi Compact
or
Installation And Service Instruction Midi Wall IQHeat

Hot water circuit
     Requires login at End user level.

Change set point
  Domest.hot water > Setp.temp.normal

Test/Troubleshooting

       Requires login at Service level.
IQHeat has an electrical test program to test valves and pumps. 

NOTE: Wiring test is active until it is set to Passive. 
For the control to work, the cable test in normal operation 
must be set to Passive.

Start test 
  Commissioning > Wiring test > Active
  (all controllers are set to manual)

Read test results 
  Select Heating Circuit or Domest. hot water.

Stop the test
  Commissioning > Wiring test > Passive
  (all controllers are set to automatic)
 
Reading in/out values  
  Commissioning > IO configuration > HW IO blocks

Adjust PID-controllers
  Require login Admin level
  Overviews > Controllers

Heating circuit
      Requires login at End user level. 
See set heating curve
  Heating Circuit > Curve curve
Parallel offset of heating curve 
  Heating circuit > Room temp.comf.
  Heating circuit > Room temp.eco. 

21°C is the start set point of the heating curves.
If the value changes to 22°C it means a 3°C increase 
of the set point.

Comfort is normaly used, Economy is used when a 
temperature decrease is desired.
Transit times can be changed in the Time program.

      Requires login at Service level.
Heating limit (ECO)
  Commissioning > Plant settings > Heating circuit > 
  Heating limit (ECO)

If Heating limit (ECO) is -5 and set point is 21 the heating will
be turned off when the outside temperature is 16°C, 21-5=16 

Setting Max/Min flow temp 
  Commissioning > Plant settings > Heating circuit  >
  Heating Curve

Setting Building time constant 
  Commissioning > Plant settings. > 
  Heating circuit > Calculation outside temp.

If Building time constant is set to 20h the heating is controlled
by the average outside temperature for the last 20 hours. 

MBus/Meter
    
       Requires login at Service level.

Sett MBus id  
   Commissioning. > Integrations > 
   MBus. > Addr.heat meter

 Reading MBus and meters
   Overviews > Meters

 Setting Baudrate and polrate 
    Systemobjects > Communication > 
    Communic.modules > M bus module

Others
       Requires login at End user level.
Reading temperatures
  Overviews > Measurements
See all actuators/valves
  Overviews > Controllers

       Requires login at Service level.
Restart IQHeat 
  Systemobjects > Communication > Communic.modules > 
  Restart
Save Start-up settings
Recommended at risk of extended outage. 
  Systemobjects > Save/load > Sett. service save 
  IQHeat will restart. 


