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Generelt
Denne brugervejledningog
Installations-og Servicevejledningen
til 525KT Green-line skal
opbevares sammen med kedlen
for senere brug ved bl.a.
servicering.
Vejledningerne er en integreret del
af kedlen.
Garantibeviset skal i udfyldt stand
fremsendes til
F.O.Holding A/S.
Salbjergvej 36, 4622 Havdrup.
◆ Efterlad

ikke
emballage i
børns nærhed.
ikke børn
b e t j e n e
gaskedlen.

Hvis kedlen skal være afbrudt i
længere tid foretages følgende:
Afbryd for kedlens strømtilførsel og
indstil driftvælgerknappen på Off.
Luk for gastilførslen og luk kedlens
afspærringshaner.
Ved risiko for frost tømmes anlægget
for vand.

Ved brug af produkter og apparater
der anvender gas, elektricitet og
vand skal visse basale
sikkerhedsforanstaltninger altid
overholdes:

◆ Lad

Installation af kedlen skal foretages
af autoriseret installatør.
Kedlen skal monteres efter gældende
regler og normer, Gasreglementet,
Stærkstrømsreglementet,
Arbejdstilsynets publikation og
stedlige myndigheders krav.
Ukorrekt installation kan forårsage
skade på personer, dyr eller ting.
Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig
for evt. skade der forårsages p.g.a.
ukyndiges indgriben i kedlen.

Evt. indgriben i kedlen må kun
foretages af aut. montør. i henhold til
Gasreglementets regler.
Modifikationer på kedlens
sikkerhedsanordninger må kun
foretages af importøren.

◆ Kontroller

jævnligt at anlæggets
vandtryk er
mellem 1 og 1,5
bar.
Påfyld evt. vand.
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Da kedlen indeholder elektriske
komponenter bør følgende
iagttages:
◆ Berør ikke elektriske apparater og

komponenter med nogen våd eller
fugtig del af kroppen, og/eller
barfodet.
Træk ikke i de elektriske
forbindelser.
Foretag ikke selv indgriben i
gaskedlen.
Der skal foretages eftersyn af kedlen
hvert andet år af autoriseret
servicefirma.
Der må kun anvendes originale
reservedele.

525KT Green-line må ikke installeres
udendørs.
Hvis kedlen i længere tid ikke skal
anvendes foretages følgende:
Indstil kedlens funktionsknap på Off.
Afbryd for kedlens strømtilførsel.
Luk for vand og gastilførslen.
Tøm evt. anlægget for vand for at
undgå frost-skader.

Ved mistanke om gasudslip
(gaslugt):
Benyt ingen elektriske installationer,
telefon eller andet, der kan
foranledige gnist.

Det anbefales at tegne
servicekontrakt med autoriseret
servicefirma.

Åbn omgående døre og vinduer for
tilførsel af frisk luft.

Varmtvandsbeholderens anode
skal efterses og evt. udskifteshvert
andet år.

Luk for gassen
servicemontør.
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LÆR 525KT Green-line AT KENDE
Beretta 525KT Green-line er en kondenserende væghængt gaskedel til
opvarmning og varmtvandsproduktion.
Kedlen er fremstillet til at producere varmt vand til opvarmning og brugsvand
med en 60 liters varmtvandsbeholder.
525KT Green-line er en gas-kedel med aluminiums veksler og premixbrænder.
525KT Green-line har elektronisk tænding med flammeionisering og
elektronisk regulering og lukket forbrænding.

Drift termostat

Brugsvandstermostat

regulerer fremløbstemperaturen.

regulerer
temperaturen

Driftvælgerknappen
● Vinter-position

Kedlen producere både
varme og varmt vand

● Sommer-position

Kun varmtvandsproduktion

● Gen-start

Genstartet kedlen efter en
sikkerhedstid

● OFF/Stand-by

Kun kedlens anti-frost
er i funktion.
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brugsvands-

Display

Kedeludkobling

viser

Blinker rødt hvis der opstår fejl
på kedlen.

●

Fremløbstemperaturen
under kedlens drift.

●

Evt. fejlkode vises her.

Kedel-status
Viser kedlens funktion
Grønt når kedlen
kører korrekt.

Forberedt for montering af ur (ekstra
tilbehør)

Manometer
viser anlæggets vandtryk i bar.
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OPSTART
Den første opstart af 525KT Greenline skal foretages af autoriseret
VVS-installatør- eller servicefirma.
Derefter kører kedlen automatisk.
Det kan være nødvendig at
genstarte kedlen uden tilkald af
servicefirma f.eks. når kedlen har
været sat ud drift i længere tid.

Ved genopstart af kedlen:
●●● Kontroller

at gashaner og
kuglehaner er åbne.

●●● Kontroller

at anlæggets
vandtryk er mellem 1 og 1,5 bar
når anlægget er koldt.

●●● Påfyld

evt. vand.

●●● Tænd

for hovedkontakten.

●●● Indstil

rumtermostat og
brugvandstermostat til den
ønskede temperatur (~20°C).
Hvis anlægget er monteret til
automatik (kloktermostat,
vejrkompenseringsanlæg e.l.)
kontrolleres indstillinger
(~20°C).
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●●●Indstil

brugsvandstermostaten
på den tredje markering.

●●● Indstil

drifttermostaten mellem
anden og tredje markering.

●●●Indstil

funktionsvælgeren på
ønsket position (Sommer/Vinter)
og kontroller at den grønne lampe
lyser.

Kedlen gennemløber startfasen og
kører indtil den ønskede temperatur
er opnået.

Hvis der opstår start- eller
funktionsfejl, gennemløber kedlen
nogle sikkerhedkontroller.
Den grønne lampe, der angiver at
kedler er i drift, slukker og displayet
viser følgende:
◆ Kedeludkobling (blinkende rød
lampe)
◆ Fejlkode (mellem 1 og 9) vises
blinkende.
Efter et sikkerhedsstop: Vent ca. 10
sekunder før kedlen genstartes.
Vedr. Fejlmuligheder henviser til
afsnittet Fejlfinding på side 13.
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INDSTILLING AF DRIFTTERMOSTAT
På grund af ændring af udendørstemperaturen kan det være
nødvendigt at øge eller nedsætte
fremløbstemperaturen.
Drej termostatknappen med uret for
at øge tempe-raturen, mod uret for
at nedsætte temperaturen.
Aflæs temperaturen på
drifttermometret når kedlen har
gennemløbet sine funktioner.
Reguler evt. igen indstillingen.

INDSTILLING AF
BRUGSVANDSTERMOSTAT
Brugsvandstemperaturen kan
ændres:
Drej termostatknappen med uret for
at øge tempe-raturen, mod uret for
at nedsætte temperaturen.
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MIDLERTIDIG
AFBRYDELSE AF
KEDLEN.
Ved midlertidig afbrydelse af kedlen
for eksempel ved weekends e.l.
●●●Indstil

driftvælgren på Stand-by
og kontroller at den grønne lampe
slukker.

Ved på denne måde at lade strøm
og gasforsyning være tilsluttet er
kedlen sikret på følgende måde:

●

Antifrost-system:
Når kedeltemperaturen er mindre
end 7°C kører pumpen indtil
vandtemperaturen er 10°C. Hvis
temperaturen under denne
proces falder til under 4°C starter
brænderen tomgang i varmefunktionen indtil
vandtemperaturen når 30°C. Der
er derfor en eftercirkulation på 5
minutter.
Samtidig kontrolleres
vandtemperaturen således: Når
den målte temperatur falder til
under 5°C, foretages en langsom
drift (pumpe og brænder).
Dette fortsætter indtil
varmtvandstemperaturen er
10°C. Under denne operation
kontrolleres
fremløbstemperaturen, hvis den
overstiger 30°C, stopper
brænderen, pumpen forsætter og

brænderen genstarter når
således gentages
eftercirkulationen i
varmeanlægget.
●

Anti-blokering system for pumpe
og 3-vejsventil: Den bløde cyclus
gennemløbes med 18 timers
mellemrum. På denne måde
sikres også 3-vejs-ventilens
antiblokfunktion.
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AFBRYDELSE AF
KEDLEN I LÆNGERE TID
Hvis kedlen skal være afbrudt i
længere tid foretages følgende:
Indstil funktionsvælgeren på
stand-by og kontroller at den
grønne lampe slukker.

●●●

Sluk for hovedafbryderen til
kedlen.

●●●

●●● Luk

for gas og afspærringshane

Herved er både anti-frost og antiblokeringssystemet sat ud af drift.
Tøm anlægget for vand, hvis der er
risiko for frost

RENGØRING
Rengør kedlens udvendige kabinet
og panel med en hårdt opvredet
klud. Anvend evt. 1 del vand og 1
del denaturet sprit.
Anvend aldrig skurepulver e.l.
Afbryd altid kedlens strømforsyning
ved rengøring ved at indstille
funktionsknappen på Off.
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FEJLFINDING
Fejl vises enten ved kedelfunktions
og kedeludkoblings-signaler eller
på displayet.
Fejl i el-forsyning
Den grønne lampe er slukket.
Hvis ikke den grønne lyser når
funktionsknappen står i Sommereller vinterposition kontrolleres
følgende:
●

●

Der er foretaget korrekt elinstallation til kedlen.
Kedlens hovedafbryder er i Onposition.

Fejldisplay
Fejl vises med en blinkede kode,
når den grønne lampe ikke lyser.
Samtidig lyser den røde lampe.
Fejlvisningerne er:

01- BRÆNDER BLOKERET/
GASMANGEL

02- TEMPERATURFEJL
03- BLÆSERFEJL

13

04-

FOR LILLE VANDFLOW

05- FEJL

I FOOBINDELSE MELLEM

KEDEL OG REMOTEKONTROL

06- FEJL VED BRUGSVANDSFØLER
07- FEJL VED FREMLØBSFØLE
08- REGULERING

AF FEJLAGTIGE
PARAMETERFUNKTIONER

09- FEJL VED RETURFØLER

Genstart af kedel:

- Fejlkode 01, 02, 03, 05,
06, 07, 09
Vent 10 sekunder. Indstil
funktionsvælgeren på Re-lease
derefter igen på den ønskede
funktion (Sommer eller Vinter). Hvis
kedlen starter og fungerer korrekt,
skyldes kedelstoppet en midlertidig
fejl.
! Hvis kedlen stopper på grund
af fejl-visning gentagne gange
tilkaldes servicefirma.

- Fejlkode 08
Tilkaldsd servicemontør for
indstilling af parametre.
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- Fejlkode 04
● Kontroller anlæggets vandtryk.på
manometeret
●

●

●

●

Indstil funktionsvælgeren på
Release

Påfyld evt. vand til et tryk af 11,5 bar.

Luk for vandtilførslen

Indstil driftvælgerknappen i den
ønskede position (Sommer eller
Vinter).

Ved gentagne stop tilkaldes
servicefirma.

15

Cod. 64411275 - 200 - Ed. 1 (21/99)

Denne kedel er produceret af IABER Spa. - Via Risorgimento, 13 - 23052 Lecco - Italien.
Import: F.O.Holding A/S - Salbjergvej 36 - 4622 Havdrup. Tlf. 46 18 58 44.
IABER Spa foretager løbende udvikling af deres produkter.
Der kan derfor forekomme ændringer efter denne vejledning er trykt.
Der foretages forbehold for fejl og ændringer.
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Installations- og Servicevejledning
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GENERELT
!

Kontroller pakkens indhold efter udpakning.

må kun foretages af importøren.

Opbevar vejledning og garantibevis.

Da kedlen indeholder elektriske komponenter bør
følgende iagttages:

Garantibeviset skal i udfyldt stand fremsendes til
F.O.Holding A/S. Salbjergvej 36, 4622 Havdrup.
Der er et 12 måneders ombytnings-garanti på
fabrikationsfejl på kedlens komponenter fra
installationsdatoen.

Træk ikke i de elektriske forbindelser.

Efterlad ikke emballage i børns nærhed.

Lad ikke børn betjene gaskedlen.

Installation af kedlen skal foretages af autoriseret
installatør.

Foretag ikke selv indgriben i gaskedlen.

Kedlen skal monteres efter gældende regler og
normer, Gasreglementet, Stærkstrømsreglementet,
Arbejdstilsynets publikation og stedlige
myndigheders krav.

Der må kun anvendes originale reservedele.

Ukorrekt installation kan forårsage skade på
personer, dyr eller ting. Fabrikanten kan ikke gøres
ansvarlig for evt. skade der forårsages p.g.a.
ukyndiges indgriben i kedlen.
Kontroller jævnligt at anlæggets vandtryk er mellem
1 og 1,5 bar. Påfyld evt. vand.
Hvis kedlen skal være afbrudt i længere tid foretages
følgende:
Afbryd for kedlens strømtilførsel og indstil
driftvælgerknappen på Off.
Luk for gastilførslen og for luk kedlens
afspærringshaner.
Ved risiko for frost tømmes anlægget for vand.
Kedlen skal efterses af autoriseret servicefirma hvert
andet år.
Denne vejledning er en integreret del af kedlen.
Vejledningen skal opbevares sammen med kedlen
for senere brug ved bl.a. servicering.
Ved brug af produkter og apparater der anvender
gas, elektricitet og vand skal visse basale
sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes:
Evt. indgriben i kedlen må kun foretages af aut.
montør. i henhold til Gasreglementets regler.
Modifikationer på kedlens sikkerhedsanordninger
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Berør ikke elektriske apparater og komponenter
med nogen våd eller fugtig del af kroppen, og/eller
barfodet.

Der skal foretages eftersyn af kedlen hvert andet
år af autoriseret servicefirma.

Det anbefales at tegne servicekontrakt med
autoriseret servicefirma.
525KT Green-line må ikke installeres udendørs.

Ved mistanke om gasudslip (gaslugt):
Benyt ingen elektriske installationer, telefon eller
andet, der kan foranledige gnist.
Åbn omgående døre og vinduer for tilførsel af frisk
luft.
Luk for gassen og tilkald servicemontør.

APPARAT-BESKRIVELSE
525KT Green-Line er en kondenserende, væghængt
gaskedel, fuldmodulerende i området 5-25kW, med lav
emission, premix brænder til opvarmning og
varmtvandsproduktion. Kedlen har indbygget 60 liters
emaljeret varmtvandsbeholder.
Kedlen fungerer med eletronisk tænding, ionisering (med
enkelt elektrode) og har varmtvandsprioritering.
Kedlen har lukket forbrændingskammer og kan monteres
med vandret eller lodret balanceret aftræk samt splitaftræk
i overensstemmelse med klacificeret i kategori C13, C33
og C63.
Ved hjælp af 3-vejs-ventilen styres varmtvandsprioriteringen. Når 3-vejsventilen er lukket produceres kun
centralvarme.
525KT Green-Line er en intelligent kedel der har et effektivt
fuld-elektronisk mikro-processorstyret drift- og
kontrolsystem, der automatiske i displayet viser
temperaturen og evt. driftforstyrelser.

525KT Green-line er yderligere forsynet med:
- pumpe, 3-vejs-ventil og antiblokeringssystem
- antifrost-system
- automatisk regulering af gasflow med luft-flowet
(fuldmodulerende)

MÆRKNING
525KT Green-Line er mærket således:

- Paknings-label

- DATA-label
angiver telniske data samt produktionsdata

!

Datapladen må ikke fjernes. Datapladen skal være synlig efter installationen.
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APPARATBESKRIVELSE

OVERLØB F/
KONDENSAFLØB

VANDLÅS FOR/
KONDENSAFLØB

AFLØB F/
VANDLÅS

GAS

CENTRALVARME
VARMT
KOLDT
RETUR
VAND
VAND
CENTRALVARME
CIRKULATION
FREMLØB

RENSEPROP
F/VANDLÅS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

Sikkerhedsventil, centralvarmeanlæg
Vandhus m/prioriteringsventil
Motordel f/prioriteringsventil
Pumpe
Gas-armatur med tændboks
Kedelblok
Blæser

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Blanderør for gas og luft
Automatisk lufudlader
Trykekspansionsbeholder centralvarmeanlæg
60 liters varmtvandsbeholder
Transformator
Frontlåge

TEKNISKE DATA
BESKRIVELSE
Nominel belastning PCI
Nominel ydelse 80/60
Nominel ydelse 50/30
Min.belastning Hø opvarmning
Min.ydelse 80/60 opvarmning
Min.ydelse 50/30 opvarmning
Min.belastning Hø brugsvand
Min.ydelse 80/60 brugsvand
Nyttevirkning ved Pn PCI 80/60
Nyttevirkning ved Pn PCI 50/30
Nyttevirkning ved 30% af Pn 80/60
Nyttevirkning ved 30% af Pn 50/30
Røgtempertur (∆T) 80/60
CO2
CO(*)
NOx(*)
Max. drifttryk
Max.temperatur

525KT Green-line
G20
6-25,8
5,8-25
6,3- 26
6,0
5,8
6,4
6,0
5,8
97
105
97
101
46-57
9
50
30
2,5
90

Vandindhold, kedelblo
3,2
Strømforsyning
230-50
El-forbrug
130
Elektrisk sikkerhed med
40
Trykekspansionsbeholder opvarmning
8
Fortryk trykekspansionsbeholder opvarmning must be
0,5-0,7
Kondens PH
4,3
Vægt
95
(*) parametrerne refererer til 0% rest O2 i forbrændningsprodukterne og atmofærisk tryk, 1013 mbar.

VARMTVANDSBEHOLDER
Beholdertype
Placering af beholder
Spiral position
Vandindhold
Vandindhold i spiral
Veksler-overflade
Max.l/h ∆T30°C
Max. l/min ∆T30° ved kontinuerlig tapning
Genopvarmningstid ∆T 35°C
Max.drifttryk

kW
kW
W
kW
kW
kW
kW
kW
%
%
%
%
°C
%
ppm
ppm
bar
°C
l
Volt-Hz
W
IP
l
bar
fase
kg

525KT Green-line
Emaljeret
Lodret
Lodret
60
3,38
0,86
680
11,3
11,5
10

l
l
m2
l/h
l/min
min
bar
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BRUGSVANDSSYSTEM
8

R
M
G
AC
RC
AF
1.
2.
3.
4.
12 5.
6.
7.
8.
13 9.
10.
11.
12.
13.
14.

9
10

7

11

6

5

4
3
G

2

Retur centralvarme
Fremløb centralvarme
Gas
Varmt vand
Cirkulation varmt vand
Koldtvandstilgang
Omløbsrør
Prioriteringventil
Sikkerhedsventil
Ekspansionsbeholder, centralvarme
Pumpe
NTC retur-føler
Kedelblok
NTC fremløbs-føler
Aut. luftudlader
Luftudskiller
Varmtvandsbeholder
Beholderspiral
NTC VVB-føler
Kondensvandlås
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1
R

M

AC RC AF

NTC-FØLER
BRUGSVAND
NTC-FØLER
FREMLØB

NTC-FØLER
RETUR

PUMPE
Pumpen skal altid indstilles på trin 3
6
5

H (m.c.a.)

525KT Green-line er forsynet med en pumpe der er
forbundet til både det hydrauiske og elektriske system.
Pumpens ydelse fremgår af diagrammet.
Kedlen er forbundet med pumpe og 3-vejs-ventil der starter
et antiblokeringssystem med en blød cyclus efter 18 timers
stop selvom driftvælgerknappen er i position O (stand-by):
Pumpens anti-blokerings funktion er kun aktiv, når der er
strømforsyning til kedlen.
Det er absolut forbudt at aktivere pumpen uden vand.

4
3
2
1
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

Q (l/h)
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FUNKTIONS-EL-DIAGRAM
BEMÆRK: FASE/NUL SKAL ALTID FORBINDES KORREKT.

L
N
SEL
P.T.R.

Fase
Nul
Driftvælgerknap
Potentiometer for centralvarmeanlæg
(20°-90°)
P.T.S.
Potentiometer varmt vand (34,5°-60°)
DIS
Display
S.P.
Programvælger
T.A.
Tilslutning f/automatik
S.M.
NTC fremløbs-føler
S.R.
NTC retur-føler
S.B.
NTC VVB-føler
TR1
Transformator
FLA-BLO Signal for flammefejl eller blokering
OPE
Gasarmatur
F2
2AMP sikring
F1
100MAsikring
E.A./R.
Tænd- og ioniseringselektrode

RL1
RL2
RL3
DL1
DL2
P
V
3V
A.C.F.
SCO2
SCO3
CM1
CM2
IC20
PWM
HS

Relæ tænding
Relæ prioriterings
Relæ pumpe
Lysdiode -grøn
Lysdiode - blinkende rød
Pumpe
Blæser
Motor f/prioritering
Tændtransformator
Printplade f/driftvælger, centralvarmeanlæg
og brugsvand
Printplade f/kontrol af drift
Lus til justering og indregulering af kedel
Lus til rumstyring
Hovedprint
Omdrejningsregulering af blæser
Omdrejningskontrol af blæser
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BEMÆRK: FASE/NUL SKAL ALTID FORBINDES KORREKT

FORBINDELSES-EL-DIAGRAM
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KONTROL PANEL
13

1

2 345

6

7

12

8

1-

Driftvælger

2-

Vinter-drift

3-

Sommer-drift

4-

Genindkopling

5-

Off/Standby

6-

Drifttermostat

7-

Brugsvandstermostat

8-

Trykmanometer

9-

Forberedt for ur (ekstraudstyr)

10-

Lys-diode grøn

11-

Lys-diode rød

12-

Programvælger

13-

Display for anlægstemperatur og fejlvisning.
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10

9
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INDPAKNING
525KT Green-Line leveres samlet i en kasse.
Kassen indeholder:
- Et stk. plastikpose med:
Brugervejledning
Installationsvejledning
Garantibevis
Labels med koder.
- Et stk. plastikpose med:
Gashane
2 rør, 2 forbindelser og 2 skruer
- 3 Haner.
- Ophængsskabelon
- Ophængningsbeslag
- Forbindelsesstykke mellem kabinet og beslag
- Div. skruer

Skabelon for placering af aftræk.

!

MÅL OG VÆGT

525KT Green-line
Bredde
Dybde
Højde
Nettovægt

600
450
890
95

mm
mm
mm
Kg

HÅNDTERING
Efter udpakning må 525KT Green-Line kun løftes i
bagrammen.

Løft aldrig i kedlens kabinet.
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Bruger- og Installationsvejledninger er en integreret
del af kedlen der bør gennemlæses omhyggeligt inden
installation og ibrugtagning.

OPSTILLINGSRUM
525KT Green-line skal installeres efter gældende
regler og normer.
Der kræves ikke friskluftåbning i rummet, da 525KT
Green-line har lukket forbrændingskammer.
Luftindtag og aftræk foretages til det fri.

Monter ikke kedlen på steder, hvor den udsættes for
direkte vanddampe.
Kedlen må ikke installeres udendørs.
Afstandskravene skal overholdes.

For at opnå den fulde udnyttelse af kedlen bør
varmeanlægget opbygges i overensstemmelse med
DGC’s vejledende anvisninger nr. 36 og 37.

KEDELINSTALLATION
- Kedlens kondensafløb skal føres til kloak.
Kontroller at monteringspladen er vandret.
Afmærk skruehullerne.
Fjern skabelonen og bor hullerne i væggen.
Monter ophængningsbeslaget.
Hæng kedlen på beslaget og udfør rørforbindelserne som
beskrevet.
AFSTANDSKRAV I MM

Bemærk vedr. korrekt installation af kedlen:
- Afstandskrav for service og vedligeholdelse skal
respekteres, min. 25 mm til siderne, 200 frit under og
over kedlen.
- Kedlen monteres således:
- Monter ophænget på væggen.
- Placer bagpladen på ophængsstedet
- Afspærringshaner med snavsfilter skal altid
monteres på returledningen til kedlen.
- Kontroller at kedlen tilsluttes korrekt gasart.
- Vær specielt omhyggelig med montering af
aftrækket.
- Kontroller at alle samlinger er tætte.
- Fikser evt. samlinger med skruer.

25

25

200

Når kedlen monteres skal følgende iagttages:
- El-installationerne er i overensstemmelse med
gældende regler og korrekt udført.
- Gastilførslen er korrekt udført.
- Ekspansionbeholderens fortryk er tilpasset anlæg.
- Kedlens flow og pumpefunktion er i overensstemmelse
med anlæggets krav.
- For at undgå tilstopning af anlægget SKAL alle rør og
forbindelser gennemskylles omhyggeligt, inden kedlen
monteres.

fig. 1

Ophængningsbeslag

AFSTANDSKRAV I MM
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RØRTILSLUTNINGER
525KT Green-line kedlen er udviklet og produceret til
montering på varme- og brugsvandsanlæg.
Før montering gennemskylles anlægget grundigt for snavs
og urenheder.
Der skal monteres afspærringshaner på alle
kedelforbindelserne. Alle samlinger skal kunne adskilles
f.eks. unioner.

SKRUE

RENSEPROP FOR
KONDENSVANDLÅS

Monter ikke rør således at afmontering af beholderens
mandedæksel og renseprop for kondensvandlås hindres.

KONDENSAFLØB
Fjern skruerne der fastgør kabinettet til instrumentpanelet.

R M G

Afmonter den midterste del af kabinettet.
Træk hele det fleksible rør ud gennem hullet i rammen for
at opnå korrekt afledning af vanddampene.
Før kondensafløbet til afløb.
Påfyld vand i vandlåsen.

BRUGSVANDSSYSTEM
Kedlen tilsluttes brugsvandsanlægget efter gældende regler
og forskrifter.
Afløbet fra kedlens overløb skal føres til kloak.
Når rørene er forbundet monteres kedlens kabinet og
fastføres med skruerne.
Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået
som følge af forkert montering eller manglende afledning
af vand fra sikkerhedsventilerne o.l.
A
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EL-FORBINDELSER
I 525KT Green-Line gaskedlen er alle interne forbindelser
foretaget fra fabrikken. Tilslutning til eksisterende Elinstallation og evt. termostater foretages med samlestik.
Fjern skruerne der fastgør panelet til siderne.
Vip frontpanelet ned til stoppet.

Fjen dækslet over printet ved at fjerne de 2 skruer.
DÆKSEL

Før el-ledningen og evt. rumtermostat-forbindelsen gennem
hullerne på rammen.

M1

M5

Fjern stikkene M1 og M5 fra printet ved at trække op.

Foretag forbindelserne i overensstemmelse med ledningsdiagrammet.

15

Elforsyning og ur på anlæg

Elforsyning og ur på brugsvand

Elforsyning og rumtermostat
Rumtermostat er 230V

Elforsyning , ur på anlæg og rumtermostat.
Rumtermostat og ur er 230V

Flyt klemmerne på printet
Før el-kablet gennem hullerne.
Monter igen printets dæksel med skruerne.

Fastgør el-kablet og ledningen for rumtermostaten til
kabinettet,
Luk panelet og monter kabinettet.

Kedlen tilsluttes 220..240V, 50Hz. Tilslutningerne skal foretages med to-polskontakt med en afstand af min. 3mm.
Strømforbrug ca. 125W.
Der skal foretages ekstra beskyttelse i overensstemmelse med stærkstrømsreglementet.
Gas- og/eller vandrør må ikke anvendes som jordforbindelse til ekstra installationer.
Fabrikanten kan ikke gøres til ansvar for fejl opstået som følge af fejlagtig el-installation.
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GAS-FORBINDELSE
Gastilslutningen til 525KT Green-Line skal foretages i
overensstemmelse med gældende regler og anvisninger.
Kontroller at kedlen tilsluttes korrekt gasart.

Vær omhyggelig med rørforbindelserne.
Kontroller omhyggeligt at alle samlinger er tætte.

AFTRÆK OG FORBRÆNDING
Der må kun anvendes originale Beretta 525KT Greenline aftræksdele.
525KT Green-Line har lukket forbrændingskammer og skal
forbindes med godkendte aftrækssystemer til luftindtag og
aftræk.
Kedlen må ikke opstartes uden aftrækssystemet er
monteret.
Aftræksystemet er en integreret del af kedelinstallationen.
Aftræk leveres særskilt for at give mulighed for fleksible
aftræksløsninger.
Kedlen kan monteres med vandret eller lodret balanceret
aftræk samt splitaftræk.
Balanceret aftræk (Ø100/60)
Splitaftræk (Ø80)
Aftrækket kan drejes 360°, og kan derved monteres i hvilken
retning det måtte ønskes.
Aftrækket skal have en hældning på 1%-3% mod kedlen
for afløb af kondens.
Tabellen viser de maksimale godkendte aftrækslængder
for aftræk.

Max.længde

Vandret

6,45

Lodret

7,45

Fradrag ved anvendelse
af bøjninger

45°

90°

0,5m

0,85 m

INSPEKTIONS-LEM

Split:
indtag

39

0,5 m

0,8 m

afkast

39

0,5 m

0,8 m

A

B
Splitaftræk:
Luftindtaget forbindes til kedlens luftindtag (B) efter at låget
, der er fastgjort med 3 skruer er fjernet.
For montering følges anvisningerne forr aftrækket.
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FØRSTEGANGSOPSTART
Kontroller følgende ved første opstart af 525KT GreenLine:

Alle afspærringshaner er åbne.
Kedlen er tilsluttet korrekt gasart.
Ekspansionbeholdernes tryk kontrolleres 0,-0,7 bar

Vandtrykket er 1-1,5 bar når anlægget er koldt.

Der er foretaget korrekt el-installation.
FASE, NUL og JORD er korrekt udført.
Aftrækssystemet er korrekt udført.

Cirkulationspumpen skal kunne bevæges frit. Skru dækslet
af og kontroller med en flad skruetrækker at rotoren kan
rotere uden hindringer.
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FØRSTE OPSTART
Indstil driftvælgeren på OFF.
Sæt hovedafbryderen i position ON. Kedler starter langsomt
op (der er ingen visninger i displayet)
Bemærk: Kedlen har selvkontrol, det kan vare op til 10 min.
før kedlen starter. Tænd for kedlen som beskrevet og afvent.

Indstil evt. rumtermostat på den ønskede temperatur og
kontroller at der kaldes på varme.

Indstil drifttermostaten mellem anden og tredje markering
og brugsvandstermostaten på tredje markering.

Indstil driftvælgeren på sommer eller Vinter som ønsket.
Herefter vises i displayet:
Hvis der ikke kaldes på varme forbliver kedlen i stand-by
(to streger vises og kedelstatuslampen lyser grønt.
Hvis der kaldes på varme vises fremløbstemperaturen i
displayet og den grønne lampe blinker indtil der er tænding.
Derefter lyser den konstant grønt for at angive, at der er
flamme..
Bemærk: Kedlen har selvkontrol, det kan vare op til 10 min.
før kedlen starter. Tænd for kedlen som beskrevet og afvent.
525KT Green-line kedlen gennemløber startkontrollerne
og kører indtil den indstillede temperatur er opnået. Kedlen
går derefter på Stand-by (to prikker vises i displayet og den
grønne lampe blinker).
Hvis der er fejl på vandflowet blinker fejlkoden 04 (rød
blinkende lampe). Sæt driftvælgeren på OFF og derefter til
den ønskede indstilling.
Hvis ikke den normale drift genetableres foretager kedlen
en sikkerhedsudkobling.
Når kedlen har været afbrudt foretager den altid en blød
opstart, uanset hvilken position driftvælgeren står i og
uanset om der kaldes på varme eller ej.
Hvis der opstår tændings eller funktionsfejl foretager kedlen
en sikkerhedsudkobling:
Den røde blinkende lampe viser driftforstyrrelse.
Fejlkoden blinker (1-9).
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DISPLAY OG FEJLKODER
Koderne i displayet har følgende betydning:
01 BRÆNDER BLOKERET/GASMANGEL
02 TEMPERATURFEJL
03 BLÆSERFEJL
04 FOR LILLE VANDFLOW
05 FEJL I FORBINDELSE MELLEM KEDEL OG
REMOTEKONTROL
06 FEJL VED BRUGSVANDSFØLER
07 FEJL VED FREMLØBSFØLER
08 REGULERING AF FEJLAGTIGE
PARAMETERFUNKTIONER
09 FEJL VED RETURFØLER

Vent mindst 10 sekunder før genstart af kedlen efter
sikkerhedsudkobling og fejlvisning.
Genstart kedlen således:
Fejlkode 01-02-03-05-06-07-09
Indstil driftvælgeren på Release og drej den til den
ønskede position.
Hvis kedelstop med kode 01-02-03 sker gentagne gange
skal der foretages kontrol af forbrændingssystemet
(forbrændning, tænding, ventilation) og af dele af det
hydrauiske system (termostat, pumpe).
Fejlkode 04
Indstil funktionsvælgeren på Release og kontroller
vandtrykket på manometeret.
Hvis trykket er mindre end 1 bar, påfyldes vand til det
korrekte niveau (1-1,5 bar).
Indstil igen driftvælgeren til den ønskede position:
Sommer/Vinter.
Hvis kedlen ikke starter sættes driftvælgeren på OFF og
derefter på den ønskede position.
Hvis ikke kedlen herefter genstarter skal der foretages
kontrol af vandtrykkontakten.

Fejlkode 8
Hvis fejlkode 8 opstår gentagne gange, skal parametrene
genindstilles.
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KONTROL UNDER OG EFTER DEN FØRSTE OPSTART
Kontroller at 525KT Green-Line genstarter:

1

2

3

Ved at nedsætte justeringen af både drifttermostat (2) og
brugsvandstermostat (3)
Ved at aktivere funktionsvælgeren på kontrolpanelet. (1)

Ved regulering af rumtermostat eller timer.
Kontroller 525KT Green-Line kedeludkoblingsfunktion ved
at afbryde strømmen til kedlen.
Kedlens forbrænding kontrolleres således:
Indstil driftvælgeren på Vinter
Sluk for rumtermostaten for at undgå der kaldes på varme.
Åben for instrumentpanelet. Fjern dækslet over printkortet,
fjern lusen mellem 14 og 15 på M5, for at undgå at der
kaldes på varmt vand.
Tænd igen for strømmen.
Tryk på programvælgerknappen på displayet. Bogstavet A
vises og den grønne lampe blinker. Kedlen starter langsomt
op og vil derefter køre på maximum i opvarmning.
Sæt test-føleren på udtaget på den øverste del af luftboksen
og kontroller forbrændingsparametrene.
Forbrændingsananlyse-funktionen er aktiv indtil den
relevante knap aktiveres eller indtil driftvælgeren sættes i
genstart eller OFF- position. Den stopper automatisk efter
15 min og kedlen modulerer igen.

PROGRAMVÆLGER

Monter igen lusen mellem 14 og 15 på M5.
Vigtigt.
Alle sikkerhedsforanstaltninger er i funktion også under
forbrændings analysen.

STUDS FOR
FORBRÆNDINGSANALYSE

Blæserhastigheds-visning
Indstil driftvælgeren på Sommer
Tryk på knappen programvælgerknappen. Lamperne
blinker skiftevis og antallet af blæseromdrejninger vises i
displayet. f.eks. 42= 4.200 omdrejninger/minut.
Hvis der ikke kaldes på varmt vand, stopper blæseren og
displayet viser 00.
Tryk igen på programvælgerknappen og indstil driftvælgeren
på ønsket position.
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MIDLERTIDIG AFBRYDELSE
Når strøm- og gasforsyning er tilsluttet er kedlen sikret på
følgende måde:
Antifrost-system: Når kedeltemperaturen er mindre end 7°C
kører pumpen indtil vandtemperaturen er 10°C. Hvis
temperaturen under denne proces falder til under 4°C starter
brænderen tomgang i varmefunktionen indtil vandtemperaturen når 30°C. Der er en eftercirkulation på 5
minutter. Samtidig kontrolleres vandtemperaturen således:
Når den målte temperatur falder til under 5°C, foretages en
langsom-drift (pumpe og brænder). Dette fortsætter indtil
varmtvandstemperaturen er 10°C. Under denne operation
kontrolleres fremløbstemperaturen, hvis den overstiger
30°C, stopper brænderen, pumpen fortsætter og brænderen
genstarter.

Anti-blokerings for pumpe og 3-vejs-ventil:
Den bløde cyclus gennemløbes med 18 timers mellemrum.
På denne måde sikres også 3-vejs-ventilens
antiblokfunktion.

AFBRYDELSE AF KEDLEN I LÆNGERE TID
Hvis kedlen skal være afbrudt i længere tid foretages
følgende:
Indstil funktionsvælgeren på stand-by OFF og kontroller at
den grønne lampe slukker.
Sluk for hovedafbryderen til kedlen.
Luk for gas- og afspærringshanerne.
Herved er både anti-frost og anti-blokerings-systemet
sat ud af drift.
Tøm anlægget for vand, hvis der er risiko for frost.

VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssige eftersyn og service er nødvendige for at
opretholde kedlens sikkerhed og funktion og for at forlænge
dens levetid.
Det anbefales at der udføres service på kedlen min. hvert
andet år.
Anoden i varmtvandsbeholderen skal kontrolleres min. hvert
andet år.
Beholderen efterses og renses evt. for kalk.
Snavssamleren kontrolleres og renses.
Kontroller vandlås på kondens afløb.
Udfør analyse af forbrændingen som danner grundlag for
den videre servicering af 525KT Green-Line .
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Efter at have udført den nødvendige vedligeholdelse, skal
den oprindelige indstilling af funktioner genindstilles.

INDREGULERING
525KT Green-Line kedlen fremstilles til Naturgas og F-gas. Kedlen er fabriksindstillet til Naturgas (G20) som det fremgår
af data-pladen.
Hvis det er nødvendigt at foretage reguleringer f.eks. ved skift mellem N-gas og F-gas skal nedenstående anvisninger
følges.
Tilslutningstrykket og regulering af max.tryk, min.ydelse på brugsvandssiden og min.ydelse på opvarmningsside skal
udføres af autoriseret VVS- eller servicefirma.

525KT Green-line indreguleres ved hjælp af
instrumentpanelet, der har følgende specielle funktioner for
indregulering:

Programvælger-knap
Til valg af de parametre der skal kontrolleres

Driftvælgerknap
Lagrer de valgte værdier i hukommelsen.

Centralvarmetermostat
Til ændring af indstilling

Display
Viser parametrene og relevante værdier.

PARAMETER-VÆRDIER
Ved brug af instrumentpanelet og indreguleringsanordningerne på frontpanelet kan følgende parametre
ændres:
A= Start/Stop intervaller af brænderen
B= Startgas SKAL VÆRE 80
C= Indregulering af max. centralvarme
D= Pumpefunktion i Vinter-drift
E= Pumpeefterløb
F= Må ikke ændres.
Værdierne fremgår af tabellen, ændringer er beskrevet på
følgende sider.
Før der foretages ændringer skal tilslutningstrykkene
kontrolleres som beskrevet under afsnitttet Kontrol af
gastryk.

Position

Værdi

Reguleringsområde

Fabriksindstilling

A

00

00÷ 06 min.

03

B

01

C

02

D

03

00=standard
01=konstant ON

00

E

04

00= tid 2min.
01= temperatur 1,5min/78°

00

F

05-06

80 (*)
min-max

-

99

00 (*)

(*) værdier kan ikke ændres.
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KONTROL AF TILSLUTNINGSTRYK

Indstil hovedafbryderen på OFF
Fjern skruerne der fastgør instrumentpanelet til kabinettet
Fjern den midterste del af kabinettet ved at trykke siderne
ind.
A

Fjern skruerne i instrumentpanelet.
Vip panelet nedad til stoppet

Skruen på gasarmaturet løsnes ved at dreje dem to
omgange. Forbind U-rørs manometeret

STUDS FOR
TILSLUTNINGSTRYK

Tilslutning

N-GAS
(G 20)

45,70

MJ/m3S

Max.tilslutningstryk

20

mbar

Min.tilslutningstryk

13,5

mbar

525KT Green-line dyse

1
5,1

stk.
ø mm

Wobbe index, nedre værdi 15°C-1013mbar)

Tænd for strømmen til kedlen ved at sætte hovedafbryderen
på ON
På instrumentpanelet:
Vælg Sommer-position
Indstil brugsvandstermostaten på max.
Åben helt op for en varmtvandshane. Kontroller med
brænderen på max. at gastrykket falder indenfor de
forventede værdier for min.tryk som vist i tabellen ovenfor
(tolerance+3mbar)
Fjern U-rørs-manometeret og drej skruen på gasarmaturet
i.Kontroller at skruen er helt tæt.
Luk for varmtvandshanen.
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ÆNDRING AF PARAMETRE
Indstil hovedafbryderen på OFF

Fjern dækslet over printkortet ved at fjerne de to skruer
DÆKSEL

Forbind stikbenene CM1 med en lus.

CM1

Indstil driftvælgeren på Sommer-position
Tænd for hovedafbryderen (ON). Kedlen kører fortsat ikke.
Displayet viser først koden SP og derefter koden LP og en
rød lampe lyser.

Fjern igen lusen CM1 fra det ene ben.

Nu er 525KT Green-line regulerings-funktionen fra, og
værdierne kan indstilles.
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Kode 00 - Start/Stop intervaller af brænder.
Under indstilling af dette parameter forbliver kedlen på OFF
Det er det først viste parameter (kode-nr. og den røde lampe
lyser)

Indstil driftvælgeren på Vinter for at vise parameter-værdien
i displayet

Hvis den viste værdi er som ønsket, fortsættes til næste
trin. Hvis værdien skal ændres drejes drifttermostaten til
den ønskede værdi (som vist i tabellen)

Indstil driftvælgeren på Sommer for at lagre den viste værdi
i hukommelsen (Kode-nr. 00 vises igen)

Kode 01 - Startgas
Tryk på programvælgerknappen (den røde og grønne lampe
blinker skiftevis)

Kode-nr. skifter automatisk. Når kode 01 vises trykkes igen
på programvælgerknappen.

Indstil driftvælgeren på Vinter for at vise parameter-værdien
(kedlen starter i opvarmnings-funktionen)
Kontroller at den viste værdi er 80.

De forudindstillede værdier (80%) må ikke ændres.

Hvis den viste værdi er mindre end 80%, indstilles
drifttermostaten på den korrekte værdi (80).
Indstil driftvælgeren på Sommer for at lage den valgte værdi
i hukommelsen (kode-nr. 01 vises) og kedlen er afbrudt.
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Kode 02 - Indregulering af kedlens max./min. samt
dellastregulering.2
Drifttermostaten bruges nu til indstilling
blæserhastigheden fra minimum til maksimum.

STUDS FOR
FORBRÆNDINGSANALYSE

af

Før denne indregulering monteres CO2-målerens sonde i
toppen af luftboksen på studsen for forbrændingsanalyse.

Tryk på programvælgerknappen (den røde og den grønne
lampe blinker skiftevis).

Kode-nr. skifter automatisk. Når kode 02 vises trykkes igen
på programvælgerknappen

Indstil driftvælgeren på Vinter for at få vist blæseromdrejningerne (kedlen starter i opvarmnings-funktionen)

Drej på drifttermostaten for at indstille værdien (der viser
blæserhastigheden) indtil den højeste værdi (99) er opnået
(kedlen kører på maksimum).

Kontroller CO2 værdien.

Indregulering af CO2 på maksimum.
Indstil CO2 værdien ved at dreje på reguleringsskruen på
gasarmaturet (ved at dreje den med uret falder CO2
værdien).
Indstil nu CO2 værdien mellem 8,5% og 9%

JUSTERSKRUE FOR
MAX.YDELSE
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Regulering af minimum
Drej langsomt drifttermostaten mod uret og indstil
blæserhastigheden på minimum (00) (kedlen kører på
minimum)

BESKYTTELSESKAPPE
OG JUSTERSKRUE
FOR MIN.YDELSE

Kontroller CO2 værdien.
Afmonter støvhætten på gasarmaturet.
Indstil CO2 værdien ved at dreje reguleringsskruen (drejes
med uret for at øge CO2 værdien) til en værdi mellem 8,5%
og 9% på minimum.
Drej drifttermostaten for at ændre blæserhastigheden til
maksimum (99). Kontroller at CO2 værdien stadig er mellem
8,5% og 9%.
Drej drifttermostaten til minimum (00) og kontroller at CO2
værdien konstant er mellem 8,5% og 9%.
Monter støvhætten over minimumsskruen igen.

Regulering af dellastregulering (centralvarme)
Når CO2 værdien er kontrolleret vælges max.ydelsen
passende til centralvarmeanlægget ved at dreje
drifttermostaten til den ønskede værdi. Værdien 0 svarer
til min. (5kW) og værdien 99 svarer til max. (25,8kW)

6

10

14

18

22

25,8

20

40

60

80

99

kW
Kode

00

Når den ønskede værdi vises indstilles driftvælgeren på
Sommer for at lagre den valgte værdi i hukommelsen
(kedlen stopper og koden 02 vises).Denne værdi gælder
kun centralvarme.
Fjern CO2 måleren og monter hætten på studsen på toppen
af kedlen.
Under indreguleringen er efter-ventilations og eftercirkulations funktionen ude af drift.
Under indreguleringen er modulering ude af drift.
Overkogtermostat fortsætter sin funktion og stopper kedlen
hvis temperaturen overstiger 85°C. Kedlen starter igen når
temperaturen falder til under 80°C.
Ve d fejl inds æ tte r e n s i k ke rh e d s u d ko bl i ng og
indreguleringen afbrydes.
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STUDS FOR
FORBRÆNDINGSANALYSE

Kode 03 - Pumpefunktion i Vinter-position
Under indstilling af dette parameter forbliver kedlen på OFF

Tryk på programvælgerknappen (den røde og den grønne
lampe blinker skiftevis)
Kode-nr. skifter automatisk. Når kode 03 vises trykkes igen
på programvælger-knappen

Indstil driftvælgeren på Vinter for at vise parameter-værdien

Hvis den viste værdi er som ønsket fortsættes til næste
trin. Hvis værdien skal ændres, drejes drifttermostaten til
den ønskede værdi.
Pumpe ‘standard’ funktion = Pumpen kører i
overensstemmelse med indstillingen på rumtermostaten.
Pumpe ‘konstant ON’ funktion = Pumpen kører konstant
uafhængigt at rumtermostaten.
Indstil driftvælgeren på Sommer for at lagre den valgte
værdi i hukommelsen (Kode nr. 03 vises).

Kode 04 - Efter-cirkulation
Under indstilling af dette parameter forbliver kedlen på OFF
Tryk på programvælger-knappen (den røde og den grønne
lampe blinker skiftevis)
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Kode-nr. skifter automatisk. Når kode 04 vises trykkes igen
på programvælger-knappen

Indstil driftvælgeren på Vinter for at vise parameter-værdien
Hvis den viste værdi er som ønsket fortsættes til næste
trin. Hvis værdien skal ændres drejes drifttermostaten til
den ønskede værdi.

!

Eftercirkulation ved centralvarme.
Tids-indstilling = cirkulationen stopper 120 sek. efter
brænderen er stoppet
Temperatur-indstillet = Efter 120 sek. eftercirkulation,
stopper cirkulation kun såfremt temperaturen i
anlægget er mindre end 78°C
Eftercirkulation ved brugsvand
Tids-indstilling = cirkulationen stopper 90 sek. efter
brænder er stoppet
Temperatur-indstillet = Efter 90 sek. eftercirkulation,
stopper cirkulation kun såfremt temperaturen i
anlægget er mindre end 78°C

Indstil driftvælgeren på Sommer for at lagre den valgte værdi
i hukommelsen (Kode nr. 04 vises).

Kode 05-06
Ved gennemløb af kode-nr. kan værdierne 05 og 06 ses i
displayet. Der må under ingen omstændigheder
foretages ændring af fabriksindstillingen for disse
koder.
Ved afslutning af programmeringen sættes driftvælgeren
på OFF eller Release for at genstarte kedlens normale
funktioner (kedlen starter langsomt op)
Alle indstillinger afsluttes på denne måde.
10 minutter efter den seneste indregulering kører kedlen
igen i standard-funktionen.
Der må ikke foretages ændringer i kode-nr. 05 og 06.
Monter igen dækslet over printet med de to skruer.
Luk instrumentpanelet og saml kedlens kabinet.
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ADSKILLELSE OG RENGØRING AF INTERNE KOMPONENT
Afbryd for strømtilførslen til kedlen ved at stille
hovedafbryderen på Off.

Udvendigt
Kabinettet og panelet rengøres med et hårdt opvredet klud.
Ved kraftig tilsmudsning kan anvendes 1 del vand og 1 del
sprit.
Anvend aldrig skurepulver e.l.

Indvendigt
Før rengøring af de indvendige dele
Luk for gashanen
Luk for alle afspærringshaner se side 19
For at komme ind i kedlens indre dele gøres følgende:

RENGØRING AF VARMTVANDSBEHOLDER
Varmtvandsbeholder og anode skal kontrolleres min. hvert
andet år.
Ved fjernelse af bundflangen kan beholderen kontrolleres
indvendigt og anoden kontrolleres.
Luk for afspærringshanerne.
Aftap vandet fra varmtvandsbeholderen evt. på
sikkerhedsventil.

Kontroller og udskift om nødvendigt anoden
Løsn og fjern flangens (2) bolte (1).
Fjern flangen.
Rengør flangen og fjern tilsmudsninger i beholderen.
Kontroller anoden og udskift den om nødvendigt.
Kontroller pakningen (4). Udskift den hvis den er beskadiget.

4 3

2
1

Saml igen beholderen.
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RENGØRING AF KONDENSAFLØB
Skrue dækslet af afløbet
Fjern urenheder i dækslet
Kontroller at vandlåsen er ren.
Skru dækslet på igen
Påfyld vand i vandlåsen.

AFMONTERING AF KABINETTET
Sluk for strømtilførslen ved at sætte hovedafbryderen på
OFF.
Fjern skruerne der fastgør kabinettet il instrumentpanelet.
(A)
Hold i siderne på kabinettets midterste del og træk det ud.
Løft kabinettets øverste del af rammen.

A

AFMONTERING AF KONTROLPANEL
Sluk for strømtilførslen ved at sætte hovedafbryderen på
OFF.
Fjern skruerne på instrumentpanelets sider.
Vip panelet nedad til stoppet.
Fjern skruerne og dækslet over printet.
Fjern plastikdækslet ved at fjerne skruerne. Hermed er der
adgang til modulator, potentiometer og led-lamper/displaykort

Afmontering af tre-vejs-ventil/prioritering
Sluk for strømtilførslen ved at sætte hovedafbryderen på
OFF.
Fjern den midterste del af kabinettet.
Vip frontpanelet ned.
Fjern splitten.
Træk motoren af.

Afmontering af tændingsboks
Sluk for strømtilførslen ved at sætte hovedafbryderen på
OFF.
Fjern kabinettets midterste del.
Vip panelet nedad til stoppet.
Fjern den midterste skrue.
Afmonter tændings/overvågningselektroden og den
elektriske forbindelse.
Træk tændingsboksen ud.
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RENSNING AF BRÆNDER.

B

Fjern hele kabinettet.
Fjern dækslet over luftboksen ved åbne hængslerne, trække
det opad og udad.
Fjern de 4 skruer i dækslet i luftboksens øverste del og
fjern dækslet (B).

E

C

Afmonter jordledningen ved at skrue ledningen af
tændelektroden på brænderen og trække det ud af
fastgørelsen på venstre side af blæseren.

INSPEKTIONSGLAS

Tændhætten afmonteres fra tændelektroden (C).
Afmonter el-forbindelsen og trykslangen fra blæserdelen.
Afmonter gasrøret fra blandeventurien (D)
Fjern de 3 bolte på den øverste del af veksleren og fjern
pakningerne (E).
Træk gruppen med venturirøret og blæseren (F) opad og
mod dig selv og ud

A

Fjern forsigtigt den øverste pakning (G) forsigtigt, så den
ikke beskadiges.

D

G

F

Træk brænderen op
Pas på ikke at trække den underliggende flange med ud.
Rengør brænderen med en blød børste og lufttryk.

RENSNING AF KEDELBLOK
Fjern hele kabinettet.
4

Fjern dækslet over luftboksen ved at vippe hængslerne,
trække det opad og udad.
Afmonter luftboksen fra aftrækssystemet.
Fjern de 4 skruer i dækslet i luftboksen øverste del og fjern
dækslet.
Afmonter tændingselektrodens jordforbindelse
Afmonter tændingselektroden
Afmonter de 2 NTC-følerer på frem og retur.
Afmonter aftrækket
Afmonter aftræksrøret internt i kedlens luftboks
Afmonter omløberen (1) fra gasrampen til luftboksen
Fjern alle ledningsforbindelser til luftboksen
Fjern møtrikken (2) mellem cirkulationspumpen og
luftboksen
Fjern møtrikken (3) mellem kondensafløb og luftboks

1

Fjern møtrikken (4) på kedlens fremløbsrør

2

3

33

Fjern de 2 nederste skruer (5) i luftboksen

Fjern studsen for forbrændingsnalyse

Løsn luftboksen ved at skubbe den opad og udad og fjern
den fra bagrammen

Fjern aftræksrøret (9) fra luftboksen

Fjern fremløbsrøret (6) der forbinder veksleren med
luftboksen ved at fjerne møtrikkerne.

Drej forsigtigt kedelblokkens aftræksstuds for at trække
veksleren ud.

Fjern gasrøret (7)der forbinder blanderøret med luftboksen
ved at fjerne møtrikken og låsemøtrikken. Pas på ikke at
løsne eller beskadige dysen på venturien.

Fjern vekslernes nederste del ved at fjerne skruerne

Fjern retur-røret (8) der forbinder veksleren med luftboksen
ved at fjerne møtrik og låsemøtrik

Fjern de 4 skruer (10) der fastgør kedelblokken til luftboksen

Træk forsigtigt den keramiske fiber ud
Rens veksleren med en blød børste og skyl med rent vand..

9
7
10

5

Afmontering af blæser
Fjern hele kabinettet.
Fjern dækslet over luftboksen ved at vippe hængslerne,
trække det opad og udad.
Afmonter blæseren
Træk jordforbindelsen
fastgørelsespunkterne.

og

tændkablet

ud

af

Fjern de 2 skruer på venstre side af blæseren
Løsn de to skruer på højre side af blæseren
Træk blæseren ud ved at skubbe den til venstre.
Rengør forsigtigt blæserens lameller og monter blæseren
igen.
Efter indgreb skal kedlen indreguleres på ny og CO2
kontrolleres.

34

6
8

FEJLFINDING
FEJL

ÅRSAG

AFHJÆLPNING

Gaslugt

Lækage i gastilførsel eller
internt i kedlen

Tæthedsprøv kedel og
anlæg

Lugt af uforbrændt
gas

Aftræksfejl

Kontroller kedlens
aftrækssystem

Ufuldstændig
forbrænding

Fejl i CO2

Kontroller og indreguler
CO2

Gastryk

Kontroller gastryk

Tændingselektrode

Kontroller elektrode

Ioniseringsføler

Kontroller følerplacering

Forbrænding

Kontroller flammefarve

Gasforbrug

Kontroller gasforbrug

Aftræk

Kontroller aftrækssystemet

Forsinkelse i tænding
med pufning

Kedlen tilsmudses
hurtigt

Sommer/Vinter lampe
slukket

Fejl i elforsyning

Kontroller HFI relæ
Kontroller elforsyningen
Kontroller for
sammensmeltninger på
kontrolkort

Fejl på display

displaykortet

Fejl på hovedprint

Udskift hovedprint
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FEJL
Driftvælger på
Sommer/Vinter lampen
blinker rød
Displayet viser 01

ÅRSAG

Elektrode ikke forbundet korrekt

Kontroller elektrodens forbindelse
mellem elektrode og tændboks

Defekt elektrode

Kontroller tændings/
overvågningselektroden

Fejl på tændboks
hovedprint

Driftvælger på
Sommer/Vinter lampen
blinker rød
Displayet viser 02

Driftvælger på
Sommer/Vinter lampen
blinker rød
Displayet viser 03

AFHJÆLPNING

eller

Fejl på overkogtermostat

Kontroller NTC følere
Kontroller brugsvandssystemet
Kontroller forbindelser mellem
NTC-føler og hovedprint

Fejl på hovedprint

Kontroller hovedprint

Blæser blokeret

Fejl på hovedprint

Driftvælger på
Sommer/Vinter lampen
blinker rød
Displayet viser 04

Driftvælger på
Sommer/Vinter
Displayet viser 05
På remotekontrollen
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Kontroller/udskift tændboks eller
hovedprint

Fejl på vandflow

Kontroller aftrækssystem
Kontroller hovedprintets
forbindelser
Kontroller blæser
Kontroller hovedprint

Kontroller NTC følere
Kontroller vand-flow
Kontroller brugsvandssystem
Kontroller kontrolfunktion, NTC
følere, pumpe

Fejl på hovedprint

Kontroller hovedprint

Fejl i forbindelse til rumenhed
(såfremt monteret)

Kontroller forbindelser mellem
hovedprint og rumenhed

Fejl på hovedprint

Kontroller hovedprint

FEJL
Driftvælger på
Sommer/Vinter
lampen blinker rød
Displayet viser 07

ÅRSAG

Fejl fremløbsføler

Fejl på hovedprint

Driftvælger på
Sommer/Vinter
lampen blinker rød
Displayet viser 09

Driftvælger på
Sommer/Vinter
lampen blinker rød
Displayet viser 06

Fejl returføler

Kontroller NTC-føler
Kontroller forbindelsen mellem
føler og hovedprint

Kontroller hovedprint

Kontroller føler
Kontroller forbindelsen mellem
føler og kontrolkort

Fejl på hovedprint

Kontroller hovedprint

Fejl beholderføler

Kontroller NTC-føler
Kontroller forbindelsen mellem
føler og hovedprint

Fejl på hovedprint

Driftvælger på
Sommer/Vinter
lampen blinker rød
Displayet viser 08

AFHJÆLPNING

Fejl i parametre

Kontroller hovedprint

Indstil kedlens parametre
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FEJL

Tre-vejs-ventilen
tænder mod anlæg

ÅRSAG

Fejl på 3-vejs-ventilen

Der kaldes ikke på centralvarme
og varmt vand

Pumpen kører ikke i
opvarmnings-/
brugsvandssystemet

Fejl i tænding

Kontroller rumtermostaten
Kontroller NTC-føler
Kontroller forbindelsen mellem
NTC-føler og hovedprint
Kontroller brugsvandsforbrug

Kontroller hovedprint

Pumpefejl

Kontroller pumpen
Kontroller forbindelsen mellem
pumpe og hovedprint

Der kaldes ikke på centralvarme
og varmt vand

Kontroller rumtermostaten
kontroller NTC-føleren
Kontroller forbindelserne til
kortet
Kontrol brúgsvandssystemet

Fejl på blæser

Kontroller hovedprint t

Kontroller blæseren
Kontroller forbindelsen mellem
blæser og hovedprint

Aftræksfejl

Kontroller aftræksystemet

Fejl i hovedprint

Kontroller hovedprint

Gasmangel

Kontroller gastilførsel

Fejl på gasventil

Kontroller gasventilen
Kontroller forbindelsen mellem
ventil, tændbopks og hovedprint

Fejl på tændingselektrode
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Kontroller ventilen
Kontroller forbindelsen mellem
ventil og hovedprint

Fejl i hovedprint

Fejl i hovedprint

Blæseren kører ikke i
opvarmnings-/
brugsvandssystemet

AFHJÆLPNING

Kontroller forbindelsen mellem
elektrode og tændboks
Kontroller elektrode
Kontroller forbindelsen mellem
flammekontrolkort og
hovedprint

FEJL

ÅRSAG

AFHJÆLPNING

Vil ikke køre på
minimum

Fejl på hovedprint

Kontroller hovedprint
Kontroller forbindelsen til
hovedprint og tændboks

Vil ikke køre på
maksimum

Fejl på blæser

Kontroller blæser
Kontroller blæserens forbindelser

Fejl på gasventil

Kontroller gasventil

For lille tilslutningstryk

Kontroller tilslutningstryk

Fejl på hovedprint

Kontroller hovedprint

Fejl på rumtermostat og/eller
brugsvandstimer
Fejl på NTC-følere

Kontroller rumtermostat og
brugsvandstimer
Kontroller NTC-følerne
Kontroller forbindelser til hovedprint

Fejl på hovedprint

Kontroller hovedprint

For stor tapning
Fejl på gasventil
Tilkalkning af beholder

Monter vandsparer 10-12 l/min
Kontroller gasventil
Kontroller og fjern kalk
Kontroller korrekt rørforbindelser
Kontroller termostaternes indstilling

Fejl i anlægstryk

Kontroller anlægstrykket
Kontroller påfyldningshanen
Kontroller sikkerhedsventilen

Fejl på ekspansionsbeholder

Kontrol ekspansionsbeholder

Manglende afbrydelse
og/eller gen-tænding
ved brugsvands og/eller
centralvarme

Ikke varmt vand nok

Anlæg taber tryk
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Cod. 64411325 - 200 - Ed. 1 (21/99)

IABER Spa - 23900 LECCO - ITALIA - Via Risorgimento, 13
Tel. 0039 341 277111 - Fax. 0039 341 368071 - Telex 380599 IABER
Fabrikanten foretager løbende udvikling af deres produkter.
Der kan derfor forekomme ændringer efter denne vejledning er trykt.
Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Importør: F.O.Holding A/S, Salbjergvej 36, 4622 Havdrup. Tlf. 46 18 58 44 - Fax. 46 18 64 22.
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