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SBT – Styrenhet för termoställdon
Driftsättningsanvisning
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Inledning
 Driftsättning av SBT sker genom  inställning av ett antal 
 parametrar. Detta dokument  redovisas  hela meny- 
strukturen för SBT. 
 
*) Redovisad menystruktur för SBT gäller från 
 mjukvaruversion 1.2

Inloggning
Inloggning på regulatorn sker  via användarpanel DHP. För 
att läsa ärvärden krävs inte inloggning. För att kunna ändra 
inställningar krävs inloggning med den  fyrsiffriga koden 
[0819] som ger behörighetsnivå 3.

Navigering i menystruktur
Efter bekräftad inloggning kommer man till  huvudmenyn 
via <Bekräfta>. Önskat  menyalternativ i huvudmenyn väljs 
via <Pil upp> eller <Pil ned> följt av <Bekräfta>. Backa i 
 menystrukturen genom att trycka på <Pil bakåt>.

Visas i display Kommentar [Defaultvärde]

Radiator
      Radiator-zon

       Triacfunktion (Not 1)

       Triac effekt

       Ställdonstyp

       Ventiltyp

       Startvärde

Kommunikation
      Nod-ID

      CMA-zon

      Grupper

              Grupp 8-1 (Not 2)

              Grupp 16-9

              Grupp 24-17

              Grupp 32-25

System
      Firmware

      Reset (Not 3)                

      Fabriksinst. (Not 4)              

       Test

      ärvärden

              Triac funktion

              Triac effek

Logga ut (Not 5)

Rubrik_1 (Huvudmeny)
[0]; 0 = inaktiverad

Tilldelas
[0]; 0 = Ej aktiverad
[NO]; Tilldelas NO alt. NC
[NO]; Tilldelas NO alt. NC
[0] Effektvärde

Rubrik_2 (Huvudmeny)
1 - 247; Får ej sättas till 0

Används inte

[0 = ingen grupptillhörighet]

[0 = ingen grupptillhörighet]

[0 = ingen grupptillhörighet]

[0 = ingen grupptillhörighet]

Rubrik_3 (Huvudmeny)
Visar aktuell mjukvaruversion

Enbart internt Lindinvent

[Inaktiv]; Se not 1

Rubrik_4(4) (Huvudmeny)

Menystrukturen SBT:

Noter:
Not 1:  Val funktion från en fördefinierad lista: 
<Inaktiv>; <Steg1>; <Steg2>; <Steg1_Area>; <Steg2_Area> 
(Steg1-2 motsvarar Puls hos TTC och RCC)

Not 2: Generell grupptillhörighet;
Binär inmatning [00000000]; Anges decimalt.

Not 3: Menyval Reset medför omstart med utloggning; räknare 
samt övriga inställda värden bibehålls.

Not 4: Menyval Fabriksinst. medför utlogg- 
ning samt att alla  inställningar samt räknare återställs till 
fabriksinställningar.

Not 5: Menyval Logga ut medför utloggning.  Injusterade värden 
och räknare bibehålls.

Ärvärden 
som ingår i 
 ärvärdes- 
visningen

Visas i display DHP 
(Ärvärde och status)

Triac funktion

Triac effekt

[Tilldelad funktion, se not 1]

[Aktuell effekt]

Ärvärdesvisning (Nås utan inloggning via upprepade tryck på <Retur>)
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Skärmbild och förutsättningar vid inloggning på SBR via 
DHP med applikationen SDU.

DHP ansluts via kablage från 
SBR (FTP RJ45)

Strömbrytare <Av/Off> 

Pil Upp: 
Stega upp i 
meny/ 
Öka värde

Bekräfta: 
Gå till 
inloggning/ 
Bekräfta 
värde/ 
Menyval efter 
inloggning på 
regulatorn.

Aktuell 
applikation i 

DHP

Pil bakåt: 
Backa i meny/
Visa ärvärden

Pil ner: 
Stega ned i 

meny/ 
Minska värde 
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