
 
 
 
 
 
 
 
Snabbmanual, driftsättning Cetetherm IQHeat 
 

1. Kontrollera att spänning är dragen till apparatskåpet 
och pumpar ( normalt sker matning från apparatskåp). 

2. Öppna skåpet och kontrollera att automatsäkringarna är tillslagna. 
3. Kontrollera att styrventiler står i automatläge ( ej manuellt öppen). 
4. Slå på manöverbrytaren och ställ pumparna i Autoläge. 
5. Kontrollera att kontrollenhetens två gröna lysdioder CTRL och OK blinkar. 

Om kommunikationskort används kommer även COM att blinka. 
6. Kontrollera att Operatörspanelen är ansluten och att läsbara tecken syns i displayen. 

Är tecknen inte läsbara starta då om Operatörspanelen (koppla ur kontakten och anslut 
den igen) med knapp Två nertryckt (vinklad pil uppåt). Släpp knappen och tryck 
därefter ner knapp Ett (Huset) och Fyra (Larmklocka) samtidigt. Släpp knapparna och 
starta om Operatörspanelen (koppla ur kontakten och anslut den igen). Funktionen är 
återställd. 
Finns det EJ några tecken alls, tryck ner knapp 1 (Huset). 

7. Låt regleringen svänga in i några minuter och kontrollera sedan är- och börvärden i 
Operatörspanelen. 

8. Kontrollera datum och tid i Operatörspanelen. Om det inte stämmer; logga in med 
”2222” och gå till menyerna Systeminställningar  ( längst ned i menyraden) 
-> Tid och Datum. 

9. Logga in med ”1111” i Operatörspanelen och kontrollera larmstatus genom att trycka 
på Larmklockan som troligtvis även blinkar med rött sken. Kvittera alla eventuella 
larm genom att trycka på larmknappen ca fem sekunder. För att vara säker på att 
menyn uppdaterats som den ska; tryck Huset och sedan tillbaka till larmlistan. Nu ska 
lampan vara släckt och antalet kvarvarande poster vara 0 (noll). Kontrollera annars 
felen i listan och åtgärda. 

10. Om kommunikationskort för IP/Ethernet används (Web200, OPC eller liknande): 
Anslut medföljande TP-kabel till uttag för Internettrafik. Kommunikationskortet är 
inställt i DHCP-läge dvs den får sin adress automatiskt från server. Om fast IP-adress 
används kan den ställas in via Opertörspanelen; logga in med ”2222” och gå till 
menyerna Systeminställingar -> RCC Konfig. Se separat manual. 

11. Om SMS-larm används koppla in SIM-kort enligt instruktion för modem. Se även 
separat installationsmanual för att bland annat se hur telefonnummer anges. Larm kan 
sedan testas via microbrytarna markerade ”DIL S6”. Switch ett används för SMS-
larmtest.  

 
För detaljerade manualer, se dokumentet IQHeat Igångkörning i bifogad pärm. 
Där finner ni även felsökningsschema m.m. 
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