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Rumsregulator

BEW-TEMDIS
Smart-house Rumsregulator med display
Visa aktuell rumstemperatur
Visa utomhustemperatur
Styr både värme och kyla
Ställ in önskad rum-/golvstemperatur
Spara energi genom nattsänkning eller bortaläge
Kanalprogrammering med BGP-COD-BAT
Extern golvsensor som tillval
Levereras med en förprogrammerad adress på I/O 1

Spänningsmatning   Spänningsmatas 
    av smart-house

Förbrukning 
 LYSDIOD AV  < 0,5 mA 
 LYSDIOD PÅ  < 1,2 mA

SPÄNNINGSSPECIFIKATIONER

Manöverspänning Färg  
Via smart-house  Fjällvit BEW-TEMDIS  
 Aluminium BEG-TEMDIS  
 Svart BEA-TEMDIS

BESTÄLLNINGSNUMMER

Kanalprogrammering  Via BGP-COD-BAT

Antal kanaler  2 nödvändiga + 3 tillval 

Kanaltilldelning  I/O 1: Inte programmerad 
   I/O 2: Förprogrammerad till  
   adress B2   
   I/O 3: Inte programmerad 
   I/O 4: Inte programmerad 
   I/O 5: Inte programmerad

Design  ELKO Plus 

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER
Miljö  
 Skyddsklass  IP 20 
 Drifttemperatur         0° – +50 °C   
 Förvaringstemperatur           -20° – +70 °C

Luftfuktighet (icke-kondenserande) 20 – 80 %

Vikt  50 g

Mått 
 ELKO  86 x 86 x 24 mm (inklusive ram)

Max. tråd i terminaler  Max. 2 x 0,75 mm2

Sensor              1 integrerad temperatursensor

Användningsområde  0 – 50 °C (32 – 122 °F)

Precision  ± 1 °C

Golvsensor 
Temperaturintervall  0 – 50  °C (32 – 122 °F) 
Kabellängd  4 m 
Kabel med 4 trådar: 
 Brun   Anslut till “+” på temperatur-

mätaren
 Vit   Anslut till “c” på temperatur-

mätaren
 Gul   Anslut till “d” på temperatur-

mätaren
 Grön   Anslut till “T” på temperatur-

mätaren
“Se kopplingsschema” 
Sensorn är en elektronisk sensor som endast fungerar tillsammans 
med denna rumsregulator.

INGÅNGSSPECIFIKATIONER
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Rumsregulator

BEW-TEMDIS

Kanalprogrammering
Med hjälp av programmeringsverktyg BGP-COD-BAT kan var och 
en av de 5 kanalerna på rumsregulatorn tilldelas en valfri adress 
mellan A1 och P8. Genom att ta bort höljets front kommer du åt 
programmeringsanslutningen. Kanalerna används enligt följande:

* Obs: En beskrivning av utgångarna för styrning av värme och kyla 
finns i handboken till smart-house-mätaren BH8-CTRLZx-230. Se para-
graf 2.3.5.
Observera att enheten kan programmeras för både styra värme och 
kyla, men att det önskade läget måste väljas på displayen. Styrning 
av kyla kan t.ex. väljas under sommaren och styrning av värme under  
vintern.

DRIFTSÄTT
Rumsregulatorn fungerar tillsammans med både den externa golvsen-
sorn och lokala sensorn. Man kan gå in i smart-house-kontrollen för att 
ändra/programmera vilken sensor som används (ev. båda) tillsammans 
med rumsregulatorn.

Symbolbeskrivning:
I displayen används följande seks symboler.

    – Temperatursymbol 2, anger att utomhustemperatur visas 
i displayen.

    –  Värmesymbol, visar att en värmetillämpning har aktiverats.

  
  –  Frostsymbol, visar att en kyltillämpning har aktiverats.

  
    – Solsymbol, anger att den aktuella tillämpningen körs 

i normalläge.

    – Månsymbol, anger att den aktuella tillämpningen körs 
i nattläge.

   – Frostskydd.

I/O Beskrivning

Obligatoriska I/O:er

1 Temperaturkontrol / Split I/O (en för varje rumsregulator)

2
DataLink Synkroniseringsingång (en per smart-house-
buss)

Valfria I/O:er

3 Rumstemperatur Analink utgång

4 Golvstemperatur AnaLink utgång

5 Golvstemperatur Larm. Utgång för hög temp.

Idrifttagning
När temperaturmätaren är ansluten till smart-house-bussen kommer 
siffrorna på displayen att börja blinka. Displayen fortsätter blinka tills 
smart-house-mätaren har genomfört en komplett statuskontroll. Det 
tar ungefär 1 minut. När temperaturmätaren har mottagit en komplett 
statusrapport slutar displayen blinka och visar i stället aktuell program-
status och rumstemperatur.

Funktionsbeskrivning
Efter idrifttagningsfasen inleds normal drift. Vid normal drift (normall-
äge) har användaren följande möjligheter:

Tillvalet utomhustemperatur
När du trycker på knappen       visas aktuell utomhustemperatur på 
displayen. Även symbolen       visas på displayen för att ange att det är 
utomhustemperaturen som mäts. Temperaturmätaren återgår automa-
tiskt till visningen av den aktuella rumstemperaturen (normalläge) om 
ingen av knapparna aktiveras inom 5 sekunder. Du kan också trycka 
på knappen       för att lämna aktuellt läge.

* Obs: För att det här tillvalet ska fungera korrekt måste en utomhus-
temperatursensor, BSI-TEMANA, vara ansluten till smart-house-bussen 
och tillvalet måste vara inställt i smart-house-mätaren. Om detta inte 
har gjorts kommer displayen att visa 60,0 när du väljer detta tillval. 

Meny för Inställningar
När du håller knappen      intryckt i 1⁄2 sek.visas menyn för att slå på/
av värme, kyla mm. I denna meny kan du välja mellan fyra alternativ:

1. Slå på/av uppvärmning (värmesymbol på displayen).
2.  Slå på/av uppvärmningens nattläge (sol- och månsymboler på 

displayen).
3. Slå på/av nedkylning (frostsymbol på displayen).
4.  Slå på/av nedkylningens nattläge (sol- och månsymboler på 

displayen).

När du kommer in i menyn för inställningar visas det en text på dis-
playen som kan ändras:

För att hoppa mellan de fyra alternativen ovan ska du trycka på knap-
pen     .

Knapp Beskrivning

Visar utomhustemperaturen

Öppnar menyn Slå på/av

Öppnar menyn Justering av temperaturbörvärde

Öppnar menyn Justering av temperaturbörvärde

Nr Text på display Beskrivning

1 HEAT Uppvärmningen kan slås på/av.

2 HES (Heat energy save/night 
setback)

Nattläget för uppvärmningen 
kan slås på/av.

3 COOL Nedkylningen kan slås på/av.

4 CES (Cool energy save/night 
setback)

Nattläget för nedkylningen kan 
slås på/av.
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Rumsregulator

BEW-TEMDIS

Programmeringskabel 
till BGP-COD-BAT GAP-TPH-CAB
Golvsensor  BSO-TEMDIG

TILLBEHÖR

86 mm

86 m
m

24 mm

9 mm

2

MÅTT

Meny för Inställningar (forts.)

Alla ändringar träder i kraft när alla knappar har varit inaktiva i ca 10 
sek. eller när du trycker på knappen     .

För att kunna välja något i menyn för inställningar, så måste funktioene 
vara konfigurerad i programmet i smart-house controllern.

* Obs: Om uppvärmning har valts i smart-house-mätaren går det bara 
att slå på/av uppvärmningen och nattläget för uppvärmningen. Samma 
sak gäller om nedkylning har valts. Då går det bara att slå på/av ned-
kylningen och nattläget för nedkylningen.
* Obs: När ett nedkylningsalternativ är aktiverat slås inte kylan på 
automatiskt. Du måste slå på nedkylningen genom att gå in i menyn 
Slå på/av.

Meny för gränsvärden

* Obs:  Om endast värmestyrning är konfigurerat i smart-house control-
lern, så är det endast mäjligt att ställa parametrar för värme. Om både 
värme och kyla används, så kan båda styrningarna ställas in.

2

Steg 1:
Tryck på + eller - 
för att visa “meny 
för gränsvärden”

Symbolerna i nederkant visar vilken typ av börvärde som är 
valt:

Börvärde för värme

Börvärde för nattsänkning värme

Börvärde för kyla

Börvärde för nattsänkning kyla

2
Steg 3:
+ eller - används 
för att aktivera 
eller avaktivera (se 
status på symbo-
lerna i displayens 
nederkant).

Steg 2:
Tryck på kna-
ppen för att visa 
de fyra olika ins-
tällningarna.

Steg 1:
Håll in knappen 
i 1 sekund för att 
välja inställnings-
menyn.

2Symboler som visas i 
över- och nederkant i 
displyen.

Symbolerna 
i displayens 
nederkant 
blinkar när 
man ändrar 
gränsvärde.


