
 

Kortmanual - Styringssystem uc:symphony 
Slå av/på solpumpe manuelt KM KM_solpumpe_av-på 

Versjon : 20180409 v. 1.2 
Erstatter : 20180226 v. 1.1 

 

Med forbehold om tekniske endringer. 

Aventa AS, Trondheimsveien 436 a, N-0962 Oslo, NORWAY  
Tel. +47 22 16 14 10  - epost@aventa.no  -  www.aventasolar.com 

 
NB! Kortmanualen viser en presisering av framgangsmåten ved endringer som gjøres i ekspertmenyen. Ekspertmenyen inneholder de 
viktigste styringsparameterne for systemet, og det må derfor ikke gjøres endringer om en ikke er helt sikker på hva en ønsker å foreta.  
 

1. Statussjekk: Info skjermbilde 3 
Bla fra Standard skjermbilde "UTE" til Info skjermbilde 3. 
Det gjøres slik: Trykk på knapp "i" og 2 ganger på pil-knappen u  (se høyre). 
 

       
 

2. Forklaring: Info skjermbilde 3 
Følgende status funksjoner er vist på Info skjermbilde 3. 

 

 
 

3. 
 
 

Aksjon: Slå av/på solpumpe manuelt  
(sette OUT8 i OFF/ON/AUTO modus; OUT8 = styringssignal til solpumpe) 

Solpumpe kan settes i OFF-modus i Expertmenyen.  

• For å komme inn i Ekspertmenyen, må infoknappen (venstre knapp)  
holdes inne i to sekunder. 

• For komme videre inn i Ekspertmenyen, må høyrepilknappen holdes  
inne i to sekunder. 

• Første skjermbildet i Ekspertmeny er "OUT 1".  
Alle skjermbilder i Ekspertmenyen har en tykk linje på toppen. 

Viktig: Status som vises på skjermbildene "OUT 1-8" er ikke de verdiene som 
programmet bruker. I Ekspertmenyen er meningen at en skal kunne endre inn-
stillinger som er vist på Info Skjermbilde 3 (Pkt.2)  

Komme inn i Ekspertmeny 

    
 
1. skjermbilde i Ekspertmeny 

 
 

 • Dersom du vil endre status på utgang OUT 8, skal du bla videre ved å trykke 
på pilknapp u  til du kommer til "OUT 8". Om det bare er «OUT 8» som skal 
endres så trykker du ikke på noen av de andre «OUT»-posisjonene. 

• Trykk nå på venstre knappen for å endre status til "OFF". 

Viktig: Hvis skjermbilde viser OFF i utgangspunktet bla en gang gjennom me-
nyen ON-AUTO-OFF og stopp ved "OFF". 

• Gå ut av Ekspertmenyen ved å trykke pilknapp u  inntil den tykke linjen på 
toppen av skjermbildet forsvinner. 

 

Endre pumpestatus på utgang OUT 8 (solpumpe). 

       

4. Statussjekk: Info skjermbilde 3 

For å sjekke at endringen i Ekspertmeny ble utført riktig, bla til Info skjerm-
bilde 3 (se Pkt 1). Vent 2 sekunder inntil betjeningspanel henter oppdatert 
verdi fra styringssentralen. Under symbol av varmesentralen  
burde stå "A A 0" - da er solpumpen satt i manuell OFF-modus.  

Hvis ikke må du gjenta Pkt. 3. 

 

Det henvises til Monterings- og Driftsmanual for styringssystem uc:symphony 
og til Manual for Ekspertmenyen. 

Statussjekk: Info skjermbilde 3,  
utgang OUT 8 er i OFF modus 
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