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Ved gentagne udkoblinger kontaktes servicemontør. 
Se koder i kedlens manual. 
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Beretta automatik RC05. 

 
Brugervejledning  
Denne styring kan anvendes på Beretta gaskedler model: 
Beretta Exclusive Boiler 20T,  
Beretta Super Exclusive  Boiler 24 BSI  
Beretta Super Exclusive 24 RSI  
Beretta Super Exclusive MicroMix 32CSI 
Beretta 525KT Green-line,  
 
RC05 er et fjernstyringspanel.  
Det vil sige at kedlens drift udelukkende styres fra dette panel og ikke fra 
kedlens frontpanel.  
Alle kedlens funktionsknapper er ude af funktion når styringen er monteret. 
RC05 kan anvendes med eller uden udeføler.  
Hvis der er monteret udeføler på styringen indstilles fremløbsføler-
temperaturen ud for den kurve, der er lagt i styringen, fra kurve C0 til C9. 
Varmtvandstemperaturen kan indstilles fra 37,5°C til 60°C målt midt i 
beholder.  
Denne funktion er ikke typen Beretta Super Exclusive 24 RSI . 
På Beretta Super Exclusive 24RSI indstilles varmtvandstemperaturen på den 
evt. termostat på beholderen. 
Ved evt. driftforstyrelse kan en kode aflæses i displayet exp..AL1.  
For genstart af kedlen trykkes på re-set knappen og kedlen vil genstarte. 
Ved gentagne driftstop tilkaldes montør. 
SOMMERDRIFT 
Kedlen producerer udelukkende varmt vand 
Tryk på driftvælgeren indtil der vises et vandhane symbol i displayet. 
Sæt varmtvandstemperaturen til den ønskede temperatur, normal 50°C-55°C. 
Temperaturen indstilles ved at trykke på temperaturen-knappen. 
Den ønskede temperatur vises nu i displayet. 
Indstillingen ændres ved at trykke på + eller – til den ønskede værdi vises. 
Den aktuelle rumtemperatur vises hele tiden.

 
 
VINTERDRIFT 
Kedlen producerer varmt brugsvand og varme til radiatorer og gulvvarme. 
Tryk på driftvælgeren til der er et vandhane- og et radiatorsymbol i displayet. 
Udetemperaturen vises i displayet såfremt den er mellem –18°C og +18°C og 
der er monteret udeføler. 
Varmtvandstemperaturen indstilles ved at trykke på temperaturknappen til 
vandhanesymbolet blinker. 
Den indstillede temperatur vises nu i displayet.  
Indstillingen ændres ved at trykke på + eller – til den ønskede værdi vises. 
Normalt 50°C – 55°C. 
Området der kan vises er 37,5°C – 60°C målt midt i beholderen.  
Gælder ikke på typen Beretta Super Exclusive 24 RSI . 
Fremløbstemperaturen indstilles ved at trykke på temperatur-knappen indtil 
radiatorsymbolet blinker i displayet.  
Hvis der ikke er monteret udeføler vises fremløbstemperaturen. Denne 
ændres med + og – tasterne. 
Hvis der er monteret udeføler indstilles kurven med + og – tasterne til den 
kurve der passer for centralvarmeanlægget .  
For radiatorer normalt kurve C3, for gulvvarmeanlæg normalt kurve C0. 
OFF 
Kedlen er slukket. Der produceres hverken varmt brugsvand eller varme til 
radiatorer eller gulvvarme. 
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 
For kondenserende kedler: 
08 Regulering af fejlagtige parameterfunktioner 
09 Fejl ved returføler 
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