BRUGERVEJLEDNING

Super Exclusive
Green R.S.I

BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET
I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER.
CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE
HERMED.

CE: 0694BM3380
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1 GENERELT
Opbevar vejledning og garantibevis ved
kedlen.
Garantibeviset skal i udfyldt stand
fremsendes til F.O.Holding A/S.
Salbjergvej 36, 4622 Havdrup.

Modifikationer
på
sikkerhedsanordninger
foretages af importøren.

kedlens
må kun

Da kedlen indeholder elektriske
komponenter bør følgende iagttages:

Der er et 24 måneders ombytningsgaranti på fabrikationsfejl på kedlens
komponenter fra installationsdatoen.

Berør ikke elektriske apparater og
komponenter med nogen våd eller
fugtig del af kroppen, og/eller barfodet.

Efterlad ikke emballage i børns nærhed.

Træk ikke i de elektriske forbindelser.

Installation af kedlen skal foretages af
autoriseret installatør.

Lad ikke børn betjene gaskedlen.

Kedlen skal monteres efter gældende
regler og normer, Gasreglementet,
Stær kstrømsreglementet,
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.
Kontroller jævnligt at anlæggets
vandtryk er mellem 1 og 1,5 bar. Påfyld
evt. 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.
Beretta Super Exclusive Green RSI
må ikke installeres udendørs.
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Foretag ikke selv indgriben i gaskedlen.
Der må kun anvendes originale
reservedele.
Det
anbefales
at
tegne
servicekontrakt med autoriseret
servicefirma.
Kedlen skal efterses af autoriseret
installatør hvert 2.år.
BEMÆRK
Hvis kedlen skal være afbrudt i længere
tid foretages følgende:
- Afbryd for kedlens strømtilførsel
- Luk for gastilførslen og for kedlens
afspærringshaner
- Ved risiko for frost tømmes anlægget
for vand.
Ved mistanke
(gaslugt):

om

gasudslip

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.

2 KEDEL-BESKRIVELSE
Super Exclusive Green R.S.I. er en
væghængt, kondenserende gaskedel
til produktion af var mt vand til
centralvar meanlæg og til varmt
brugsvand såfremt varmtvandsbeholder
er tilsluttet.

I kedlens frontpanel kan indtastet
parametre og disse kan aflæses i
displayet.
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Taster for varmt vand samt valg af temperatur
Øger parameterværdi
MODE tast
Display med 4 cifre
LED for varmtvandstemperatur
To-farvet driftlampe
LED for drifttemperatur
Release tast
Nedsætter parameterværdi
Tast til valg af fremløbstemperatur eller kurve
Dæksel for montering af ur
Manometer
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3 OPSTART
Førstegangsopstart af kedlen skal foretages af autoriseret tekniker.
Følg anvisningerne nøje hvis kedlen skal genstartes.
Åben for gashanen under kedlen ved
at dreje den mod uret.
Åben
position

Tænd for strømtilførsen til kedlen og
kontroller at driftlampen (LED) blinker
grønt.
I displayet vises et nummer svarende
til kedlens elektroniske kode.
Kedlen gennemløber en selv-test,
indikeret ved bogstavet “A” i displayet
og går derefter på stand-by, indikeret
ved bogstavet “0” og temperaturen i
displayet.
Vælg temperatur på evt. rumtermostat
(ca. 20°C) eller kontroller at et evt.
automatik er tilsluttet og indstillet (ca.
20°C).
På kontrol panelet.
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!

Hvis kedlen er forbundet til en
varmtvandsbeholder
med
termostat indstilles temperaturen
direkte på beholderen.
Indstil kedlen til en temperatur på
70°C som anfør t nedenfor.
Hvis beholderen ikke har
termostat men en NTC-føler
i n d s t i l l e s
brugsvandstemperaturen direkte
på kedlens panel således:

Tr yk
på
tasten
:
brugsvandstemperaturen vises i
displayet efter “d”, indstil den ønskede
temperatur ved at trykke på “+” eller ““, gem ved at trykke på tasten
, LED
blinker medens temperaturen indstilles.

Tryk på tasten
vises efter „c“.
!
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: kedeltemperaturen

Ved installationen indstilles
kedeltemperaturen af montøren
som vist på side 10. Denne
indstilling bør ikke ændres.

Kontroller at displayet viser værdien som
på side 10, hvis ikke indstilles det med
tasterne “+” eller “-“.
Gem ved at trykke på LED tasten
,
centralvarme LED blinker under
indstillingen.
!

Hvis der ikke vises værdien som
på
side
10,
kontaktes
servicetekniker.

inde indtil set
Hold tasten
temperaturen vises i displayet (blinker)
for at tænde for varmtvandsbeholderen.
Brugsvands LED lyser.
Hold tasten
inde indtil LED slukker
for at afbryde beholderfunktionen. d OF
vises i displayet i 2 sekunder.
Hold tasten
inde indtil LED slukker
for at afbryde centralvarmen. c OF vises
i displayet i 2 sekunder.
Når det ene eller begge systemer er
tilsluttet lyser den grønne ON indikator
lampe konstant, i displayet vises
kedeltemperaturen. Følgende kan
forekomme:
- hvis der ikke kaldes på varme går
kedlen på stand-by, vises med “0” i
displayets første felt.
- hvis der kaldes på varme starter
kedlen op, brænderen tænder, vises
i displayet med “3” hvis der ønskes
centralvarme og med “4” hvis der
ønskes varmt brugsvand. Displayet
viser også kedeltemperaturen.
Kedlen kører indtil set temperaturen er
opnået, derefter går den på stand-by.
Kedlen går på “DRIFT STOP” eller
“PERMANENT STOP” hvis der opstår
tændings eller driftproblemer.
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Ved
DRIFTSTOP
stopper
sikkerhedssystemet kedlen midlertidigt
og kedlen genstarter automatisk når
forholdene igen er normale.
I displayet vises skiftevis “9” efterfulgt
af fremløbstemperaturen med “b”
efterfulgt af fejlkode. Den grønne
driftlampe lyser konstant.

Ved PERMANENT STOP stopper
kedlen. Fejlkoden vises i de to sidste
felter i displayet, det første felt viser
“E”, Den røde driftlampe vil lyse
konstant..
!

Vent 10 sekunder med genopstart
efter et DRIFT STOP.

Se afsnit “Fejl og afhjælpning” for
yderligere beskrivelse.
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INDSTILLING
TEMPERATUR
!

!

AF

KEDEL

Maximum kedel temperatur

Kedlen kan have en udeføler der
automatisk
regulerer
kedeltemperaturen
efter
udetemperaturen.
Maximum kedel temperaturen
skal indstilles af aut. tekniker
ved førstegansopstart af
kedlen.

Tryk på tasten
hvis målingen skal
vises: kedeltemperaturen vises efter “c”
i displayet, vælg den ønskede indstilling
ved at trykke på “+” eller “-“, gem ved
at trykke på tasten
, opvarmnings
LED blinker under indstillingen.

INDSTILLING
BRUGSVANDSTEMPERATUR
!

AF

Hvis kedlen er forbundet til
varmtvandsbeholder
med
termostat indstilles temperaturen
direkte på beholderen. Indstil
temperaturen på 60°C som anført
nedenfor.
Hvis beholderen ikke har
termostat men en NTC-føler
indstilles temperaturen på
kedlens panel således:

Tr yk på tasten
: Ønsket
beholdertemperatur vises i displayet
efter “d”, indstil den ønskede
temperatur ved at trykke på tasten “+”
eller “-“, gem ved at trykke på tasten
, brugsvand LED blinker under
indstillingen.
Brugsvandstemperaturen
indstillers mellem 20 og 70°C.

kan
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4 VISNING I DISPLAY
Kedlens display viser følgende:
STAND-BY

viser kedlens funktion og kedeltemperatur;
Muliggør forbindelse/afbrydelse af centralvarme og
varmtvandsbeholder systemer og indstilling af relative
temperaturer.

PARAMETRES

viser kedlens funktioner

INFORMATION

viser de målte data

SHUTDOWN

viser kode i overensstemmelse med fejlårsagen.

Tryk på MODE tasten for at gå fra et
område til et andet. Områdets navn vises
i displayet.
Når det ønskede område vises trykkes
på S for at få adgang til området.
Området og relevante indstillinger vises
i displayet.

Beskrivelse

Områdenavn

Display

STAND-BY

Stby

1st felt med komma

PARAMETRE

PARA

1st felt med komma

INFORMATION

INFO

1st felt med blinkende
komma

NEDBRUD

-

Alle felter på displayet
blinker

Eksempel

Ved valg af Stby området vises automatisk status og temperatur uden at der
trykkes på S-tasten.
Efter et permanent stop vises automatisk SHUTDOWN området i displayet.
Se fejlområder på næste side.
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automatisk

MODE

....................

S

S

MODE

....................

S

S

MODE

STAND-BY OMRÅDE
Dette område vises første gang kedlen startes eller ved Re-set. Displayet går
på stand-by hvis der ikke trykkes på nogen tast i løbet af 20 minutter.
I dette område anvendes tasterne således:
BUTTON

DURATION

APPLICATION

RESET

kort

Re-set eller genstart

MODE

kort

går til næste område

kort

viser/indstiller brugsvandstemperatur T.

længe

tænder/slukker for varmtvandsbeholder

længe

tænder/slukker for centralvarmeanlæg

+

kort

øger værdier

-

kort

nedsætter værdier

Der kan tændes/slukkes for kedlen i stand-by området ved at indstille temperaturene
Drift-status
Første felt i displayet viser kedlens drift-status:
0
stand-by
1
for- eller efter-ventilation
2
tænding
3
centralvarmedrift
4
prioritering af ekstern beholder
5
blæserkontrol
6
den ønskede temperatur er opnået
7
efter-cirkulation centralvarme-fase
8
efter-cirkulation brugsvands-fase
9/b
brænder slukket p.g.a. fejl
A
3-vejs ventil skifter over
displayets 3 sidste felter viser kedeltemperaturen.
Hvis brænder slukker p.g.a. fejl viser displayet ‘9’ efterfulgt at fremløbstemperturen
med ‘b’ efterfulgt af fejlkoden.
Kedlen starter automatisk igen når sikkerhedsforholdene er normale.
Længden af afbrydelsen er afhængigt af fejltypen.
Kedlen stopper permanent hvis fejlen gentager sig. (Se SHUTDOWN området)
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PARAMETER OMRÅDE
Kedlens indstillinger vises i displayet under denne procedure.
Tryk på tasten S for aflæsning af indstilliger.
Disse vises med et nummer i første felt og aflæsningen i 2., 3. og 4.felt.
MODE

S

det første parameter viser den ønskede
beholdertemperatur
S

det andet parameter vises hvis
brugsvand tilsluttet
00= varmtvandsbeholder off
01= varmtvandsbeholder on

S

det tredje parameter vises hvis
centralvarmeanlæg tilsluttet
00= opvarmning off (sommer)
01= opvarmning ON (vinter)
03= opvarmning ON+pumpe kører
konstant på opvarmning (vinter)

S

det
fjerde
parameter
fremløbstemperatur (max.)
S

I dette område anvedes tasterne således:
TAST
VARIGHED
FUNKTION
RESET

Kort

genstart

MODE

Kort

går til næste område

S

Kort

går til næste visning, 1, 2, 3 eller 4.
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viser

VISNINGS OMRÅDE
I dette område vises de målte temperaturer.
Tasterne anvendes således:
TAST

VARIGHED

FUNKTION

RESET

Kort

genstart

MODE

Kort

går til næste område

S

Kort

aflæser temperatur

De øvrige taster er ude af funktion.
Målte temperaturer
Det første felt visr hvilken NTC-føler, de følgende tre felter viser temperaturen.

Display felter
Fremløbs-temperatur
Retur-temperatur
Beholder-temperatur
Ude-temperatur
Anvendes ikke
Ønsket temperatur
Fremløbstemperatur stigning i °C/sek
Retur-temperatur stigning i°C/sek
Beholder-temperatur stigning i°C/sek
Eventuel temperatur i.h.t. centralvarmeanlæg
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FEJL OMRÅDE
Dette område vises automatisk ved fejlfunktion.
Der er to fejltyper: midlertidig og permanent.
I første tilfælde vil fejlsystemet afbryde kedlen midlertidigt. kedler starter automatisk
igen når sikkerhedsfunktionerne igen er normale, displayet viser ‘9’ efterfulgt af
fremløbstemperaturen med ‘b’, og fejlkoden.

I andet tilfælde slukker kedlen, fejlkoden viser i de to sidste felter, medens første
felt viser ‘E’.

Kedlen kan genstartes ved at trykke på RESET tasten, de øvrige taster er ude
af funktion.
Se koderne i afsnit “Problem og afhjælpning” .

!

Når kedlen genstartes med Re-set tasten vises koden for det elektroniske
print, hvorefter kedlen gennemløber en selv-dianostisering cyclus vist med
bogstavet “A”.
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5 SLUK KEDLEN
MIDLERTIDIG AFBRYDELSE AF
KEDEL
Ved korte fravær (weekends, korte ferier
o.l).
inde indtil LED slukker.
Hold tasten
Displayet viser d OF.

Hold tasten
inde indtil LED slukker.
Displayet viser c OF
Kontroller at beholder-LED og
centralvarme-LED er slukkede og at
keldens driftlampe blinker grønt.
Hvis der er tilsluttet strøm og gas til
kedlen (blinker grønt) er kedlen beskyttet
af følgende systemer:

- Anti-frost: Pumpen kører når
kedeltemperaturen falder til 7°C og
fortsætter til temperaturen er ca. 10°C.
- Anti-blokerings funktion af pumpe og
3-vejsventil motioneres hver 24.time.
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STOP I LÆNGERE PERIODER
Hvis kedlen ikke skal anvendes i
længere til foretages følgende:

inde indtil LED slukker.
Hold tasten
I displayet vises d OF.

inde indtil LED slukker.
Hold tasten
I displayet vises c OF.

Afbryd kedlens strømtilførsel. Kontroller
at den grønne LED er slukket
Luk for gas-tilførslen
!

Anti-frost systemerne afbrydes i
dette tilfælde.

!

Tøm anlægget for vand hvis der
er risiko for frost..

6 RENGØRING
Kedlens kabinet kan rengøres med en hårdt opvredet klud tilsat opvaskemiddel.

!

Anvend aldrig let antændelige midler f.eks. petroleum, sprit eller benzin til
rengøring.

!

Anvend aldrig opløsningmidler til rengøring af kedlen.
Sluk for kedlens strømtilførsel før rengøring.
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7 FEJL OG AFHJÆLPNING
Hvis kedlen ikke starter og den grønne
LED ikke lyser når der afbryderen
sættes på “ON” er der ikke strøm til
kedlen..
Kontroller at:
kedlens elstik er korrekt tilsluttet
stikkontakt.
at hovedafbryderen er på “ON”.
!

tilkald evt. servicetekniker.

Sikkerhedsstop eller permanent stop.
Midlertidigt drift stop
I nedenstående tilfælde stopper kedlen
midlertidigt og starter automatisk op
igen når forholdene er normale.
Stopkoden vises i displayet efter “b”,
skiftevis med fremløbstemperaturen
efter “9”.
Kedlens driftlampe lyser grønt.
b
b
b
b

18
19
24
25

b
b
b
b

26
28
29
30

b 65

fremløbstemperatur for høj
returtemperatur for høj
fejl ved fremløb/returfølere
vandmangel, brænderen tænder
automatisk igen efter 10
minutter. Hvis der forekommer
mere end 5 efterfølgende
driftstop stopper kedlen
permanent.
kondensafløb stoppet
blæser kører ikke
blæser stopper ikke
ingen cirkulation, brænderen
starter automatisk igen efter 150
sekunder, Hvis der forekommer
mere end 20 efterfølgende
driftstop stopper kedlen
permanent.
for lav blæserhastighed
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Permanent stop
I nedenstående tilfælde stopper kedlen
permanent.
Stopkoden vises i displayet efter “E”.
Kedlens driftlampe lyser rødt.

Kode
E 00
E 02
E 03
E 04

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

05
06
07
11
12
13
14
15
16
17
18
19
25
28
29
30
31
32
33

E 36
E 37
E 38
E 44
E 60
E 65

beskrivelse
Ioniseringsfejl
Flammesvigt
Fejl på print
Per manen generelt stop.
Fejlårsagen registreres ikke hvis
der har været slukket for
strømtilførslen efter et stop, men
der er en generel alarm.
Fejl på print
Fejl på print
Fejl på print
Print gemmer fejlkode
Indstillet temperatur for høj
Fejl på print
Fejl på print
Fejl på print
Fejl på print
Fejl på print
Fremløbstemperatur for høj
Returtemperatur for høj
Vandmangel
Blæser kører ikke
Blæser stopper ikke
Ingen cirkulation
NTC1 kortsluttet
NTC2 kortsluttet
NTC kortsluttet – kun når VVB
med føler
NTC1 åben
NTC2 åben
NTC3 åben– kun når VVB med
føler
Fejl på print
Parameter læsnings fejl
For lav blæserhastighed
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Kedlen genstartes således.:
- Ved kode b 26
Kedlens driftlampe lyser grønt og
fejlkode “b 26” vises i displayet
efterfulgt af beholdertemperaturen
efter “9”.
- Sluk for kedlen; se afsnittet “stop i
længere perioder”.
- Afmonter proppen på kondensafløbet.
Bemærk: der kan løbe vand fra
proppen.
- Fjern evt. kalkaflejringer
kondensafløbet..
- Gen-monter
kondensfanget.

!

proppen

i
på

Hvis b 26 fejlen genopstår bør
kondensafløbet kontrolleres af
servicetekniker.

Ved øvrige b koder
Afvent at kedlen genstarter automatisk.
- ved E25 – E30 koder
Vises med en konstant rødt lysende
LED og fejlkoden E 25 eller E 30
Kontrol anlæggets vandtryk på
manometeret i kedlens panel. Hvis
vandtrykket er under 1 bar når anlægget
er koldt:

Påfyld vand indtil et tryk på 1.5bar.
Tr yk på RESET tasten efter 10
sekunder.
!

Hvis der ofte skal fyldes vand på
anlægget tilkaldes servicefirma for
kontrol af tæthed af anlægget.
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- ved kode E11-E12-E31-E32-E33E36-E37-E38-E60
!

Tilkald aut.servicefirma for
assistance

- ved øvrige type E koder
Ved øvrige “E” koder: afvent kedlens
genstart i 10 sekunder. Hvis kedlen
genstar ter skyldes stoppet en
midlertidig fejl.
!

Hvis der gentagne gange opstår
driftstop tilkaldes aut. servicefirma.
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Der foretages løbende udvikling af Beretta gaskedler. Der kan derfor forekomme ændringer efter
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1 GENERELT

2 KEDELBESKRIVELSE

Kontroller pakkens indhold efter udpakning.
Opbevar vejledning og garantibevis.
Garantibeviset skal i udfyldt stand fremsendes til
F.O.Holding A/S. Salbjergvej 36, 4622 Havdrup.
Der er et 24 måneders ombytnings-garanti på
fabrikationsfejl på kedlens komponenter fra
installationsdatoen.
Efterlad ikke emballage i børns nærhed.
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.
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.
Luk for gastilførslen og for kedlens afspærringshaner.
Ved risiko for frost tømmes kedlen og 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

2.1
Beskrivelse

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 må kun
foretages af importøren.
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.
Lad ikke børn betjene gaskedlen.
Foretag ikke selv indgriben i gaskedlen.
Der skal foretages eftersyn af kedlen hvert andet år af
autoriseret servicefirma.
Der må kun anvendes originale reservedele.
Det anbefales at tegne servicekontrakt med autoriseret
servicefirma.
Beretta Super Exclusive Green RSI 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.

Kedlens sikkerhedssystem:
●
Sikkerhedsventil på centralvarmeanlæg
●
microprocessor styret kontrol af NTC følere, fejl vises
i display
●
Indbygget vandlås for kondens med kontrol f/evt.
blokeret aftræk.
●
Antifrost sikring, fungerer ved temperaturer under
7°C
●
Flowsikring via NTC-føler.
●
Vandmangelsikring over NTC-føler
●
Overkogtermostat 95°C
●
Blæserkontrol ved måling af omdr.

Super Exclusive R.S.I. er en væghængt,
kondenserende gaskedel til produktion af varmt vand til
centralvarmeanlæg og varmt brugsvand.
Kedlen kan monteres med vandret eller lodret balanceret
aftræk samt splitaftræk C13, C33, C43, C53 og C63.
Tekniske egenskaber:
●
Low-emission og pre-mixing brænder
●
Luft/gas styring via microprocessor
●
Microprocessor styret drift
●
Elektronisk flammeovervågning
●
Elektronisk start ved ionisering
●
Elektronisk lufttilpasning
●
Indbygget nul-tryks-regulator
●
Kontrol panel med digitalt display
●
NTC føler for fremløbstemperatur
●
NTC føler for returtemperatur
●
Automatisk luftudlader
●
Indbygget prioriteringsventil
●
10 l. Trykekspansionsbeholder
●
Indbygget anlægspumpe
●
Trykmanometer
●
Digitalt termometer viser fremløbstemperatur
●
Automatisk fejlfinding med to-farvet lysdiode vises i
display
●
Prioriteringsventil antiblokeringssystem
●
Pumpe antiblokeringssystem
●
Lukket forbrændingskammer
●
Gasarmatur med dobbelt magnetventil

Kedlen er forberedt for montering af :
●
ekstern varmtvandsbeholder med termostat eller
NTC-føler (Beholdertemperaturen kan indstilles
direkte på kedlens panel ved brug af NTC-føler.)
Varmtvandsydelsen
er
afhængig
af
beholderstørrelsen og kedlens ydelse.
●
lavtempertur
●
udeføler for anvendelse af den indbyggede
vejrkompensering
●
rumtermostat
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2.2
Kedelbeskrivelse
10
11

9

12

13
14
8
15
16

7

17

6

18

Komponenter
1 Tømmehane Anlæg
2 Sikkerhedsventil
3 Motordel f/prioriteringsventil
4 Kondensfang
5 Pumpe
6 NTC2 returføler
7 Gasarmatur
8 Silekoneslange f/gastryk
9 NTC1 fremløbsføler
10 Aut. luftudlader
11 Studs f/forbrændingsanalyse
12 Trykekspansionsbeholder
13 Tændings/ioniseringselektrode
14 Kedelblok
15 Pressostat f/kondensfang
16 Blæser
17 Slange fra kondensfang til pressostat
18 Elektronikboks

5
4
3

2

1

Fig. 2.1

6

5

2.3
Instrument panel

7

4
3
2

8
9

1

10

12

11
Fig. 2.2
5

Komponenter:
1 Taster for valg af parametre
2 Øger parameterværdi
3 MODE tast
4 Display med 4 cifre
5 Tast for valg af varmtvandstemperatur
6 To-farvet driftlampe
7 Tast for valg af drifttemperatur
8 Release tasten
9 Nedsætter parameterværdi
10 Gemmer indtastede værdier
11 Dæksel for montering af ur
12 Manometer

2.4
Tekniske data
Nominel belastning (PCI) (Hi)

kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
W

Nominel belastning (PCS) (Hi)
Nominel ydelse (80° - 60°C)
Nominel ydelse (50° - 30°C)
Min. belastning (PCI)
Min. belastning (PCS)
Min. ydelse (80° - 60°C)
Min. ydelse (50° - 30°C)

Elforbrug
Kategori
Strømforsynint
V - Hz
Elektrisk sikkerhed med
IP
Tomgangstab
%
CENTRALVARME
Tryk. Max.temperatur
bar - °C
Fremløbstemperatur område
°C
Disponibelt pumpetryk
mbar
ved kapacitet
l/h
Trykekspansionsbeholder
l
GASTILSLUTNING
Naturgas nominelt tryk (G 20)
mbar
Naturgas nominelt tryk (G 25)
mbar
Flaskegas nominelt tryk L.P.G. (G 30/G 31)
mbar
RØRFORBINDELSER
Centralvarme frem/retur
Ø
Varmtvandsbeholder frem/retur
Ø
Gas
Ø
KEDELDIMENSIONER
Højde
mm
Bredde
mm
Dybde
mm
Vægt
kg
BALANCERET AFTRÆK
Diameter
mm
Max. længde
m
Reduktion ved anvendelse af bøjninger 45°-90°
m
Væghul (diameter)
mm
SPLITAFTRÆK
Diameter
mm
Max. længde
m
Reduktion ved anvendelse af bøjninger 45°-90°
m
FORBRÆNDINGSPRODUKTER VED MAX. OG MIN. KAPACITET G20 GAS *
Maximum
CO mindre end
p.p.m.
CO2
%
NOx mindre end
p.p.m.
∆t forbrændingsprodukter
°C
Minimum
CO mindre end
p.p.m.
CO2
%
NOx mindre end
p.p.m.
∆t forbrændingsprodukter
°C

16 R.S.I

26 R.S.I

16,00
13.760
17,80
15.308
15,40
13.244
16,80
14.448
4,60
3.956
5,10
4.386
4,40
3.784
4,90
4.214
130
II2H3B/P
230-50
X4D
0,07 - 0,80

26,10
22.446
29,00
24.940
25,30
21.758
26,80
23.048
7,60
6.536
8,40
7.224
7,30
6.278
8,10
6.966
130
II2H3B/P
230 - 50
X4D
0,07 - 0,80

2,5-90
20-90
270
800
10

2,5-90
20-90
270
800
10

20
25
28-30/37

20
25
28-30/37

3/4”
3/4”
3/4”

3/4"
3/4"
3/4"

820
450
350
53

820
450
350
53

60-100
10
0,5-0,85
105

60-100
6,45
0,5-0,85
105

80
50+50
0,5-0,8

80
39 + 39
0,5-0,8

50
8,85
40
48
50
8,85
20
12,5

50
8,85
30
55
50
8,85
15
12

* Målingerne er foretaget ved splitaftræk Ø80 0,5+0,5+90° med en temperatur i.h.t. EN483 standard
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Natur gas
(G 20)

PARAMETRE

Flaske gas
butan
(G 30)

propan
(G 31)

Wobbe index nedre brændværdi
(ved 15°C – 1013 mbar)

.

.

.

.

.

45,67

MJ/m3

80,58

70,69

.

.

.

.

.

.

.

.

mbar (mm H2O)

20 (203,9)

Minimum tilslutningstryk .

.

.

.

.

.

.

.

mbar (mm H2O)

13,5 (137,7)

28-30(285,5305,9)

37 (377,3)

1 dyse m/6-huller .

.

.

.

.

.

.

.

3,1

1,6

1,6

1,26

1,24

1,26

1,24

0,36

0,36

Tilslutningstryk

.

.

16 R.S.I
Brænder:
Max.gasforbrug - centralvarme .
.

.

Ø mm
3

.

.

.

.

.

.

m /h

.

.

.

.

.

.

kg/h
3

Max. gasforbrug – brugsvand

.

.

.

.

.

.

.

m /h

.

.

.

.

.

.

.

.

kg/h
3

Min. gasforbrug – centralvarme .

.

.

.

.

.

.

m /h

.

.

.

.

.

.

.

kg/h
3

Min. gasforbrug – brugsvand.
Startgas

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

m /h

.

.

.

.

.

.

.

kg/h

.

.

.

.

.

.

.

%

1,69
1,69
0,49
0,49
0,36

0,36

100

70

70
3850

.

.

.

.

.

.

.

.

.

omdr/1’

5500

3850

Blæseromdrejninger max.

.

.

.

.

.

.

.

.

omdr/1’

4000

4100

4100

1300

1400

1400

3,8

2,3

2,3

2,06

2,03

2,06

2,03

0,60

0,59

.

.

Blæseromdrejninger min.

.

.

.

.

.

.

.

.

omdr/1’

1 dyse m/6-huller .

.

.

.

.

.

.

.

Ø mm

26 R.S.I
Brænder:
Max.gasforbrug - centralvarme .
.

.

3

.

.

.

.

.

.

m /h

.

.

.

.

.

.

kg/h
3

Max. gasforbrug – brugsvand

.

.

.

.

.

.

.

m /h

.

.

.

.

.

.

.

.

kg/h
3

Min. gasforbrug – centralvarme .

.

.

.

.

.

.

m /h

.

.

.

.

.

.

.

kg/h
3

Min. gasforbrug – brugsvand.
Startgas

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

m /h

.

.

.

.

.

.

.

kg/h

.

.

.

.

.

.

.

%

2,76
2,76
0,80
0,80
0,60

0,59

80

55

55
3025

.

.

.

.

.

.

.

.

.

omdr/1’

4400

3025

Blæseromdrejninger max.

.

.

.

.

.

.

.

.

omdr/1’

5500

5500

5500

1700

1800

1700

.

.

Blæseromdrejninger min.

.

.

.

.

.

.

.

.

omdr/1’
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2.5
Tilbehør
- Garantibevis
- 1 gashane
- 1 fremløbshane
- 1 returhane
- Pakninger
- Ophængsbeslag
- Automatudlufter
- Udeføler

Kedlen leveres samlet i kasse:
- læg kedlen på gulvet med bagsiden nedad
- fjern det overste stykke tape
- løft kassen sider op
Kedlen leveres med følgende tilbehør:
- Brugervejledning
- Installationsvejledning

Fig. 2.3

2.6
Dimensioner og tilslutninger

KONDENSFANG

Fig. 2.4
8

2.7
Funktionsdiagram

3

4

MB Fremløb VVB

5

RB Retur VVB

6

7

2
8

M

Fremløb centralvarmeanlæg

R

Retur centralvarmeanlæg

G

Gas

1

Sikkerhedsventil

2

Pumpe

3

Aut. luftudlader

4

NTC1 centralvarmeanlæg, frem

5

Kedelblok

6

Trykekspansionsbeholder

7

NTC2 centralvarmeanlæg, retur

8

Tre-vejs-ventil

9

Omløb

10 Tømmehane

9

1

10

G

R

M

RB

MB

Fig. 2.5

NTC1
Centralvarmeanlæg
fremløb

NTC 2
Centralvarmeanlæg
retur

R

M

G RB MB
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Fig. 2.6

Pumpetryk
Grafen viser cirkulationspumpens ydelsesområde.
Kedlen har anti-lock system som automatisk motionerer
pumpe og tre-vejs-ventil efter 24 timers stand-by.
Anti -lock systemet er kun aktivt når der er strøm
!
til kedlen.
Der må aldrig tilsluttes strøm til kedlen hvis der
!
ikke er vand på anlægget.
Bemærk: For at sikre tilstrækkeligt vandflow over
veksleren skal pumpen altid indstilles på trin 3.
For at sikre anlægget mod pumpestøj bør der altid
monteres eksternt by-pass.
Varmeanlægget
skal
dimensioneres
i
overensstemmelse med DGC’s vejledninger for et- og
to-strengede anlæg.
Kedlen er forsynet med et internt omløb for at sikre
kedelblokken.

7
6,5
6

5

4,5

(

TRYK (mbar)

)

5,5

4

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

Kapacitet Q (l/h)

Marrone
Blu
Gialla-verde
Rosso
Bianco
Rosea
Grigio
Nero
Elettrodo accensione/rilevazione
Bianco-azzurro
Bianco-marrone
Bianco-viola
Lato componenti
Dis
Vista cruscotto

OBS: Kontakterne i uret og rumtermostaten skal være 24 V.a.c.

brun
blå
gul-grøn
rød
hvid
pink
grå
sort
Tændings/ioniseringselektrode
hvid - lyseblå
hvid - brun
hvid lilla
Komponent del
visning
display print

2.8
El-diagram

Fig. 2.7
10

1200

2.9
Funktions El-diagram
Elektrode
A/R

Fig. 2.8

KOMPONENTER
T.A.
V
P
S1
S2
BE04
MCBA
F1
F3
E.A/R
OPE
RL3V
P.S.
3V
T.Boll.
S.Boll.
T.B.T.
L1
L2
L3

Rumtermostat
Blæser
Pumpe
NTC fremløbsføler
NTC returføler
Forbindelsesprint
Hovedprint
2 AF sikring
4 AT sikring
Tændings/ioniseringselektrode
Gasarmatur
Relæ f/prioriteringsmotor
Pressostat f/kondensfang
Prioriteringsmotor
Beholdertermosat
NTC-føler f/beholder
Lav-temperatur termostat
LED brugsvand
LED to-farvet kedelstatus (rød-grøn)
LED centralvarmeanlæg
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2.10
Rumtermostat og/eller kloktermostat
!

OBS: Kontakterne i uret og rumtermostaten skal være 24 V.a.c.

For ekstern udeføler Forbind følerens ledning til stik M6.3 og M6.4 For rum termostat eller termostat med batteri (fungerer med
24V.a.c.). Parameter 34 indstilles på 00 (se afsnittet
som vist i diagrammet
“Parameterområder”).

For ur (24 V.a.c. kontaktsæt)
Parameter 34 indstilles på 01 hvis der også er monteret udeføler,
på 00 for installation uden udeføler (se afsnittet
“Parameterområder”).
For ur og rumtermostat (24 V.a.c. kontaktsæt).
Parameter 34 indstilles på 00 (se afsnittet
“Parameterområder”).

For lav-temperatur anlæg med direkte kredsløb, Monter en
lus mellem stik M6.5 og M6.6, temperatur området vælges
mellem 20 og 45°C.
Området fungerer sådan at fremløbstemperaturen ikke kan
indstilles til mere end 45°C.
Kontroller at fremløbstemperaturen er korrekt indstillet før opstart.
Det kan installeres en sikkerhedstermostat på lav-temperatur
systemet for at sikre at kedlen afbrydes ved fejl.
Termostaten forbindes til stik M7.3 og M7.4 og lusen fjernes.

12

2.11
Forbindelse til VVB styring
Kedlen er forberedt for montering af varmtvandsbeholder
med termostat.
Ved at ændre et parameter kan kedlen forbindes til en
varmtvandsbeholder med NTC føler.

OBS: Kontakterne i uret og rumtermostaten skal
være 24 V.a.c.

!

Termostat forbindelse til ekstern varmtvandsbeholder
(24V.a.c.).
Parameter 35 indstilles på 03 (se afsnittet “Parameterområder”).

NTC forbindelser til ekstern beholder (24V.a.c.).
Parameter 35 indstilles på 02 (se afsnittet “Parameterområder”).

Forbindelser for brugsvands-ur og termosat for ekstern
beholder
(termostatens kontakter 24V.a.c.).
Parameter 35 indstilles på 03 (se afsnittet “Parameterområder”).

Forbindelser for brugsvands-ur og NTC til ekstern
beholder tank
(urets kontakter 24V.a.c.).
Parameter 35 indstilles på 02 (se afsnittet “Parameterområder”).

!
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Anvend 1800 ohm modstand og kontroller urets kontakter
fungerer med 5V-1mA.

3 INSTALLATION
3.1
Installation

3.2
Kedelinstallation

Vigtigt
Kedlen skal installeres af autoriseret installatør i
overensstemmelse med gældende love, regler og
normer.

Kedlen leveres med ophængsbeslag (fig. 3.1).
Rørforbindelsernes placering og dimensioner:

OPSTILLINGSRUM
Kedlen kan installeres overalt i boligen på betingelse af
at der udføres korrekt aftræk.
Der kan anvendes følgende aftræksmuligheder C13,
C33, C43, C53, C63.
Kedlen skal installeres efter gældende regler og normer.
der kræves ikke friskluftåbning i rummet, da kedlen 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.
AFSTANDSKRAV
Af hensyn til senere servicering af kedlen bør der være
min. 5 cm afstand på siderne af kedlen, og min. 25 cm
over og under kedlen.

A Centralvarme retur
B Centralvarme fremløb
C Gasforbindelse

3/4"
3/4"
3/4"

Kedlen monteres således:
Monter ophænget på væggen.
Kontroller ophænget er vandret.
Hæng kedlen på beslaget, monter evt.
varmtvandsbeholder og udfør rørforbindelsrne som
beskrevet afs. 2.7.
Den medleverede automatudlufter skal monteres på
kedlens top i venstre side.

Ophængsbeslag

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

VIGTIGT
For at opnå den fulde udnyttelse af kedlen bør
varmeanlægget opbygges i overensstemmelse med
DGC’s vejledende anvisninger nr. 36 og 37.
Afspærringshanerne skal monteres.
Kontroller at kedlen tilsluttes korrekt gasart.
Vær meget omhyggelig med aftrækket.
Kontroller at alle samlinger er tætte.
Fikser evt. samlinger med skruer.
Evt. kondensafløb fra kedlens aftræk skal føres til afløb.
C

B
A
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Fig. 3.1

3.3
Kondensfang
- Træk kondensafløbets afløbsslange ned
- Før afløbsslangen til afløb og forbind det.
- Kontroller kondensafløbet for utætheder.
!

A

Fig. 3.2

Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader
opstået som følge af manglende afledning af
kondensvand.

3.4
El-forbindelser
Kedlen
tilsluttes
220..240V,
50Hz.
Tilslutningerne skal foretages med to-polskontakt
med en afstand af min. 3mm.
Strømforbrug ca. 130W.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
El-installationen foretages således:
- Åben kedlens panel
- Løsn skruerne der fastgør panelet (A)
- drej panelet nedad
- fjern skruerne der fastgør dækselt over printet;
forbind rumtermostat og/eller kloktermostat som vist på
el-diagrammet på afs. 2.10.

3.5
Gas forbindelser
Gastilslutningen skal foretages i overensstemmelse med
gældende regler og anvisninger.
Den i tilslutningskittet vedlagte gashane skal anvendes.
Kontroller før tilslutning til gassen
at gasinstallationen er korrekt udført
at kedlen er indreguleret til korrekt gasart
at alle rør er gennemskyllede.
Fig. 3.3

at kedlen tilsluttes korrekt gasart.
Vær omhyggelig med rørforbindelserne.
Kontroller omhyggeligt at alle samlinger er tætte.
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3.6
Aftræk og forbrænding
Der må kun anvendes originale Beretta aftræksdele.
Gaskedlen har lukket forbrændingskammer og skal
forbindes med de godkendte, originale Beretta
aftrækssystemer til luftindtag og aftræk.
Aftrækket skal udføres i overensstemmelse med
Godkendelser og Vejledninger.
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.

C53

C33

C43

C13

C53
C13
C13

BALANCERET AFTRÆK (Ø60-100)
3.6.1
Vandret balanceret aftræk

C13

Vandret balanceret aftræk

C33

Lodret balanceret aftræk

Ved anvendelse af vandret balanceret aftræk ledes
afkastet gennem en ydermur. Aftrækket består af et
dobbeltrør, en 90°-bøjning samt en afslutningshætte.
Montering:
Lav et hul i væggen med en diameter på 105mm.
Hullet skal have en hældning indad på 1-3%.
Skær rørene i længde passende til installationen.
Monter bøjningen på kedlen og saml bøjningen og
aftræksrøret.
Tætn murhullet med en fugemasse så der er mulighed
for ekspansion.
Monter den udvendige gummiring.
BEMÆRK: Vær yderst omhyggelig med montering af
aftrækket.
Anvend altid fikseringsbøjler ved rør på mere end 1 m
længde.

C43

Ikke DK

C53

Splitaftræk,

C63

Splitaftræk (1856/1)

Max. længde
balanceret aftræk
(m)
16 R.S.I.

10

26 R.S.I.

6,45

Fig. 3.4

Fradrag (m) ved anvendelse
af bøjninger
45°
90°

0,5

0,85

3.6.2
Lodret balanceret aftrækBor et hul Ø110mm i loftet og i tagpladen lodret over
kedlens aftræksstuds.
Monter taginddækningen.
Aftræksrøret placeres på kedlens aftræksstuds
Aftræksrøret kan forlænges ved anvendelse af
forlængerrør og/eller bøjninger. Forlængerrørerne kan
afkortes.
Fastgør aftræksrøret og evt. forlængerrør og bøjninger
med selvskærende skruer.

Fig. 3.5
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3.6.3
Splitaftræk (Ø80)

Splitaftræk
max.længde dia.
80 (m)
16 R.S.I.

Fradrag (m) ved anvendelse
af bøjninger
45°
90°

50 luft + 50 gas
0,5

26 R.S.I.

0,85

39 luft + 39 gas

B

A

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.
Tilslutning for aftrækket foretages midt på kedlen.
Luftindtaget forbindes til luftindtaget når dækslet er
fjernet. Dækslet fjernes ved hjælp af en skruetrækker.
Tabellen viser de godkendte max.længder og montering
af aftræksstudsen der er en del af tilslutningskittet.
LUFTINDTAG GENNEM YDERMUR.
Murhul udføres med en diameter af Ø105mm til
friskluftindtaget.
Afkort evt. afslutningsrøret til ønsket længde.
Placer bøsningesrøret i murhullet.
Monter den ydre gummiring på flangen som vist på
tegningen.
Monter evt. bøjninger og forlængerrør.
Før luftindtagsrøret gennem murgennemføringen til stop.
Tætn murbøsningen med silikone mod væggen.
RØGAFGANG
Aftrækket monteres som luftindtaget, men med lodret
afgang og afsluttes med taghætte og taginddækning.
Aftrækket skal isoleres fra og med første etage-adskillelse
til og med afslutning over tag, medmindre aftrækket føres
i bygningskanal eller til afmeldt skorsten. Se
Gasreglementet.
INSTALLATION
AF
SPLITAFTRÆK
MED
LUFTINDTAG FRA AFMELDT SKORSTEN.
Afmeldt skorsten kan anvendes til friskluftkanal under
forudsætning af:
At skorstenen vurderes til at være i rimelig stand
At tværsnitsarealet for skorstenen er lig med eller større
end det godkendte indsugningsrør (Ø80mm).
BEMÆRK:
Afstanden mellem overkant på skorsten og afdækning
skal udgøre min. 30mm.
afstanden fra overkant af skorsten til top af hætte skal
udgøre min 300mm.
Ved murgennemføring bør anvendes bøsningsrør.
Aftræksrøret tætnes ved afdækningen med silikone.
Aftrækket skal have en hældning på min.1% mod
kondenssamleren.

Fig. 3.6

17

3.7
Vandpåfyldning og rørforbindelser
Rørene tilsluttes på frem og retur med det vedlagte
tilslutningskit.
Evt. ekstern varmtvandsbeholder monteres som vist på
diagrammet.
Anlægget skal gennemskylles for evt. urenheder.
Der skal monteres afspærringshaner på alle
kedelforbindelserne. Alle samlinger skal kunne adskilles.
Når rørforbindelserne er udført påfyldes vand på
anlægget.
Varmeanlægget skal være koldt når følgende udføres:
Drej dækslet på automatudlufteren bag på pumpen 2-3
gange,
Påfyld vand indtil et tryk af ca. 1,5 bar (fig. 3.7).
Luk påfyldningshanen.
Kedlen er forsynet med en effektiv automatudlufter. der
skal derfor normal ikke skal foretages yderligere.
Kedlen starter når udluftningsfasen er gennemført.

for lav
vandstand

rødt de
å
omr

om blåt
rå
de

korrekt
arbejdsområde

Fig. 3.7

A

3.8
Tømning af varmeanlægget
Foretag følgende:
Sluk for kedlens strømtilgang
Aktiver sikkerhedsventilen (B)
Tøm anlægget for vand
BEMÆRK
Overløb fra sikkerhedsventilen skal føres til afløb.
Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået
som følge af forkert montering eller manglende afledning
af vand fra sikkerhedsventilerne o.l.

B

Fig. 3.8
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4 VISNING I DISPLAY

Kedlens display viser og indstilles som følger:
STAND-BY

viser kedlens funktion og kedeltemperatur
Muliggør forbindelser/afbrydelse af centralvarme og varmtvandsbeholder systemer og
indstilling af relative temperaturer.

PARAMETERS

indstiller alle kedlens funktionsparametre

INFORMATION

viser de målte data

COMMUNICATION

viser forbindelsen ved evt. automatik

FAN SPEED

viser blæserhastighed

ERROR

viser seneste kode for driftstop

HELP CODE

viser en hjælpe-kode

SHUTDOWN

viser kode i overensstemmele med fejlårsagen

Brugeren har adgang til STAND-BY/PARAMETER/INFORMATION områderne uden hjælpe-kode.
Tryk på MODE for at gå fra et område til et andet. Områdets navn vises i displayet.
Når det ønskede område vises trykkes på S for at få adgang til området.
Området og relevante indstillinger vises i displayet.

Beskrivelse

Områdenavn

Display

STAND-BY

Stby

1st felt med komma

PARAMETRE

PARA

1st felt med komma

INFORMATION

INFO

1st felt med blinkende komma

FORBINDELSE

CONN

II

BLÆSER-HASTIGHED

FAN

4000

FEJL

ERRO

1st felt blinker

HJÆLPE CODE

CODE

første bogstav på display “C”

NEDBRUD

-

Alle felter på displayet blinker

Ved valg af Stby området vises automatisk status og temperatur uden at der trykkes på S tasten.
På følgende side vises en oversigt over alle områder.
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MODE

....................

S

Automatisk

MODE

MODE

S

....................

S

S

MODE

MODE

S

Kode valgt

Uden valgt kode

....................

S

S

MODE

STAND-BY OMRÅDE
Dette område vises første gang kedlen startes eller ved Re-set, displayet går på stand-by hvis der ikke
trykkes på nogen taster i løbet af 20 minutter.
TAST

VARIGHED

ANVENDELSE

RESET

kort

Re-set eller genstart

MODE

kort

går til næste område

kort

viser/indstiller brugsvandstemperatur (T3 set)

kort

viser/indstiller fremløbstemperatur (T1 max.)

længe

tænder/slukker for VVB

længe

tænder/slukker for centralvarmeanlæg

+

kort

øger værdi

-

kort

nedsætter værdi

længe

giver adgang til hjælpe-kode området

S

MODE

+

MODE

+

+

længe

skorstensfejersystem kedel på max.

MODE

+

-

længe

skorstensfejersystem kedel på min.

+

+

-

længe

afbryder skorstensfejersystem

Grund-indstilling
Det er muligt at tænde/slukke kedlen i stand-by området,
ved at indstille temperaturerne.

Tryk på
for at indstille temperaturen på displayet og
igen.
skift med + og-, gem ved at trykke på
Indstillingsområdet er 20-70°C.
For at atbryde holdes
inde intil LED slukker. Displayet
viser OFF i 2 sekunder.

Opvarmnings funktion: Hold
inde for at starte denne
funktion. Den tilsvarende LED vil tænde og den indstillede
temperatur c XX vises i displayet.
for at ændre temperturen ved at trykke på +
Tryk på
eller -, gem ved at trykke på
igen. Indstillingsområdet
er 20-90°C ved høj temperatur-installation og 20-45°C ved
lav temperatur-installation. Se afsnittet “Elforbindelser” for
indstilling af installations-type.
!

Drift-status
Første felt i displayet viser kedlens driftstatus:
0 stand-by
1 for- eller efter-ventilation
2 tænding
3 centralvarmedrift
4 prioritering af ekstern beholder
5 blæserkontrol
6 brænder slukket den ønskede fremløbstemperatur er
opnået
7 Efter-circulation centralvarme-fase
8 Efter-circulation brugsvands-fase
9/b brænder slukket p.g.a.fejl
H skorstensfejer kedel på max.
L skorstenfejer kedel på min.
A 3-vejs ventil skifter over
T blæser kører manuelt
Displayets 3 sidste felter viser kedeltemperaturen..

Når der er monteret udeføler ændres varmekurven
når temperturen skifter (se afsnittet “Indstilling af
fremløbstemperatur”) Dette funktion må kun foretages
af aut. servicemontør.

Beholderfunktion: Der skal være forbundet en
varmtvandsbeholder med enten termostat elle NTC-føler
til kedlen.
inde for at starte denne funktion. Den tilsvarende
Hold
LED vil tænde og den indstillede temperatur d XX vises i
displayet.
!

!

Hvis
kedlen
er
forbundet
til
en
varmtvandsbeholder med en NTC-føler kan
temperaturen indstilles direkte på kedlens display.

Hvis brænder slukker p.g.a. fejl viser displayet ‘)’ efterfulgt
at fremløbstemperturen med ‘b’ efterfulgt af fejlkoden.
Kedlen starter automatisk igen når sikkerhedsforholdene
er normale.
Længden af afbrydelsen er afhængigt af fejltypen.
Kedlen stopper permanent hvis fejlen gentager sig. (Se
SHUTDOWN området)

Hvis
kedlen
er
forbundet
til
en
varmtvandsbeholder med en termostat, skal
temperaturen indstilles på beholderen medens
temperaturen på kedlens display indstilles på
70°C.
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PARAMETER OMRÅDE
Kedlens indstillinger vises i displayet under denne procedure:
Parametre vælges med tasten S og ændres med tasterne + og -.
Tryk på M for at gemme den nye parameter indstilling. Indstillingen blinker to gange for at bekræfte.
Den nye indstilling anvendes når kedlen sættes tilbage på stand-by (kedlen går automatisk på stand-by hvis der
ikke tastes i 20 minutter).
De første 4 parametre vises direkte med nummer i første felt og indstillingen i det andet, tredje og fjerde felt
De øvrige parametre vises også og kan ændres med Hjælpe-koden: Displayet viser P efterfulgt af nummeret på
parametret, indstillingen vises i andet, tredje og fjerde felt.

MODE

S

hjælpekode ikke valgt

S

S

S

S

med hjælpekode valgt

efter 2 sekunder

S

dopo 2 secondi
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I dette område anvendes tasterne således:
TAST

VARIGHED

FUNKTION

RESET

Kort

re-set eller genstart

MODE

Kort

gemmer ny indstilling og går til næste område

S

Kort

fortsætter til næste parameter

M

Kort

gemmer det nye parameter

+

Kort

forøger værdi

-

Kort

nedsætter værdi

+

Holdes inde

forøger værdi hurtigt

-

Holdes inde

nedsætter værdi hurtigt

Grund-indstillinger
Brugeren kan indstille følgende parametre:
Beholdertemperatur, temperaturen, fra 20°C til 70°C, af brugsvandet i varmtvandsbeholderen kan
indstilles. Hvis beholderen har monteret en termostat skal indstillingen sættes på 70°C.
Brugsvand tilsluttet
00= Varmtvandsbeholder OFF
01= Varmtvandsbeholder ON

Centralvarmeanlæg tilsluttet, kan vælges:
00= centralvarme OFF (sommer)
01= centralvarme ON (vinter)
03= centralvarme ON + pumpe kører konstant på opvarmning (vinter)

Fremløbstemperatur, Fremløbstemperaturen, fra 20°C til 90°C, for høj-temperatur anlæg og 20-45°C for lav
temperaturanlæg, kan indstilles. Se afsnit “El forbindelse” for indstilling af anlægget.

Nogle parametre kan direkte vælges som vist på side 21.
De øvrige parametre kan kun indstilles når hjælpekoden er aktiveret.
Se afsnit “Parametre” for en komplet liste.
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VISNINGS-OMRÅDE
Dette område viser: føler-temperatur og den indstillede (SET) temperatur.
Tasterne anvendes som følger:
TAST

VARIGHED

FUNKTION

Kort

genstart

Kort

går til næste omåde

Kort

aflæser temperatur

RESET
MODE

S

De øvrige taster er ude af funktion

Målte temperaturer
Det første felt viser hvilken NTC-føler, de følgende tre felter viser temperaturen
Display
Fremløbs temperatur (NTC1)

Retur temperatur (NTC2)

Beholder temperatur (NTC3) hvis NTC føler er anvendt

Ude temperatur (NTC4) hvis udeføler forbundet

Anvendes ikke

Ønsket temperatur kaldt fra NTC1 (for opvarmning) eller fra NTC3 (fra varmtvandsbeholder med NTC-føler)
Fremløbs temperatur stigning i °C/sek
Retur temperatur stigning i °C/sek
Beholder temperatur stigning i °C/sek (når VVB har NTC føler)
Eventuel temperatur i.h.t. centralvarmeanlæg (NTC)
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INDSTILLING OMRÅDE (kun via hjælpekode)
Dette område anvendes til at teste forbindelsen mellem kedlens print og evt. automatik, remote kontrol (ekstra
tilbehør)
Hvis der ikke er forbindelse viser displayet:

Hvis der er forbindelse fra print til remote kontrol, viser displayet:
blinker

Hvis der er forbindelse fra print til remote kontrol og omvendt, viser displayet:
blinker

Det er på denne måde muligt at kontrollere om fejlen er på kedlens print eller på remote-kontrollen hvis der opstår
fejl.
Tasterne anvendes således:
TAST

VARIGHED

FUNKTION

RESET

Kort

genstart

MODE

Kort

næste område

BLÆSER HASTIGHED OMRÅDE (kun vis hjælpekode)
Dette område viser blæserhastigheden for hvert 3.sekund.
Tasterne anvendes således:

TAST

VARIGHED

FUNKTION

RESET

Kort

genstart

MODE

Kort

næste område
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FEJL OMRÅDE (kun via hjælpekode)
Dette område viser den seneste registrerede fejl.
Tasterne anvendes således:
TAST

VARIGHED

FUNKTION

RESET

Kort

genstart

MODE

Kort

går til næste område

Kort

viser næste fejl input

S

De øvrige taster anvendes ikke.
Displayet viser fejl-input med første felt blinkende og aflæsning i de sidste 3 felter.
Fejl input
Fejl nummer

Kedel funktions status på fejl tidspunktet (se Stby område)

Fremløbs temperatur på fejl tidspunktet (NTC1)

Retur temperatur på fejl tidspunktet (NTC2)

Beholder temperatur på fejl tidspunktet (NTC3), hvis NTC føler
Ude temperatur på fejl tidspunktet (NTC4)

HJÆLPE KODE OMRÅDE
Gå i kode området og vælge hjælpekode for indstilling af funktionsparametre.
For adgang til dette område trykkes fra stand-by området samtidig på MODE og S i 2 sekunder.
Ordet CODE vises, tryk på S. Det første felt viser C efterfulgt af et vilkårligt tal. Vælg hjælpe koden med + og –
tasterne og bekræft med M.

DRIFTSTOP OMRÅDE
Dette område vises automatisk hvis der opstår en fejl.
Der er to fejltyper: midlertidig og permanent.
I første tilfælde vil fejlsystemet afbryde kedlen midlertidigt. kedler starter automatisk igen når sikkerhedsfunktionerne
igen er normale, displayet viser ‘9’ efterfulgt af fremløbstemperaturen med ‘b’, og fejlkoden.

I andet tilfælde slukker kedlen, fejlkoden viser i de to sidste felter, medens første felt viser ‘E’.

Kedlen kan genstartes ved at trykke på RESET tasten, de øvrige taster er ude af funktion.
Se koderne i afsnit “Problem og afhjælpning” .
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5 TÆNDING OG FUNKTION
5.1
Forberedende kontrol
Førstegangsopstart af kedlen skal foretages af aut.
montør.
Kontroller følgende før opstart af kedlen:
at tæthedsprøve gasinstallationen
at kedlen er tilsluttet korrekt gasart
at kedlen har korrekt tilslutningstryk
at EL- og vandtilslutninger er korrekt forbundet
at kedlens ydelse svarer til anlægget
at rørene er korrekt udført og korrekt isolerede
at aftrækssystemet er udført og samlet korrekt
at evt. kondenssamler er monteret korrekt.
at kedlen er korrekt indreguleret
at afstandskravene er overholdt
at installationen i øvrigt er udført i overensstemmelse
med Gasreglementet og gældende regler

5.2
Opstart af kedlen
- Åben for gashanen.
- Tilslut strøm til kedlen.
- Den grønne driftlampe (1) blinker, i displayet (2)
visesprintkortets ID-kode, derefter gennemgår kedlen
en opstartstest, vist med et “A” og går derefter på standby: displayet viser “0” og temperaturen målt af
fremløbsføleren (NTC1).
- Indstil rum-føler (hvis monteret) på den ønskede
temperatur.
- Tryk på tasten
: kedlens maximum temperatur vises
efter symbolet “c”, vælg den ønskede temperatur ved
at trykke på “+” or “-“, bekræft ved tryk på
igen,
LED(4) blinker under indstillingen.
!

Ved lav temperatur installation vælges
temperaturer mellem 20 og 45°C.
Når anlægget indstilles på “lav temperatur” type
som vist i afsnit “El forbindelse”, kan maximum
fremløbs temperaturen ikke stilles højere end
45°C.

!

Hvis der er monteret udeføler, vil ændring af
fremløbstemperaturen ændre klima-kurven (se
“Indstilling af fremløbstemperatur”) og dette kan
kun indstilles af servicetekniker.

- Hold tasten
inde for at starte centralvarme
systemet, indtil set temperaturen vises i displayet
(blinkende), LED(4) lyser
Brugsvandstemperaturen skal indstilles hvis kedlen er
forbundet til en varmtvandsbeholder.
Hvis der monteret NTC føler i beholderen kan
temperaturen indstilles mellem 20°C og 70°C på
kedlens display.
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Hvis der er monteret termostat i beholderen indstilles
brugsvandstemperatuen på termostaten og i kedlens
display sættes temperturen til 70°C.
- Tryk på tasten
: og brugsvandstemperaturen vises
i displayet efter “d”, vælg indstilling med “+” eller “-“,
bekræft ved at at trykke på
, LED (3) blinker under
indstillingen.
- Tryk på tasten
for at starte brugsvandssystemet,
indtil set temperaturen vises i displayet (blinkende),
LED (3) lyser.
Kedlen forbliver i stand-by: brænder tænder hver gang
der kaldes på varme og det første felt i displayet (2)
indikerer at brænderen er tændt ved at vise “3”
(varmekald) eller “4” (brugsvandskald), efterfulgt af
temperaturen..
Når set temperaturen er nået viser displayet “6” hvis der
stadig kaldes på varme eller “0”hvis temperatuen er
opnået.
Kedlen går på “DRIFT STOP” eller “PERMANENT
SHUTDOWN” hvis der en tændings-eller funktionsfejl.
Ved DRIFTSTOP stopper kedlen midlertidigt medens
kedlens sikkehedssystem gennemløbes, kedlen starter
automatisk igen, displayet viser “9” efterfulgt af
fremløbstemperaturen med “b” og derefter fejlkoden,
LED (1) forbliver grøn.
Ved PERMANENT SHUTDOWN stopper kedlen:
fejlkoden vises i displayets to sidste felter, første felt viser
“E”, LED (1)lyser rødt.
Se afsnittet “Fejlkodeområde”for yderligere information.
1

Fig. 5.1

3

2

4

5.3
Kontrol under/efter førstegangsopstart
Efter opstartscheck som kedlen automatisk udfører:
- opstart efterfulgt at slukke procedurer, når
og
tasterne holdes inde.
- varmt brugsvands- (kun når beholder er forbundet) og
centralvarmeanlægs temperaturindstilling, tryk på
tasterne
og
- temperatur kaldes fra evt. rumtermostat eller anden
automatik (kontrollerer rumtermosat eller automatik).
Når der er monteret varmtvandsbeholder, kontrolleres
denne ved at åbne en varmtvandshane
på (LED 3
lyser), både i sommer- (
off) og vinterindstilling (
On).
Kontroller at kedlen stopper helt ved at afbryde for
kedlens strømtilførsel.
Når kedlen har kørt nogle minutter
- kontroller gastrykket
- kontroller forbrændingen

KONTROL AF GASTRYK
A

-

Sluk for strømtilførslen til kedlen
Åben med et let tryk kedlens frontpanel.
Fjern de to skruer der fastgør kedlens panel (fig. 5.2)
Vip panelet ned
Fjern kabinettet helt
Fjern dækslet over luftboksen
Drej skruerne på prøvestudsen på gasarmaturet et par
omgange (fig. 5.3) og monter måleinstrumentet.
- Tænd for kedlens strømtilførsel
På kedlens panel:
- Vælg

(ved at holde tasten inde indtil LED (4) lyser).

- Kald på varme med rum termostaten hvis monteret.
- Tryk på MODE tasten indtil STAND-BY området (Stby).
- Tryk på MODE og + tasterne samtidig, kedlen kører
på maximum i 15 min visende H i displayet efterfulgt
af fremløbstemperaturen (skorstensfejerfunktion).
- Kontroller at gastrykket er mellem minimum og
værdierne anført i tabellem på side 8 med brænderen
på maximum. CO2: 9% +/-0,5.
- Luk for vandhanen.

Fig. 5.2

Fjern måleinstrumentet og luk prøvestudsen på
gasarmaturet.

TILGANGSTRYK

Fig. 5.3
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BLÆSERHASTIGHED VISNING

1
3

Når hjælpekoden er valgt vises blæserhastigheden når
MODE tasten holdes inde indtil FAN vises i displayet.
- Tryk på S tasten, den aktuelle blæserhastighed vises,
omdr/minut; hvis der ikke kaldes på varme kører
blæseren ikke og 0 vises i displayet.
- Tryk derefter på MODE tasten igen indtil Stby vises i
displayet.

4

Når kontrollen er udført:
- Start centralvarmesystemet med tasten
afhængigt
af årstiden
- Indstil temperaturen med tasterne
og
efter
brugerens behov.

2

!

Kedlen er fabriksindstillet til Naturgas (G20) og
indreguleret som anført på datapladen, det er derfor
ikke nødvendigt at kalibrere.
Alle kontroller skal udføres af aut.tekniker.

Fig. 5.4

5.4
Indstilling af parametre
Parametrene
anvendes
til
indstilling
af
fremløbstemperatur, brugsvandstemperatur, og
varmeregulering efter forbrugerens valg og kedlens
funktioner.
Tryk på tasten MODE for at få adgang til parametrene
indtil PARA vises, tryk på tasten S indtil parameter
indstillingen vises.
Brugeren har adgang til de 4 første parametre, medens
hjælpekoden skal vælges af tekniker. (se side 28).
Indstil parametrene med tasterne + og – og gem med
tasten M, den nye indstilling er effektiv når PARAområdet
forlades.
Se side 43 for en detaljeret beskrivelse af alle parametre
og fabriksindstillinger.
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5.5
Indstilling af centralvarme parameter

5.6
Indstilling af brugsvand parameter

Følgende funktioner indstilles for opvarmning, tekniker
kode skal anvendes ved funktioner mærket med * (se
kode område side 28):

Følgende funktioner kan indstilles for brugsvand (kun
med hjælpekode):
1* indstilling af beholdertype (parameter 35)
parameter 35 skal indstilles hvis en
varmtvandsbeholder er forbundet til kedlen.
Indstil parameter 35 = 02 hvis beholderen har en NTC
gauge.
Indstil parameter 35=03 hvis beholderen har en
termostat; kedlen er fabriksindstillet til denne funktion.

1 Pumpe kører konstant (parameter 03)
indstil parameter 03 = 03 hvis pumpen skal køre
konstant; indstil parameter 3 = 01 hvis pumpen kun
skal køre, når der kaldes på varme
2* Tidsindstilling (parameter 20, 28 og 30)
eftercirkulationstiden (parameter 20), time off efter
varmekald (parameter 28) og time off efter
brugsvandskald (parameter 30) kan indstilles før der
skiftes til opvarmning. Ved et-plans installation
indstilles parameter 30 = 15.

2* Programmer setting (parameters 21 and 29)
Efter-circulation tid (parameter 21) og OFF tid efter
kald på brugsvand (parameter 29) kan indstilles.

3* “minimum off” cyclus indstilling (parameter 04)
denne cyckus kan vælges ved at sætte parameter
42=01. For at stabiliserer fremløbstemperaturen er
der en speciel timer-funktion, der bevirker at der der
skiftes mellem minimum ON og OFF hver 10’ når
minimum er større end den ønskede.

START LOW-OFF
CYCLE

END LOW-OFF
CYCLE

HYSTERESIS OFF
T SET
HYSTERESIS ON

MAX
BLÆ ASER
MIN

BRÆANDER TÆ ØNDT

3 min

5 min
2 min

4 min

6 min

4 min

6 min
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7 min

3 min

9 min

1 min

5.7
Indstilling af varmeregulering (kun når
udeføler er monteret)
Opvarmningsregulerings funktionen starter automatisk
når den udeføleren er elektrisk forbundet til kedlen.
Fremløbstemperaturen ændres automatisk udfra
temperaturen målt af udeføleren og kedlens varmekurve.
Vælg hjælpekoden for indstilling af klima funktionen som
beskrevet på side 27.
Foretag følgende:

INDSTILLING AF VARMEKURVE (PARAMETER
4, 5, 6, 7)
Varmekurven
indstiller
forholdet
mellem
udetemperaturen og fremløbstemperaturen for at
fastholde en teoretisk indetemperatur på f.eks. 20°C.
Kurve afhænger bl.a. af installationstypen og skal vælges
med omhu.
Ved ændring af fire parametre indstiller kedlens
kontrolsystem et stort antal kurver.
Disse parametre er:
Varmekurve
Par 4

Max. fremløbstemperatur

100

Min. fremløbstemperatur

Par. 6

Minimum grader udetemperatur

Par 7

Maximum grader udetemperatur

Varmekurven afhænger af indstillingen af to
områder:

80

Fremløbstemperatur (°C)

Par. 5

max.
T4min
skæringspunkt

T4min

90

70

T1max
60
50
40
T1min
T1min

30
20

min. T4max
skæringspunkt

10

T4max

0

1) punktet der identificerer maximum varmekald
definerer maximum fremløbstemperaturen fra
kedlen ved en minimum udetemperatur

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Udetemperatur (°C)

Varmekurve

2) punktet der indentificerer begyndelsespunktet
definerer minimum fremløbstemperaturen fra
kedlen ved maximum udetemperatur

90

80

Fremløbstemperatur
(°C)
p
()

70

Maximum fremløbstemperaturen skal derfor
indstilles (T1 max., parameter 4) mod minimum
udetemperaturen (T4 min., parameter 6) og
minimum fremløbstemperaturen (T1 min.,
parameter 5) mod maximum udetemperaturen (T4
max., parameter 7) klima kurven indstilles derefter
automatisk.

60

50

T1max
T1max

40

30

20

10

Indstil parametrene således:
0
25
1- Indstil maximum fremløbstemperaturen (T1
max.) på den ønskede temperatur
F.eks.:
- for lav temperatur installationer, parameter 4 = 35
÷ 45;
- for høj temperatur installationer, parameter 4 = 55
÷ 90.
! Teknikeren skal notere de indstillede værdier i

Brurgervejledningen.
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20

15

10

5

0

-5

Udetemperatur (°C)

-10

-15

-20

2 –Indstil minimum ude temperaturen (T4 min.),
(parameter 6) udfra som ønsket f.eks. –15°.

for høj temperatur installationer,
parameter 5 = 30-55

Fremløbstemperatur
(°C)
( )

70

T4min

60

T4min

50

40

30

20

10

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Udetemperatur (°C)

Varmekurve
90

80

(

)

70

60

50

40
p

3 –indstil minimum fremløbstemperaturen (T1 min.)
ud fra installationstypen.
F.eks.:
eller lav temperatur installationer,
parameter 5 = 20-30

80

0

Fremløbstemperatur (°C)

Indstilling af parameter 4 og 6 er tilstrækkeligt til
at beregne varmekurve med set punkt (20, 20).
Når udetemperturen er mellem 15 og 20°C, kan
det være nødvendigt at ændre varmekurven for
at undgå at få for lav fremløbstemperatur og for
at tilpasse effekten til installationen, specielt ved
høj temperatur installationer.
Indstilling af minimum fremløbstemperaturen
mod maximum udetemperatur kan flytte
varmekurvens set-punkt

Varmekurve
90

30
T1min
T1min
20

10

0
25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-5

-10

-15

-20

Udetemperatur (°C)

4 –Indstil maximum udetemperaturen (T4 max.),
(parameter 7) for varmeregulering.

(

)

70

60

50

40
p

Udfra personlig erfaring kan teknikeren foreslå en
anden kurve i henhold til disse parametre og indenfor
de tilladte tolerancer.

80

Fremløbstemperatur (°C)

Kedlen
vil
for tsætte
på
minimum
fremløbstemperatur under denne temperatur,
medens under vil kedlen arbejde med en
temperatur udfra udeføleren.

Varmekurve
90

30

20

T4max
10

0
25

20

15

10

5

0

Udetemperatur (°C)
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INDSTILLING AF VARMEKALD (PARAMETER 34)
Kedlen fungerer på to måder der kan indstilles med parameter 34 når der er forbundet en udeføler: Den ene
anvender rumtermostaten (par. 34 = 00) og den anden anvender et ur (par. 34 = 01).
Booster funktionen virker i første tilfælde medens den anden er for ‘natsænkning’ som nedenfor anført.
INDSTILLING AF BOOSTER FUNKTION (PARAMETER 11)
Hvis en rumtermostat kalder på varme kan indstilling af parameter 11 forsKelligt fra 0 starte boosterfunktionen.
Den korrigerer automatisk fremløbstemperaturen afhængig af åben- og lukketiden for rumtermostatens kontakt,
idet den gør funktionen hurtigere og giver større komfort.
Hvis rumtrmostatens kontakt er konstant lukket øges fremløbstemperaturen udfra udeføleren med 10°C for hver
XX minutter (XX=parameter 11) op til max. T1.
Når kontakten er åben nedsættes fremløbstemperaturen med 1°C for hvert minut kontakten er åben. På denne
måde opnås hurtigere en konstant rumtemperatur.

Booster funktion (med rum termostat)
85
Booster max = T1max
80

fremløbstemperatur (°C)

75
Tset = 80 - 7 = 73 °C

70
65

ogni XX minutihver
(doveXX
XXminut
= booster),
= Tset(precedente) +10 °C
(XX Tset
= booster)
60
55
50

indstillet T1 beregnet at ekstern føler

T1set calcolato dalla Sonda Esterna
45
40
0

10

20

30

40

Tid (min)
Tempo
(min)
TA aperto
Åben per 7'

TA
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50

60

70

INDSTILLING AF NATSÆNKNING FUNKTION (PARAMETER 12, 10)
Hvis varmekaldet kommer fra et ur stopper kedlen ikke når kontakten åbnes i natsænkningsperioden, men vil skifte
varmekurven nedad med XX°C (XX = parameter 12).
Hvis den beregnede temperatur er under keldens minimum temperatur (T shutdown, parameter 10) stopper kedlen.
Pumpen kører fortsat hvis shutdown T er indstillet på 0.

Natsænkning (med ur)
100

80

Temperatura di mandata (°C)

Fremløbstemperatur (°C)

T1max
90

Attenuazione
notturna
Natsænkning

70
60

50
40
30

Tblocc
T shutdown
o
20

T1min
T1min
10

0
25

T4max
20

15

10

5

0

-5

-10

T4min
-15

-20

udetemperatur (°C)

UDEFØLER REGULERING (PARAMETER 9)
De viste grader i displayet er normalt de grader der er målt at microprocessoren plus/minus afvigelse
(T vises= T målt af føler +/- afvigelse). Afvigelsesgraden for almindelige fejl er 0.
Den målte udetemperatur kan justeres ved at ændre graden på parameter 9, (tilladte regulering er +/- 5°C). Der bør
anvendes et termometer til denne funktion.
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5.8
Fejlkoder
Drift stop
I nedenstående tilfælde stopper kedlen midlertidigt.
Kedlen genstarter automatisk når forholdene igen er
normale.
Fejlkoden vises i displayet som b XX efterfulgt af
fremløbstemperaturen efter tallet 9 (9 XX)
Kode Forklaring
b 18 Fremløbstemperatur for høj (T1>95°C);
brænderen starter igen automatisk når T1<94°C
b 19 Returtemperatur for høj (T2>95°C) brænderen
starter igen automatisk når T2<94°C
b 24 Fremløbs/retur føler differens skifter cirka (T2 –
T1 > 10°C efter 75 sekunder)
b 25 Vandmangel (Fremløbstemperaturenoverskrider
dT1/dt > Maximum grad T1); hvis der er mere
end 5 driftstop umiddelbart efter hinanden
stopper kedlen permanent.
b 26 Kondensafløb stoppet
b 28 Blæserfejl, intet omdrejningssignal signal
b 29 Blæser stopper ikke, rpm signal re-setter ikke ved
0.
b30
Ingen circulation (difference mellem fremløb og
retur er overskredet T°, T1 – T2 > Maximum
delta); brænderen starter igen automatisk efter
150sekunder, hvis der er mere end 20 driftstop
umiddelbart efter hinanden stopper kedlen
permanent.
b 65 For lav blæserhastighed

Permanent stop
Ved følgende nød-stop eller årsager stopper kedlen
permanent.
Stopkoden E XX vises i displayet.
Kode Beskrifelse
E 00 Ioniserings fejl (ingen flamme efter varmekald)
E 02 Flammesvigt
E 03 Fejl på print
E 04 Permanent general stop (fejlårsagen registreres
ikke hvis der har været slukket for stømtilførslen
efter et stop, men der er en generel alarm.
E 05 Fejl på print
E 06 Fejl på print
E 07 Fejl på print
E 11 Læser/skriver fejl i EEPROM
E 12 Termostat lav temperatur begrænser
E 13 Fejl på print
E 14 Fejl på print
E 15 Fejl på print
E 16 Fejl på print
E 17 Fejl på print
E 18 Fremløbstemperatur for høj (T1 > 108°C)
E 19 Retur temperatur for høj (T2 > 100°C)
E 25 Vandmangel (dT1/dt for høj)
E 28 Blæser kører ikke, intet rpm signal
E 29 Blæser stopper ikke, rpm signal re-setter ikke
ved 0.
E 30 Ingen circulation (difference mellem fremløb og
retur er overskredet T°)
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E 31
E 32
E 33
E 36
E 37
E 38
E 44
E 60
E 65
!

NTC1 kortsluttet
NTC2 kortsluttet
NTC3 kortsluttet (kun når forbundet til VVB med
føler)
NTC1 åben
NTC2 åben
NTC3 åben (kun når forbundet til VVB med føler)
Fejl på print
Parameter læsnings fejl
For lav blæserhastighed
Vent 10 sekunder med genopstart efter et
PERMANENT STOP med fejlvisning i display

Driftstop kan være forbigående af følgende årsager.
Foretage følgende for at opnå normal drift:
Fejl kode E 02
Kontroller at der er åben for gastilgangen og tryk på
RESET tasten.
Kontroller tænding og gasarmatur og elektrode hvis
fejlen genopstår.
Fejl kode E 03 – E 44
Tryk på RESET tasten.
Kontroller gasarmatur og ledninger hvis fejlen genopstår.
Fejl kode E 12
Kontroller at opvarmnings SET temperaturen er indstillet
efter lav temperatur installation og tryk på RESET tasten.
Kontroller opvarmningsparametre hvis fejlen genopstår.
(se side 34)
Fejl kode E 18 – E 19
Tryk på RESET tasten.
Kontroller NTC1 og NTC2 følerne og parametrene hvis
fejlen genopstår.
Fejl kode b 24
Kontroller forbindelserne til NTC1 og NTC2 og at de
ikke er ombyttet.
Tryk på RESET tasten.
Fejl kode E 25
Kontroller anlæggets tryk:
- hvis under 1 bar, påfyld vand på anlægget (mellem 1
og 1.5 bar).
- Tryk på RESET tasten.
- Kontroller sikkerhedsventilen og blæsren hvis kedlen
ikke starter igen.
Fejl kode b 26
Kontroller at kondensafløbet ikke er stoppet.
Tryk på RESET tasten.
Kontroller omhyggeligt pressostaten og ledningerne hvis
ikke kedlen ikke genstarter.
Fejl kode E 28 – E 29 – E 65
Tryk på RESET tasten.
Kontroller omhyggeligt blæseren og ledningerne hvis
fejlen genopstår.
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Fejl kode E 30
Tryk på RESET tasten.
Kontroller omhyggeligt pumpen og installations tryk, hvis
fejlen genopstår.
Fejl kode E 31 – E 32 – E 33 – E 36 – E 37 – E 38
Tryk på RESET tasten.
Kontroller omhyggeligt følere og ledninger hvis fejlen
genopstår.
Fejl kode E 60
Tryk på RESET.
Gen indstil parametrene hvis fejlene genopstår.

For alle øvrige E XX fejlkoder indikerer gentagne stop
fejl på printet.
Printets ID kode vises i displayet hver gang kedlen
genstartes med RESET tasten. Kedlen gennemløber
derefter den interne sikkerhedstest, vises med A.

5.9
Midlertidig stop
Ved korte fravær (weekends, korte ferier, etc.):
- hold tasten
inde indtil c OF vises i displayet
- for afbrydelse af en ekstern varmtvandsbeholder
holdes tasten
inde indtil d OF vises i displayet.

1

Hvis der er tilsluttet strøm og gas til kedlen (blinker grønt)
er kedlen beskyttet af følgende systemer.

2

- Anti-frost: Pumpen kører når beholdertemperaturen
falder til ca. 7°C og fortsætter til temperauren er ca.
10°C; hvis temperaturen ikke nås i løbet af 15’stopper
pumpen og kedlen går på stand-by. Hvis temperaturen
falder til under 3°C med kedlen på centralvarme,
star ter brænderen også på minimum indtil
fremløbstemperaturen når 10°C og retur temperaturen
når 3°C; brænderen stopper og pumpen stopper efter
efter-circulations cyslus. Pumpen aktiveres også hvis
temperaturen ved udeføleren flader under den
temper tur der er sat med Parameter 8 (-1°C
fabriksindstillet).

Fig. 5.6

- Pumpe og tre-vejs-ventil stop:
trevejsventilen slår over på varme og derefter til
brugsvand efter 24 timer fra sidte gang den var
aktiveret. Pumpen kører i 10’’.
Denne cyklus gentages hver 24 time.

5.10
Stop i længere perioder
hvis kedlen ikke skal anvendes i længere tid foretages
følgende:
- Hold tasten

inde indtil c OFF vises i displayet,

afbryd forbindelsen til ekstern varmtvandsbeholder.
- Afbryd kedlens strømtilførsel. Kontroller at den grønne
LED er slukket.
- Luk for gas-tilførslen.
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!

Anti-frost og –stop systemerne afbrydes i dette
tilfælde.

!

Tøm varmeanlægget for vand hvis der er risiko
for frost.

5.11
Indregulering
Kedlen er fremstillet til Naturgas (G20) eller LPG (G30/
G31) og er fabriksindstillet til Naturgas som anført på
datapladen.
Kedlen kan gen-indreguleres således:
!

Indregulering må kun foretages af aut.
tekniker.

INDSTILLING AF PARAMETRE

Tryk på MODE tasten for at få adgang til parametrene
indtil PARA vises i displayet. Tryk på tasten S indtil det
parameter der skal indstilles vises i displayet.
‘Brugeren har adgang til de første 4 parametre, medens
hjælpekoden skal anvendes til de øvrige (se side 28)’
Indstil parametret med tasterne + og –og gem med
tasten M, den ny indtasting er i funktionen når
PARAområdet forlades.

Parameterliste
Bruger
Nr. Beskrivelse
1 T3 varmvandsbeholder indstilling

Minimum

Maximum

20°C

70°C

for beholder med termostat indstilles på T3 = 60°
2 Varmtvandsbeholder

00 = off
01 = on
02 = off + pumpe kører konstant
03 = on + pumpe kører konstant

3 Centralvarme

00 = off
01 = on
02 = off + pumpe kører konstant
03 = on + pumpe kører konstant

4 T1 centralvarme max.

20°C

90°C
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Tekniker
Nr

Beskrivelse

Minimum

Maximum

Fabriksindstilling

5

T1 minimum opvarmning

5°C

60°C

20 °C

6

T4 minimum

-20°C

10°C

- 15 °C

7

T4 maximum

15°C

25°C

20 °C

8

T4 anti-frost

-30°C

10°C

-1 °C

9

Korrektion T4

-5°C

5°C

0 °C

10

T stop

60°C

20 °C

0 = off
1°C

11

Booster tid

0 = ingen booster
1 minutter

30 minutter

0

12

Nat sænkning T

0°C

80°C

20 °C

13

Max blæserhastighed opvarmning (i hundreder)

10

55*

40

14

Max blæserhastighed opvarmning (antal)

00

99

00

15

Max blæserhastighed brugsvand (i hundreder) 10

55*

55 (26 RSI)**

16

Max blæserhastighed brugsvand (antal)

00

99

00

17

Minimum blæserhastighed (i hundreder)

05

55*

17 (26 RSI)**

18

Minimum blæserhastighed (antal)

00

99

00

19

Blæserhastighed ved opstart (i hundreder)

05

55*

44 (26 RSI)**

40 (16 RSI)**

13 (16 RSI)**

55 (16 RSI)**
20

opvarmning efter-circulation

21

Brugsvand efter-circulation

00 = 10 sek
01 minutter

99 minutter

10 minutter

0 sek

30 (x10.2 sek)

1 (=10.2 sek)

22

Hysteresis on i opvarmningsfunktion

0°C

20°C

5 °C

23

Hysteresis off i opvarmningsfunktion

0°C

10°C

2 °C

24

Hysteresis on i brugsvandsfunktion

-5°C

30°C

-3 °C

25

Hysteresis off brugsvandsfunktion

-5°C

30°C

5 °C

26

Hysteresis on ved varmekald

-5°C

30°C

16 °C

27

Hysteresis off ved brugsvandskald

-20°C

30°C

-15°C

28

Time off på opvarmning

0 sek

30 (x10.2 sek)

9 (=91.8 sek)

29

Time off på brugsvand

0 sek

30 (x10.2 sek)

0 sec

30

Time off brugsvand -> opvarmning

00 = går til opvarmning
uden brænderstop
1 (x10.2 Sek)

30 (x10.2 sek)

3 (=30.6 sek)

5°C

40°C

25 °C

30°C

31

T1-T2

32

Anvendes ikke

33

T plus

0 °C

34

Indstilling input varmekald

00 = rum termostat

-1
15°C
00

01 = ur
35

Indstilling af brugsvand

02 = VVB m/føler

03

03 = VVB m/termostat
36

Manuel blæserhastighed

-1 = off

-1

0%

100%

37

Anvendes ikke

24

38

Anvendes ikke

00

39

Anvendes ikke

35

40

Anvendes ikke

10

41

Anvendes ikke

20

42

Minimum cyclus/off

00 = off

00

01 = on
*

Selvom der er n´muligt at vælge en hastighed på 70(x100rpm) er den effektive max. 55(x100rpm)

** Naturgas. Flaskegas: se afsnittet “Omstilling mellem gasarter”

!

Parametere der ikke anvendes må ikke ændres.
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Beskrivelse af parametre
Par. 1: T3set Brugsvand:
Indstiller brugsvandstemperaturen i VVB.
Par. 2: Beholderindstilling:
Tænder og slukker for VVB og indstiller pumpen
til konstant drift.
Par. 3: Opvarmningsindstilling:
Tænder og slukker for opvarmning og indstiller
pumpen til konstant drift.
Par. 4: T1 max. opvarmning:
Max. fremløbstemperatur, mod minimum
udetemperatur (Par. 6).
Par. 5: T1 min. opvarmning:
Minimum fremløbstemperatur, mod maximum
udetemperatur (Par. 7).
Par. 6: T4 minimum:
Minimum udetemperatur (giver maximum T1).
Par. 7: T4 maximum:
Maximum udetemperaturee (giver minimum
T1).
Par. 8: T4 anti-freeze:
Indstiller anti-frost til udetemperatur.
Par. 9: T4 korrektion:
Kalibrerer udeføler.
Par. 10: Tstop: Minimum funktionstid, hvor kun pumpen
kører. Ændrer ikke varmekurven valgt med par. 5
Par. 11: Booster tid:
Hvis boostertid sættes = 0 er der ingen
boosterfunktion, angiver hvor mange minutter
fremløbstemperaturen stiger med 10°C (op til
maximum af max. opvarmning T1) for at gøre
opvarmningen hurtigere. Fungerer kun hvis
varmekaldet er indstillet på rumtermostaten.
Par. 12: Natsænkningstemperatur:
Angiver reduktionen af temperaturen ved
natsænkning. Fungerer kun hvis varmekaldet
er indstillet på uret (par. 34).
Par. 13: Max
blæserhastighed
opvarmning(rpmx100):
indstiller max. blæserhastighed opvarmning.
Par. 14: Max blæserhastighed opvarmning (antal):
f.eks. for indstiling af blæserhastighed 4550 rpm
indstilles parameter 13 = 45 parameter 14 = 50.
Par. 15: Max. blæserhastighed brugsvand (rpmx100)
Par. 16: Max. blæserhastighed brugsvand (unit)
Par. 17: Minimum blæserhastighed (rpmx100):
Indstiller blæseren på min. for både opvarmning
og brugsvand
Par. 18: Minimum blæserhastighed(unit):
Par. 19: Blæser opstartshastighed (hundreder):
Indstiller blæserens opstartshastighed.
Par. 20: Efter-circulationopvarmning:
Indstiller efter-circulation tid efter varmekald
(0=10 sek).
Par. 21: Efter-circulation brugsvand:
Indstiller efter-circulation tid efter kald på
brugsvand (0=10 sek).
Par. 22: Hysteresis on opvarmningsfunktion:
Brænder tænder når T1 < Tset- hysteresis on
Par. 23: Hysteresis off opvarmningfunktion:
Brænder stopper når T2 < Tset- hysteresis off.
Par. 24: Hysteresis on brugsvandsfunktion:
Brænder tænder når T2 < Tset- hysteresis on
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Par. 25: Hysteresis off brugsvandsfunktion:
Brænder stopper når T2 < Tset- hysteresis off.
Par. 26: Hysteresis on ved brugsvandskald:
Hvis VVB har NTC3-føler kaldes der på varmt
vand når T3 < Tset- hysteresis kald on. Hvis
beholderne har termostat afkaldes den varme
vand når termostaten lukker.
Par. 27: Hysteresis off ved brugsvandskald:
Hvis VVB har NTC3-føler slukker brænderen
når T3 > Tset- hysteresis kald off. Hvis
beholderen har termostat stopper varmekaldet
når termostaten er åben.
Par. 28: Time off opvarmning:
Det er brænderens stoptid efter stop for
varmekald.
Par. 29: Timed off brugsvand
Det er brænderens stoptid efter stop for
brugsvandskald.
Par. 30: Timed off brugsvand med varmekald
Ved lav temperatur installation kan der indstilles
en stoptid for overgang til opvarmning efter
brugsvandstapning,
for
at
undgå
overophedning af varmeanlæg.
Par. 31: T1 – T2:
Der er mulighed for at indstille max.forskel i
temperatur mellem frem og retur,derover vil
brænder være på minimum.
Par. 33: Tplus:
Når der kaldes på varmt vand opvarmes vandet
til en temperatur på T1set = T3 set + Tplus.
Par. 34: Indstilling af varmekald input:
Dette kan indstilles hvis varmekaldet kommer
fra en rumtermostat eller et ur. I første tilfælde
vil kontakt-lukning starte brænderen medens
brænderen slukker når den åbner igen.. I det
andet tilfælde vil lukket kontakt tænde
brænderen på set-temperaturen beregnet fra
udeføleren, medens brænderen tænder ved set
temperaturen beregnet af udeføleren –
natsænkning temperatur når den åbner igen.
Par. 35: Beholderindstilling:
Indstiller typen af ekstern varmtvandsbeholder.
Par. 36: Manuelblæserhastighed:
Indstiller manuelt blæserhastigheden. Kun
midlertidig effekt.
Par. 42: Minimum/off cyclus:
Aktiverer en skiftevis OFF/ON fase på minimum,
hvis minimums ydelsen er for stor i forhold til
anlægget.

MAXIMUM INDSTILLING
- Afbryd kedlens strømforsyning
- Åben med et let tryk kedlens prontpanel
- Fjern skruerne der fastholder betjeningspanelet
- Vip frontpanelet nedad
- Fjern kabinettet helt
- Fjern dækslet over luftboksen

JUSTERSKRUE
MAX.
JUSTERSKRUE
MIN.

Tænd for måleinstrumentet, kalibrer og monter det på
kedlens prøvestuds som vist på side 43.
- Tænd for kedlens strømtilførsel
- På betjeningspanelet:
- Vælg
system (ved at trykke på tasten indtil LED
4 lyser)
- Lad rumtermostaten (hvis monteret) kalde på varme
- Tryk på MODE tasten til STAND-BY området (Stby)
- Tryk på MODE og + tasten samtidig, kedlen vil køre
på maximum i 15’ visende H i displayet efterfulgt af
fremløbstemperaturen (Skorstensfejerfunktion)
- Kontroller CO2 på måleinstrumentet.
- Juster Co2 med en skruetrækker (reducerer2 Co
når der
dreJes med uret) indtil 8.6% (for natur gas) og 9,8%
(for LPG).
Fig. 5.7

MINIMUM INDSTILLING
- Ved varmekald fra rumtermostat (hvis monteret). Tryk
på the MODE og – tasten samtidig, kedlen kører
minimum i 15 min. viser L i displayet efterfulgt af
fremløbstemperaturen.
- Kontroller Co2 på måleinstrumentet
- Fjern dækslet over reguleringsskruerne
- Juster Co2 med OFF SET reguleringsskruerne (med
uret øger Co2) til 8.6% (for natur gas) og 9.8% (for
LPG).
KALIBRERINGS TEST
Monter dækslet over luftboksen efter kalibrering af max.
og min. Tryk på MODE og + tasten samtidig for kontrol
af max Co2 (8.8% natur gas og 10% LPG). Tryk derefter
på MODE og – tasten for kontrol af min. Co2 (8.8 natur
gas og 10% LPG).
Med dækslet på skal målingen af Co2 være 0.2% større
end målingen uden dækslet.
AFSLUTNING AF KALIBRERINGS PROCEDURE
Efter kalibrering trykkes på + og – tasterne samtidig for
at gå tilbage til normal funktion.
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5.12
Omstilling mellem gasarter
Kedlen er indreguleret til natur gas (G20) som anført på
datapladen.
Ved omskiftning mellem gasarter skal anvendes et
specielt kit.
!

Omstilling mellem gasarter må kun udføres af aut.
tekniker.

!

Efter omstilling skal kedlen indreguleres som anført
og ny dataplade påsættes.

Kedlen omstilles på følgende måde:
Udskiftning af dyse
- Luk for kedlens strømtilførsel og for gassen
- Fjern kabinettet helt
- Fjern dækslet over luftboksen
- Fjern blæseren: fjern de fire skruer der fastgør
blæseren. Fjern derefter dysen og monter dysen fra
kittet.
- Monter igen blæseren.
- Åben for gassen og tilslut strøm.
Ændring af parametre
- efter valg af hjælpekode (se “hjælpe kode område” side
28), tryk på MODE for adgang til PARA området
- Tryk på S indtil P.XX vises i displayet

- Indstil parametre (P. XX) efter nedenstående tabel:
16 RSI

26 RSI

P. XX

NATUR
GAS

FLASKE
GAS

NATUR
GAS

FLASKE
GAS

P. 13

40

41

40

40

P. 15

40

41

55

55

P. 17

13

14

17

17

P. 19

55

39

44

30

Fig. 5.8

- Gem den nye indstilling med M tasten
- Tryk på MODE indtil kedlen kører normalt igen (Stby)
Indstilling af gasarmatur
- Kalibrer gasarmaturet på maximum og minimum som
anført på side 41.
- Monter dækslet på forbrændingskammer og på
luftboksen.
- Påklæb gas-type ETiketten. (gul for natur gas eller rød
for LPG).
- Påklæb datapladen fra kittet.
- Monter kabinettet.
!

Tæthedsprøv efter justering.
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6 VEDLIGEHOLDELSE
Kedlen skal kontrolleres med passende mellemrum for
at sikre korrekt driftsikkerhed.
Serviceintervallet afhænger af kedlens anvendelse samt
anlæggets opbygning og beskaffenhed
Anvend opvaskemiddel til rengøring af kedlens panel.
Service skal altid udføres af autoriseret
servicefirmaVigtigt: Sluk altid for kedlens strømtilførsel på
hovedafbryderen og på selve kedlen og luk for
gassen når der udføres service på kedlen.
3

4

6.1
Almindelig vedligeholdelse
Følgende bør altid foretages:
- fjern evt. aflejringer fra brænderen
- fjern eventuelle urenheder fra veksleren
- kontroller og rengør aftræk
- inspektion af kedlens eksterne udseende
- kontroller kedlen ved tænding, stop og i funktion både
ved varme- og brugsvandsproduktion
- tæthedsprøv eller samlinger både gas og vand
- kontroller gasforbrug ved maximum og minimumsdrift.
- kontroller tændings/overvågnings-flamme position
- sikkerhedscheck ved gasmangel
- kontroller fortryk i trykekspansionsbeholder
- instruer kunden i kedlens drift
Anvend aldrig let antændelige midler f.eks. petroleum,
sprit og benzin til rengøring af kedlen.
Anvend aldrig opløsningsmidler til rengøring af panelet,
malede dele og plastikdele.

Fig. 6.1

6.2
Kontrol af forbrændingsparameter
Studs for
forbrændingsanalyse

- Tænd for kedlens strømtilførsel.
- På betjeningspanelet:
- Vælg funktionen
(hold tasten nede indtil LED 4
lyser)
- Fremkal varmekald med rumtermostaten
- Tryk på MODE indtil STAND-BY området (Stby)
- Tryk på MODE og + tasten samtidig, kedlen kører på
maximum i 15’ displayet viser H eftrfulgt af
fremløbstemperaturen (Skorstensfejerfunktion)
- Forbrændingen kontrolleres med måleinstrument i den
specielle åbning i luftboksen.
- Afbryd skorstensfejerfunktionen efter kontrollen ved
at trykke på tasterne + og –samtidig (3 vises i
displayet)
- Afbryd varmekaldet
- Fjern måleinstrumentet og skru dækslet på
prøvestudsen.
- Monter kedlens kabinet
Tryk på + og – samtidig
skorstensfejerfunktionen.

for

at

forlade
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Fig. 6.2
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Denne kedel er fabrikeret af Rielllo S.p.A. – Via Risorgimento, 13 – IT,23900 Lecco.
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