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MYNUTE X p kedlen opfylder kravene i følgende direktiver:
- Regulativ (UE) 2016/426
- Direktiv: Artikel 7(2) og Annex III til direktiv 92/42/EEC
- El-Direktiv 2014/30/EU
- Eldirektivet 2014/35/EU
- Direktiv 2009/125/EC Ecodesign for energiforbrugende apparater
- Regulativ (EU) 2017/1369 Energimærkning
- Forordning (EU) No. 811/2013
- Forordning (EU) No. 813/2013.

I dele af denne vejledning anvendes symboler:

 b BEMÆRK = Handlinger der kræver speciel omhu og viden

 a FORBUDT = Handlinger der IKKE må foretages

 b BEMÆRK =DHW anvendes kun ved anlæg, hvor der er forbundet varmtvandsbeholder 
(ekstratilbehør)

 Afsnit henvendt til bruger.

 Advarsel
Denne manual indeholder anvisninger både til bruger og installatør. Bemærk, at disse
afsnit henvender sig til brugeren:
• Advarsler og sikkerhed
• Vedligeholdelse

 a Brugeren må ikke foretage indgreb i kedlens sikkerhedsdele, udskifte kom 
ponenter eller nogen mådet foretage reparation af kedlen..Evt. indgriben i kedlen 
må kun foretages af aut. montør. i henhold til Gasreglementets regler.
 b Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for evt. skade der forårsages p.g.a. ukyndiges 

indgriben i kedlen eller for overholdelse af gældende love, regler og anvisninger.

MODELERINGSOMRÅDE
Denne kedel kan indreguleres efter installationens varmebehov som vist i de specifikke 
parametre. Noter værdierne i labelen bagerst i denne manual, når justeringen er 
foretaget. Anvende de indstillede værdier ved fremtidige kontroller og justeringer.
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DANSK

1 ADVARSLER OG SIKKERHED 
 b Kedler produceret på vore fabrikker er kontrolleret til mindste detaljer for at undgå 

skader på bruger og installatør. Ukorrekt installation kan forårsage skade på 
personer, dyr eller ting.Kontroller efter installation og ved serviceerftersyn at alle 
kedlens elektriske forbindelser er intakte. b Denne vejledning er en integreret del af kedlen. Vejledningen skal opbevares 
sammen med kedlen for senere brug ved bl.a. servicering. Vi tager forbehold for 
ændringer, fejl og mangler i trykt materiale. b Installation skal foretages af autoriseret installatør i overensstemmelse med gældende 
love, regler og anvisninger. Installationen skal foretages i overensstemmelse med 
DGC’s anvisninger for henholdsvis et eller to-strengede anlæg. b Kedlen må kun anvendes til de forhold, den er produceret. Fabrikanten kan ikke 
gøres ansvarlig for evt. skade forårsaget p.g.a. ukyndiges indgriben i kedlen. b Lad ikke børn betjene gaskedlen. Foretag ikke selv indgriben i gaskedlen.

 b Kontroller pakkens indhold efter udpakning.

 b Sikkerhedsventil mm skal føres til afløb i henhold til gældende love og regler. 
Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for evt. skade forårsaget af ukorrekt udførelse. b Kondensafløbet må ikke tilstoppes eller blokeres og skal frostsikres.

 b Kontroller at afløbene ikke tilstoppes eller blokeres.

 b Sorter og bortskaf emballage efter gældende regler.

 b Instruer brugeren i brug af kedlen:
 - ved vandtab lukkes for kedlens vandtilførsel og aut. installatør kontaktes 
omgående

 - kontroller jævnligt at anlæggets vandtryk er mellem 1 og 1,5 bar. Påfyld vand om 
nødvendigt. b Hvis ikke skal anvendes i længere tid anbefales det:

 - afbryd kedlens strømtilførsel
 - luk for gastilførslen og for kedlens afspærringshaner
 - ved risiko for frost tømmes kedlen og anlægget for vand. b Kedlen skal efterses af autoriseret servicefirma mindst hvert andet år. Ved større 

gasforbrug anbefales serviceeftersyn hvert år. Det anbefales at tegne servicekontrakt 
med autoriseret servicefirma. Der må kun anvendes originale reservedele. b Ved monterering, indstilling og brug af kedlen sammen med varmepumpe, solvarme 
og varmtvandsbeholdere henvises til de relevante vejledninger.

 Når kedlen nedtages skal den bortskaffes korrekt efter gældende regler.

Husk af sikkerhedshensyn følgende:

 a 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
 - tilkald straks gasleverandøren eller servicefirma. a Berør ikke elektriske apparater og komponenter med nogen våd eller fugtig del af 

kroppen, og/eller barfodet.

 a For enhver indgriben i kedlen, skal der afbrydes for kedlens strømtilførsel. 

 a Modifikationer på kedlens sikkerhedsanordninger må kun foretages af importøren.

 a Træk ikke i de elektriske forbindelser.

 a Opbevar ikke brændbare væsker i opstillingsrummet.

 a Efterlad ikke emballage i børns nærhed. Al emballage skal bortskaffes efer 
gældende regler. a Kondensafløbet må ikke tilstoppes eller blokeres. Kondensafløbet skal føres til 
afløb. a Foretag aldrig nogen form for indgriben i gasarmaturet.

 a Til brugeren: Afmonter aldrig kedlens kabinet. Service og vedligeholdelse skal 
foretages af aut. montør.

INSTALLATIONS MANUAL
2 BESKRIVELSE
MYNUTE X er en type C kondenserende, væghængt kedel, der kan fungerer således:
TYPE A: Kun varmeanlægs opvarmning. Ingen varmt-vands-produktion
TYPE B: Varmeanlægs-opvarmning og tilsluttet varmtvandsbeholder. Varmtvandsproduktion 
reguleret af en beholdertermostat. Kedlen leverer varmt vand til beholderen, når termostaten 
kalder på varmt vand.

DK DANSK TYPE C: Varmeanlægs opvarmning og tilsluttet varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion 
reguleret af en NTC-føler (Kit ekstratilbehør). Ved forbindelse til fremmed beholder anvendes 
NTC-føler: 10 kOhm VED 25°C, B 3435 ±1%. Kedlen kan installeres overalt i boligen på 
betingelse af, at der udføres korrekt aftræk.
Kedlen kan installeres med vandret eller lodret balanceret aftræk samt splitaftræk type: 
C13,C13x; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C83,C83x; C93,C93x.
Detaljerede krav til aftræk, gasinstallation og ventilation findes i UNI 7129-7131. Ved 
aftræksttype C, kan kedlens installeres i alle rumtyper, og der er ingen krav til ventilation 
eller rummets størrelse. Se gasreglementet.

3 INSTALLATION
3.1 Gennemskylning af anlæg og vandkvalitet
Anlægget skal altid gennemskylles for evt. urenheder, både ved ny-installationer og ved 
udskiftning af eksisterende kedel. For at sikre korrekt drift tilsætttes additiver som f.eks. 
fernox eller antifrostvæske, beskyttelsesvæske etc.) og det kontrolleres at parametrene er 
som vist i tabellen.

PARAMETERS UM VAND I ANLÆG PÅFYLDNINGSVAND
pH værdi 7–8 -
Hårdhed °F - < 15
Beskaffenhed - klart
Fe mg/kg <0.5 -
Cu mg/kg <0.1 -

3.2 Håndtering
Efter udpakning håndteres kedlen med forsigtighed.

3.3 Opstillingsrum
MYNUTE X kan installeres overalt i boligen, på betingelse af,m at der udføres korrekt 
luftindtag og aftræk til det fri. Der kræves ikke friskluftsåbning til opstillingsrummet, da 
MYNUTE X har lukket forbrændingskammer.

 b Kedlen skal monteres under hensyntagning til nødvendig afstand for nødvendig 
adgang ved service og vedligehold. b Kontroller korrekt tilslutning til el- og gasforsyning.

 b Hvis kedlen tilsluttes omstilles til anden gasart, vær opmærksom på rumventilation.

3.4 Installation ved udskiftning af eksisterende kedel
Ved udskiftning af eksisterende kedel til en MYNUTE X skal anvendes korrekt aftræk. 
Kontroller at:
 - el-tilslutning udføres i overensstemmelse med gældende love, regler og standarder af 

autoriseret montør
 - gas-tilslutning udføres i overensstemmelse med gældende love, regler og standarder af 

autoriseret montør
 - ekspansionsbeholderen og fortryk skal dimensioneres til anlægget
 - pumpens effekt er tilpasset anlægget
 - anlægget er omhyggeligt gennemskyllet, fri for urenheder og tæhedsprøvet. Det 

anbefales, der monteres magnetfiklterpå kedlens rertur
 - kedlens kondensafløb er korrekt monteret og ført til afløb.

3.5 Installationskrav
Installation skal foretages af autoriseret installatør I overensstemmelse med gældende love, 
regler og anvisninger: UNI 7129-7131 og CEI 64-8.

 b Det skal anvendes nødvendigt sikkerhedsudstyr ved installationen efter gældende 
regler for at undgå skader på personer og ting.

Overhold alle gældende lokale regler og standarder f.eks. fra brandmyndighederne, 
gasselskabet og sikringsstyrelsen.
PLACERING
MYNUTE X er en væghængt gaskedel til produktion af varme og varmt vand. Der er to 
kategorier:
 - C13,C13x; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C83,C83x, C93,C93x kedel type: kedel 

med lukket forbrændingskammer. Luftindtag og afkast føres til det fri. Der kræves 
ikke friskluftåbning i opstillingsrummet. Der SKAL anvendes de til kedlen godkendte 
aftræksrør.

MYNUTE X skal installeres indendørs i DK. Omgivelsestemperaturen skal være mellem 
0°C og 60°C.
ANTI-FROST SYSTEM
Kedlen har som standard et anti-frost-system, der aktiveres, hvis temperaturen på vandet i 
centralvarmeanlægget er under 0°C. Dette system er altid aktivt, og sikrer anlægget ned til 
en temperatur på 0°C. Gas og el skal være tilsluttet.

 b For anvendelse af denne funktion, skal kedlen have mulighed for at selv at 
opstarte, såfremt der ikke er gas eller strøm til kedlen, eller hvis en af kedlens 
sikkerhedsanordninger er aktiveret, fungerer anti-frost-systemet ikke. b Hvis kedlen installeres på et sted, hvor der er risiko for frost, med 
udetemperatur under 0 °C, skal der installeres et antifrost varmekit til 
beskyttelses af brugsvandssystemet og kondensafløbet (ekstratilbehør) som 
beskytter anlægget ned til -15°C.
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 b Installation af antifrost varmekit skal udføres af autoriseret montør i.h.t. 
vejledningen.

Anti-frost-systemet er aktivt, også når kedlen er på standby. Under normale forhold beskytter 
kedlen således sig selv mod frost. Hvis anlægget skal være slukket i længere tid, og man 
ikke ønsker at dræne anlægget for vand, anbefales det at tilsætte anlægget frostvæske 
af god kvalitet. Følg omhyggeligt fabrikantens anvisninger, både hvad angår mængden af 
frostvæske og væskens holdbarhed. Vi anbefaler at dræne brugsvandet. Kedlens komponenter 
er resistente mod Ethylene glykol baseret anti-frost-væske.
AFSTANDSKRAV (Fig. 8a-8b)
For at sikre den nødvendige adgang til kedlens dele ved service og almindelig vedligeholdese, 
skal afstandskravene overholdes. Afstandskrav af hensyn til servicering: mindst 5 cm til hver 
side og 20 cm under og over kedlen.
 - monter ikke kedlen hvor den udsættes for direkte vanddampe
 - kedlen må ikke installeres over et komfur eller andre kogeenheder
 - der må ikke opbevares let antændelige produkter i opstillingsrummet.

 b AFSTANDSKRAVENE skal overholdes for anvendelse af de nødvendige 
forbrændingsanalyse apparater. De i diagrammet viste afstande, giver mulighed for 
anvendelse af instrumenter med en længde af op til 300 mm.

3.6 Installation af kondensfang (Fig. 9)
 b Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge af mangelfuld 

udført afløbstilslutning.
Før kedlen startes op, også kun midlertidigt, skal det medfølgende kondensfang (SRD) 
monteres. Installation:
 - fjern (T) fra kondensfanget
 - fastgør SRD til kondensfanget, placer pakningen imellem, skru den helt fast og 

tæthedsprøv
 - forbind det medfølgende kondesafløbsrør og før det til afløb efter gældende regler.

 b Hvis der ikke er den nødvendige plads til at montere SRD under kedlen, kan der 
monteres forbindelserør mellem SRD og kondensfanget for at sikre lufttæt samling.
SRD skal altid placeres LODRET for at sikre korrekt funktion.

3.7 Montering af kondensafløb

fig. 1

1

3

2

4

Kedlen er udviklet til at undgå udledning af kondensvand ved hjælp af kondensfanget. Dette 
opnås med den specielle kondensfang monteret i kedlen.

 b Alle kondensafløbets dele skal vedligeholdes korrekt i overensstemmelse med 
fabrikantens anvisninger. Der må ikke foretages ændringer i systemet.

Kondensafløbet skal udføres i overensstemmelse med gældende regler og anvisninger. 
Det er installatørens ansvar, at der udføres korrekt kondensafløb. Kondensafløbet skal 
dimensioneres og udføres at det sikrer tilstrækkelig og korrekt afledning af den kondens 
kedlen producerer. Alle kondensafløbets dele skal kunne modstå den mekaniske, termiske 
og kemiske påvirkning af det kondensat kedlen proucerer. Bemærk: Hvis kondensafløbet 
kan udsættes for frost, skal det isoleres og evt. have større dimension. Kondensafløbet skal 
altid have et passende hældningsniveau for at sikre korrekt dræning. Kondensafløbet skal 
kunne adskilles mellem kedlens kondensafløb (2) og den eksterne afløb. 
Afløbet fra kedlens kondensfang skal føres til afløb, på en sådan måde at trykket mellem 
kedlen og afløb udlignes. (Der skal være mulighed for friskluft.) Fig. 1: eksempel på 
forbindelse medllem kondensafløbet (3) og den eksterne afløb (4).

3.8 Montering af den væghængte kedel og rørforbindelser (Fig. 10)
Kedlen leveres standard med ophængsbeslag. Placering og dimensioner af rørforbindelser 
vises på tegningen. Montering:
 - placer skabelonen (F) på væggen, kontroller den vandrette placering
 - marker de 4 huller (ø 6 mm) til montering af ophængsbeslaget (F) 
 - kontroller at alle mål er korrekte, bor hullerne i væggen med diameter som vist nedenfor
 - fastfør ophængsbeslaget på væggen (G)
 - fastgør røret til sikkerhedsventilen til sikkerhedsventilen (S), forbind det til afløbssystemet
 - afstandskrav af hensyn til servicering: mindst 5 cm til hver side og 20 cm under og over 

kedlen.
Rørforbindelser:
M anlæg fremløb 3/4” M
MB beholder fremløb 3/4” M
G gas 3/4” M
R anlæg retur  3/4” M
RB beholder retur  3/4” M
S sikkerhedsventil 1/2” M

3.9 El-forbindelser
Lavvolts forbindelse
Lavvoltsforbindelse udføres således:

 � anvend de medfølgende stanarddele: 
 � 4-pols ModBus forbindelse for BUS 485 (- A B +)
 � 8-pols forbindelse for TBT - TA -OT+ - SE

- A B +

CE4

TBT TA OT+ SE

Utilizzare contatto privo di tensione

bia
nc

o

ne
ro

rumføler potentionalefri

CE8

CE4 (- A B +) Bus 485
CE8 TBT Lav temperatur max termostat

TA Rum termostat (potentionalefri)
OT+ Open therm
SE Udeføler
bianco hvid
nero sort

 � foretag de elektriske forbindelser med anvendelse af de på tegningen viste forbindelser
 � sæt derefter stikket i.

 b Anvend ikke stik med en mindre afstand end 0,5 mm2.

 b Ved anvendelse af TA eller TBT forbindelse, fjernes de respektive lus fra hovedprint .

 b Hvis der ikke er forbindelse til lavvoltstikket, starter kedlen ikke op.

CE8

CE4

Beholdertermostat (TERM. BOLL) eller beholderføler (SONDA BOLL) forbindelse
For adgang til forbindelse af beholdertermostat eller beholderføler:

 � Fjern kedlens kabinet som beskrevet i afsnit "3.13 Afmontering af kabinet".
 � Løft og vip forsigtigt kontrolpanelet for at frigøre det for.
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 � Fjern de 2 skruer, der fastgør dækslet over de elektriske.

 � Forbind TERM. BOLL og SONDA BOLL til M4a som vist.

TERM. BOLL. beholdertermostat
SONDA BOLL. beholderføler
viola lilla
rosso rød

7 1CN9

TERM. BOLL. 
O POS

vio
la 

SONDA
BOLL.

ro
ss

o
ro

ss
o

M4a

vio
la 

-t°

 b Ved kedel+eksterne beholder konfiguration med (C TYPE) monteres en lus på 
TBOLL input af M4a stikket.

OTBus remote kontrol forbindelse
Når der er forbundet OTBus remote kontrol til systemet, vises der i kedlens display:

Specielt for kedlens display:
 � det er nu ikke muligt at indstille OFF/VINTER/SOMMER status (det indstilles af OTBus 

fjernstyringern)
 � det er nu ikke muligt at indstille brugsvandets setpoint (det indstilles af OTBus 

fjernstyringen)
 � brugsvandets setpoint vises i INFO menuen
 � opvarmnings setpoint indstillet på kedlens display anvendes kun hvis der er varmekald 

fra TA og OTBus fjernstyringern har ikke kald hvis parameter:
 � P3.11 = 1 

eller
 � P3.11 = 0 og jumper på stik 1-2 på X 21 er lukket.

 � for aktivering af FORBRÆNDINGSKONTROL funktionen med en OTBus fjernstyringen 
forbundet, deaktiveres forbindelsen midlertidigt ved indstilling af P8.03 = 0. Husk at resette 
dette parameter, når funktionen er afsluttet.

Det er ikke muligt med OTBus fjernstyringren forbundet, at ændre værdierne af parameter 
P4.12 og P4.23 fra 0 til 1.
Bemærk: en OTBus remote kontrol kan ikke forbindes, hvis systemet allerede har 
BE16 interface print. Derfor er det heller ikke muligt af forbinde BE16 print, hvis der 
allerede er en OTBus. 
I disse tilfælde giver systemet fejlmeddelses: <<OTER>>. 
Stærkstrømsforbindelse
Forbind kedlen til strømforsyningen med en to-pols kontakt med en afstand af min. 3,5 
mm (EN 60335-1, kategori III). Kedlen tilsluttes 230 Volt/50 Hz, overensstemmelse med 
EN 60335-1 standard. Der skal foretages ekstra beskyttelse i overensstemmelse med 
stærkstrømsreglementet.

 b Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge af fejlagtig el-
installation.
 b Der skal foretages korrekt Fase/Nul/Jordforbindelse.

 b Jordforbindelsen skal være nogle centimetre længere end de øvrige.

 b Aflast ledningen så den ikke kan trækkes ud.
Kedlen skal monteres med med fase/nul/jord.
Gas- eller vandrør må ikke anvendes til jordforbindelse.
Anvend det medfølgende el-kabel til forbindelse af kedlen. Hvis der anvendes et andet 
kabel, anvendes et HAR H05V2V2-F, 3 x 0.75mm² kabel, Ø max ydre 7 mm.

3.10 Gas forbindelsee
Gastilslutningen skal udføres i overensstemmelse med gældende love, regler og 
anvisninger. Kontroller før tilslutning af gas at kedlen tilsluttes korrekt gasart.

3.11 Pumpe med variabel hastighed
Pumpemodulerings-funktionen er kun aktiv i opvarmnings-funktionen. Ved tænding af 
3-vejsfunktionen af varmt brugsvand, kører pumpen altid på max. Pumpemodulerings-
funktionen relaterer udelukkende til kedlens pumoe, ikke til eksterne pumoer, der måtte 
være forbundet.
Med P4 menuen, parameter P4.05,kan følgende mode vælges: PUMPE MED VARIABEL 
HASTIGHED MED PROPORTIONAL MODE (41 <= P4.05 <= 100) 
I dette mode vælger kedlens print hvilken fremløbskurve der anvendes.

3.12 Manual reset af pumpen
Pumpem har en elektroniks reset funktion, hvis manuel reset er nødvendig, foreages følgende:
- anvend en skruetrækker, stjerneskruetrækker nr. 2 anbefales
- placer skruetrækkeren i hullet indtil der er kontakt med reset skruen, tryk derefter (ca. 2 mm) 

og drej mod uret.

3.13 Afmontering af kabinet
For adgang til kedlens komponenter, fjernes kedlens afmonteres kabinettet således:
 - fjern de to skruer (A - fig. 11) der fastgør kabinettet til kedlen, løft de to clips (C - fig. 11)
 - løft kabinettet opad for at frigøre det fra de to hængsler (B - fig. 11).

BEMÆRK

 b Hvis sidepanelerne afmonteres, skal de genmonteres korrekt som viust.
 b Hvis frontpanelet beskadiges, skal det udskiftes.

 b Isoleringspanelerne i kabinettes front- og sidedele sikrer lufttæthed til opstilingsrummet.
 b Det er derfor ABSOLUT nødvendigt efter afskillelse at sikre korrekt genmontering for 

korrekt lufttæthed.

3.14 Aftræk og luftindtag (Fig. 12-13)
Aftrækket skal udføres i overensstemmelse med UNI 7129-7131 og gasreglementet samt 
evt. andre gældende regler. Forbrændingsprodukterne bortskaffes centrifugal blæser 
og kedlens print viser konstant om det fungerer korrekt. Det er vigtigt for udledning af 
røggasserne og tilførslen af kedlens forbrændingsluft, at der udelukkende anvendes 
originale rør (undtagen C6), og at forbindelsen foretages korrekt, som vist i instruktionerne, 
der medfølger aftrækket. En enkelt aftræk kan tilsluttes flere kedler, forudsat at hvert enkelt 
apparat er kondenserende. Kedlen er en C-type (med lufttæt forbrændingskammer), aftræk 
og frikskluft skal derfor være korrekt adskilt og føres til det fri. Dette er helt afgørende for 
funktionen af kedlen. Der kan anvendes balanceret aftræk eller splitaftræk.
Aftrækslænger

Max. lige længde Reduktion ved

20R 30R Bøjning
45°

Bøjning
90°

Balanceret aftræk Ø 60-100 mm (vandret) 10 m 6 m 1.3m 1.6m
Balanceret aftræk Ø 60-100 mm (lodret) 11 m 7 m 1.3m 1.6m
Balanceret aftræk Ø 80-125 mm 25 m 15 m 1 m 1.5 m
Splitafrræk Ø 80 mm 60+60 m 35+35 m 1 m 1.5 m

 b I det vandrette indgår den første 90° bøjning (forbindelsen på kedlen) og samlinger. 
Ved lodret Ø 60-100 mm balanceret er det lige længde, der er ikke medregnet 
bøjninger. b Aftrækket leveres særskilt, for at give størst mulighed for fleksible løsninger.

 b Ikke alle CE-godkendte aftræksmuligheder kan anvendes i DK.
 b Der må kun anvendes originale Beretta aftræksdele for kondenserende gaskedler.
 b Vær opmærksom på evt. kondens, da rørene ikke er isolerede.
 b Anvendelse af længere aftræk medfører nedsættelse af kedlens ydelse.
 b Aftrækket skal have et fald på min. 3% mod kedlen.
 b Aftrækket kan placeres i den retning, der er mest hensigtsmæssig for installationen.
 b Kedlen er ifølge lovgivningen produceret til at optage og bortskaffe 

røggaskondensatet i sin kondensbeholder.
 b Hvis der monteres kondenspumpe kontrolleres de af producenten angivne teknikske 

data for at sikre korrekt funktion.
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Balanceret aftræk (ø 60-100 mm) (Fig. 14)
 - Placer bøjningen så Ø 60 røret passer i kedlens afkast. 
 - Kontroller at de noter (A) på flangen har forbindelse til rillen på Ø 100 røret.
 - Stram skruerne (C) der fastgør de to rør til flangen.

Splitaftræk (ø 80 mm) (Fig. 15 - 15a)
Splitaftræksboksen monteres på kedlens aftræks-/luftindtags studse.
 - Placer aftræksboksen så Ø 60 røret passer i kedlens afkast.
 - Kontroller at de noter (A) på flangen har forbindelse til rillen på Ø 100 røret.
 - Stram skruerne (C) der fastgør de to rør til flangen.

Hvis Ø 60-100 til Ø 80-80 aftræksboksen anvendes nedsættes aftrækslængderne som vist 
i tabellen.

Ø50 Ø60 Ø80

Reduktion af længde (m) 0.5 1.2 5.5 for afkast 
7.5 for luftindtag

 - Placer aftræksboksen så Ø 60 røret passer i kedlens afkast.
 - Kontroller at de noter (A) på flangen har forbindelse til rillen på Ø 100 røret.
 - Stram skruerne (C) der fastgør de to rør til flangen.

Balanceret aftræk (ø 80-125 mm) (Fig. 16)
 - Placer aftræksboksen så Ø 60 røret passer i kedlens afkast.
 - Kontroller at de noter (A) på flangen har forbindelse til rillen på Ø 100 røret.
 - Stram skruerne (C) der fastgør de to rør til flangen.

Splitaftræk Ø 80 rør (Ø50 - Ø60 - Ø80) (Fig. 17)
Kedlens karakteriska giver mulighed for at Ø80 afkast kan forbindes til Ø50 - Ø60 - Ø80 rør.

 b Det anbefales at der udføres en anlægsberegning med henblik på overholdelse af 
gældende regler, love og anvisninger.

Tabellen viser tilladte standard konfigurationere.
Tabel over standarkonfigurationer (*)

Luftindtag
1 Bøjning 90° Ø 80
4.5m rør Ø80

Aftræk

1 Bøjning 90° Ø 80
4.5m rør Ø80
Reduktion fra Ø80 til Ø50 fra Ø80 til Ø60
Afkastbøjning 90°, Ø50 or Ø60 or Ø80
Se tabel for luftindtag

(*) Til aftrækket skal anvendes tilbehør fremstillet af plastik (PP) til kondenserende kedler: 
Ø50 og Ø80 klasse H1 og Ø60 klasse P1.
Kedlen er fabriksindstillet til:
20R: rpm. i brugsvands- og opvarmningsmode og max. længde er 6m for Ø50 rør, 22m for 
Ø60 pipe og 122m for Ø80 rør.
30R: 6.900 rpm i opvarmningsmode og 7.800 rpm i brugsvandsmode, max. anvendte aftræ-
kslængder er 1m for Ø50 rør, 13m for Ø60 rør og 69m for Ø80 rør.
Hvis det er nødvendigt at anvende længere aftræk, kompenseres tryktabet med stigning i 
blæsren rpm som vist i reguleringstabellen, for at opnå korrekt forbrænding.

 b Minimums-indreguleringen skal kontrolleres.

Reguleringstabel

Blæseromdrejninger
r.p.m.

Reduktion af aftrækslængder ΔP ved 
kedel afkastMaximum længde [m]

Opvarmning DHW Ø 50 Ø 60 Ø 80 Pa

20R

6.200 6.200 6 22 122 174
6.300 6.300 9 (*) 28 (*) 157 (*) 213
6.400 6.400 12 (*) 35 (*) 191 (*) 253
6.500 6.500 14 (*) 41 (*) 226 (*) 292
6.600 6.600 17 (*) 47 (*) 260 (*) 325
6.700 6.700 19 (*) 54 (*) 294 (*) 365
6.800 6.800 22 (*) 60 (*) 329 (*) 400
6.900 6.900 24 (*) 66 (*) 363 (*) 430
7.000 7.000 27 (*) 72 (*) 398 (*) 470
7.100 7.100 29 (*) 79 (*) 432 (*) 528

30R

6.900 7.800 1 13 69 175
7.000 7.900 3 (*) 17 (*) 94 (*) 214
7.100 8.000 5 (*) 22 (*) 119 (*) 254
7.200 8.100 7 (*) 26 (*) 144 (*) 293
7.300 8.200 9 (*) 31 (*) 169 (*) 333
7.400 8.300 10 (*) 35 (*) 194 (*) 372
7.500 8.400 12 (*) 40 (*) 219 (*) 411
7.600 8.500 14 (*) 44 (*) 243 (*) 451
7.700 8.600 16 (*) 49 (*) 268 (*) 490
7.800 8.700 18 (*) 53 (*) 293 (*) 529

(*) Tilladt maximum længde KUN med klasse H1 afkast rør.

Ø50 eller Ø60 eller Ø80 konfigurationer kræver Lab test data. Ved installationer forskellige 
fra indikationerne i “standard konfigurationer” og “indregulering” tabellerne, henvises til 
tabellen nedenfor.

 b Generelt er de i denne manual anført maximums længder garanteret, og det er vigtigt 
ikke at overskride disse.

Aftrækslængder Ø80 (m)
KOMPONENT Ø 50 Ø 60
Bøjning 45° 12.3 5
Bøjning 90° 19.6 8
Forlænger 0.5m 6.1 2.5
Forlænger 1.0m 13.5 5.5
Forlænger 2.0m 29.5 12

3.15 Vandpåfyldning og udluftning af varmeanlæg
Bemærk: første vandpåfyldning udføres med fyldehanen (ekstern påfyldningshane) med 
kedlen på OFF.
Bemærk: den automatiske udluftningscyclus udføres hver gang, kedlen genstartes.
Bemærk: når der er vand alarm (40, 41 eller 42) kan den automatiske udluftningscyclus ikke 
gennemføres. Varmt brugsvandskald afbryder den automatiske udluftningcyclus.
Når rørforbindelserne er udført påfyldes der vand således:
 - Indstil kedlen på OFF ved tryk på knap 1

RESET

+

MENU

+

1

 - Åben for luftudladeren ved (A - fig. 19) ved at dreje 2-3 omgange for at lade luft komme 
ud, lad luftudladeren stå åben (A - fig. 19).

 - Placer slangen, der følger med kedlen på ventilen (D - fig. 19), så vandet kan løbe til 
en beholder.

 - Åben luftventilen (D - fig. 19).
 - Påfyld vand (ekstern hane).
 - Afvent indtil der kun kommer vand fra den manuelle luftudlader (D - fig. 19), luk den.
 - Vent til trykket stiger: kontroller det når 1-1.5 bar; luk for vandet (ekstern hane).

Bemærk: hvis trykket er mindre end 1 bar, påfyldes vand (ekstern hane) i 
udluftningscyklussen, derefter lukkes for vandtilførslen.
 - Udlufningningscyklussen startes ved at slukke for strømtilførslen i fem sek. tænd for 

strømmen med kedlen på OFF. Kontroller at gashanen er lukket.
 - Påfyld igen vand (ekstern hane) hvis trykket er faldet, når udluftningscyklussen er 

gennemført, til et tryk af 1-1.5 bar.
Efter udluftningscyklussen er kedlen klar.
 - Fjern al luft fra varmeanlægget (radiatorer, zone manifolds, etc.) med udluftningsventilerne.
 - Kontroller igen at anlægstrykket er korrekt (mellem 1-1.5bar) påfyld vand hvis nødvendigt.
 - Hvis der registreres luft gentages udluftningscyklussen.
 - Når funktionerne er gennemført åbns for gashanen og der tændes for kedlen.

Herefter kan der foretages varmekald.

3.16 Tømning af anlægget
Sæt kedlen på OFF og afbryd strømtilførslen.
 - Luk anlæggets haner.
 - Monter en slange til tømmehanen (C - fig. 19), løs tømmehanen for at tømme anlægget 

for vand.
 - Fjern slangen fra tømmehanen (C - fig. 19) og luk den igen.

3.17 Kondensbeholder
Når kedlen er opstartet er kondensbeholderen tom.
Når anlægget tømmes for luft fyldes beholderen op.
 - Åbn langsomt luftudladeren (A - fig. 19), lad den stå åben indtil vandet i beholderen når 

niveauet.
 - Luk for ludftudladeren (A - fig. 19)
 - Kontroller at der ikke er utætheder fra SRD forbindelserne og at systemet tillader at 

vandet løber korrekt fra.
 - Kontroller anlægstrykket ikke er faldet til under 1 bar. Påfyld om nødvendigt vand.

Gentag denne funtion efter service og vedligehoild af kedlen.
KONTROLLER AT DER ER VAND I KONDENSAFLØBSBEHOLDEREN, HVIS IKKE 
FORETAGES SOM BESKREVET OVENFOR.
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Led Led signal viser kedlens funktioner. Kan lyse rødt eller grønt (se afsnittet)

A Bruges til at øge brugsvandstemperaturen, når pilen  lyser, bruges den 
at bekræfte med 

B Bruges til at sænke brugsvandstemperaturen, når pilen  lyser, har den 
retur/fortryd funktion

C Bruges til at øge fremløbstemperaturen, når  pilen lyser er der adgang 
til P1 menuen

D Bruges til at sænke øge fremløbstemperaturen, når  pilen lyser 
bevæges rundt i P1 menuen

A+C Adgang til menuen for indstilling af ur (se afsnit "4.2 Programmering af 
kedlen")

1 Bruges til at ændre kedlens funktionsstatus (OFF, SOMMER og VINTER)

2 Bruges til at resette alarm eller afbryde udluftningsfunktion

3 Bruges til adgang til INFO og P1 menu. Når ikonet             Enter/pil-ned vises i 
displayet, har nøglen ENTER funktion og bruges til at bekræfte værdierne 
indstillet ved programmering af de tekniske parametre

1+3 Lås og åben nøgler

2+3 Når kedlen er på OFF, bruges den til start af forbrændingsanalyse funktionen 
(CO)

RESET

+

MENU

+AA CC

1              2            31              2            3

BB DD

LED

3.18 Kontrol panel
Viser forbindelse til fjernstyring (OT eller RS485)

Viser forbindelse til WIFI 

Viser forbindelse til udeføler

Viser aktivering af speciel brugsvandsfunktion eller solvarmeanlæg 

Viser forbindelse til varmepumpe (ikke på denne model)

Ikonet lyser når der er alarm

Vises når der er en fejl sammen med ikonet , undtagen ved flamme 
og vand alarmer

Viser flamme tilstede, hvis der ikke er flamme vises ikonet 

Reset Vises når en alarmen kræver manuel reset

            Enter Vises når en funktion skal bekræftes

Når ikonet er aktivt, viser det at "bekræft" funktion på A er aktiv

Når ikonet er aktivt, viser det at "retur/fortryd" funktion på B er aktiv

Når ikonet er aktivt, kan der navigeres i menuen eller værdien på det valgte 
parameter kan øges

Når ikonet er aktivt, kan der navigeres i menuen eller værdien på det valgte 
parameter kan sænkes

Ikonet vises når opvarmning er aktivt, det blinker når der er varmekald

Ikonet vises når brugsvand er aktivt, det blinker når der er varmt 
brugsvandskald

  
Viser de indstillede set punkt indstilling (1 bjælke minimum værdi, 4 bjælker 
maximum værdi)

1 2 3 4 5 6 7 Viser ugedag

AUTO 
 ON IKKE PÅ DENNE MODEL

MAN ON IKKE PÅ DENNE MODEL

MAN OFF IKKE PÅ DENNE MODEL

Fjernstyringspanelet overtager styring af kedlens funktioner, det viser systmetes indstillinger og giver adgang til parmetrerne.
Beholdertemperaturen vises normalt på displayet (beholderføler - ekstra tilbehør) hvis der ikke er varmekald, i det tilfælde vises fremløbstemperaturen i displayet, efter 60 sek. uden tryk på 
displayet vises det aktuelle tidspunkt (uden lys i baggrunden). MENUEN er opbygget i træstrukturer med flere niveauer. Der er fastsat et adgangsniveau for hver undermenu: USER (BRUGER) 
er altid muligt, TECHNICAL (TEKNIKER) kræver password. Ikke alle informationer er til rådighed afhængigt af adgangsniveauet, kedlens status eller anlægskonfiguration.

DHW funktionen, på displayet, vises kun på B og C typer.
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INDSTILLINGS MENU TRÆ-STRUKTUR
Her under er en liste over de parametre, der kan programmeres. Hvis der ikke er mulighed for den enkelte funktion, vises en fejlmeddelelse.

3.19 Menu struktur
For forklaring af parametrene, se beskrivelsen i afsnit "4.3 Kedel konfiguration".

(*) Kedlen anvender ikke fabriksindstilingerne til styring af varmtvandsbeholder med termostat (parameter P3.01 = 4).

Menu Parameter Visning
kun når parameter P1.05 = 1 Værdi  Password  

niveau Fabriks-indstilling Indstillede 
values

P1 SETTINGS

P1.01 LANGUAGES

0 IT
1 RO
2 FR
3 EN
4 SR
5 HR

6 ES
7 EL
8 BG
9 PL
10 SL

BRUGER

P1.02 TIME BRUGER
P1.03 TIME PROGRAMM IKKE PÅ DENNE MODEL
P1.05 SCROLLING 0 / 1 BRUGER

P3 CONFIGURATION

P3.01 HYDRAULIC 
CONFIGURATION  0 / 1 / 2 / 3 / 4 INSTALLATØR 4(*)

P3.02 WATER PRESSURE 
TRANSDUCER  0 / 1 SERVICE 1

P3.03 AUTO FILL ENABLE 0 / 1 SERVICE 0

P3.04 BEGIN SYSTEM FILLING  IKKE PÅ DENNE MODEL
P3.05 AIR PURGING CYCLE  0 / 1 SERVICE 1
P3.06 MIN FAN SPEED 1.200-3.600 INSTALLATØR se tekniske data tabel
P3.07 MAX FAN SPEED 3.700-9.999 INSTALLATØR se tekniske data tabel
P3.08 SOFT IGNITION MIN - MAX INSTALLATØR se tekniske data tabel
P3.09 MAX FAN SPEED HTG  MIN - MAX INSTALLATØR se tekniske data tabel
P3.10 RANGE RATED  MIN - MAX_CH INSTALLATØR se tekniske data tabel
P3.11 CONFIG AUX 1 0 / 1 / 2 INSTALLATØR 0
P3.12 EXHAUST PROBE RESET  0 / 1 INSTALLATØR 0

P4 HEATING
P4.01 HYST OFF HIGH TEMP  2 - 10 SERVICE 5
P4.02 HYST ON HIGH TEMP  2 - 10 SERVICE 5
P4.03 HYST OFF LOW TEMP  2 - 10 SERVICE 3
P4.04 HYST ON LOW TEMP  2 - 10 SERVICE 3
P4.05 PUMP CONTROL TYPE  41-100 INSTALLATØR 85
P4.08 OT CASCADE CONTROL IKKE PÅ DENNE MODEL
P4.09 SCREED FUNCTION 0 / 1 INSTALLATØR 0
P4.10 ANTI CYCLE FUNCTION  0 - 20min INSTALLATØR 3min
P4.11 RESET CH TIMERS  0 / 1 INSTALLATØR 0

P4.12 MAIN ZONE ACTUATION 
TYPE  0 / 1 INSTALLATØR 0

P4.13 MAIN ZONE ADDRESS 1 - 6 INSTALLATØR 3

P4.14 MAIN ZONE HYDRAULIC 
CONF  0 / 1 INSTALLATØR 0

P4.15 MAIN ZONE TYPE  0 / 1 INSTALLATØR 0

P4.16 MAX CH SET  AT: MIN CH SET - 80.5 
BT: MIN CH SET - 45.0 INSTALLATØR 80.5

P4.17 MIN CH SET  AT: 40 - MAX CH SET
BT: 20 - MAX CH SET INSTALLATØR 40

P4.18 WEATHER COMP ENABLE 0  / 1 INSTALLATØR 0

P4.19 WEATHER COMP CURVE 1.0-3.0   AT 
0.2-0,8   BT INSTALLATØR 2.0

P4.20 NIGHT COMPENSATION  0 / 1 INSTALLATØR 0
P4.21 CH CLOCK ENABLE UNDLAD ÆNDRING INSTALLATØR 0
P4.22 MODE SELECTION UNDLAD ÆNDRING INSTALLATØR 0
P4.23 ZONE1 ENABLE  0 / 1 INSTALLATØR 0
P4.24 ZONE1 ADDRESS 1 - 6 INSTALLATØR 1

P4.25 ZONE1 HYDRAULIC 
CONFIG  0 / 1 INSTALLATØR 0

P4.26 ZONE1 TYPE  0 / 1 INSTALLATØR 0

P4.27 ZONE1 SET  ZONE1 MIN CH SET - 
ZONE1 MAX CH SET BRUGER 40 - 80.5

Menu Parameter Visning
kun når parameter P1.05 = 1 Værdi  Password  

niveau Fabriks-indstilling Indstillede 
values

P4.28 ZONE1 MAX CH SET  AT: ZONE1 MIN CH SET - 80,5 
BT: ZONE1 MIN CH SET - 45,0 INSTALLATØR 80.5

P4.29 ZONE1 MIN CH SET  AT: 40 - ZONE1 MAX CH SET
BT: 20 - ZONE1 MAX CH SET INSTALLATØR 40

P4.30 ZONE1 OTR  0 / 1 INSTALLATØR 0

P4.31 ZONE1 OTD CURVES  1.0-3.0   AT 
0.2-0.8   BT INSTALLATØR 2.0

P4.32 ZONE1 NIGHT COMP  0 / 1 INSTALLATØR 0
P5 DHW  

P5.01

ANTIEGIONELLA 
FUNCTION
Kun for kedler med varmt-
vandsbeholder med føler 
konfi guration (TYPE C) 
(P3.01 = 3)

0 / 1 / 2 INSTALLATØR 0

P5.02

ANTI LEG. TIME PERIOD
Kun for kedler med 
varmtvandsbeholder med 
føler konfi guration (TYPE C) 
(P3.01 = 3)

00:00 INSTALLATØR 03:00am

P5.07 MODULATING TANK 
SUPPLY TEMP 0 / 1 INSTALLATØR 0

P5.11 DHW ENHANCED 
FUNCTION IKKE PÅ DENNE MODEL 0

P6 SOLAR
P6.01 ENABLE SOLAR TANK 

MANAGEMENT 0 / 1 INSTALLATØR 0
P6.02 MAX TANK TEMPERATURE 10 ÷ 130 INSTALLATØR 60°C
P6.03 PUMP ON DELTA T PUMP OFF DELTA T 30°C INSTALLATØR 8°C
P6.04 PUMP OFF DELTA T 4°C PUMP ON DELTA T INSTALLATØR 4°C
P6.05 INTEGRATION DELAY 0 min - 199 min INSTALLATØR 0 min
P6.06 COLLECTOR T MIN (--)/-30°C - 0 INSTALLATØR (--)
P6.07 COLLECTOR T MAX COLLECTOR T PROT 180°C INSTALLATØR 110°C
P6.08 COLLECTOR T PROT 80°C - COLLECTOR T MAX INSTALLATØR 110°C
P6.09 COLLECTOR T AUTH COLLECTOR T LOCK - 95°C INSTALLATØR 40°C
P6.10 COLLECTOR T LOCK -20°C - COLLECTOR T AUTH INSTALLATØR 35°C
P6.11 PWM COLL PUMP 0min - 30min INSTALLATØR 0 min
P6.12 TANK COOLING 0 / 1 INSTALLATØR 0
P6.13 SOLAR PUMP MODE 0 / 1 / 2 INSTALLATØR 0

P7 SERVICE
P7.06 CALL SERVICE FUNCTION IKKE PÅ DENNE MODEL 0
P7.07 SERVICE EXPIRY IKKE PÅ DENNE MODEL 52

P8 CONNECTIVITY  
P8.01 BUS 485 CONFIG  0 / 1 / 2 SERVICE 0
P8.03 OT CONFIG 0 / 1 SERVICE 1
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3.20 Adgang til parametre
Tryk på MENU nøglen i mindst 2 sek giver adgang til P1 menu, der giver mulighed for 
programmering af parametre. Hvis menuen er tom, viser displayet P8.04, ellers vises 
menuens første.

Adgangen til de TEKNISKE parametres programmering er password beskyttet; tryk på 
MENU i mindst 2 sek, PWD vises blinkende i displayet blinking med en frekvens på 0.5sek 
ON og 0.5sek OFF i 2 sek.

Derefter vises <<0000>> blinkende med en frekvens af 0.5sek ON og 0.5sek OFF; ikonerne 
, ,  og  vises og passswoed kan indtastes.

Der er to adgangsniveauer til parametrene:
- INSTALLER (TEKNIKER) 
- SERVICE (BRUGER)
(brugerniveau kræver ikke password).
Tast det angivne password for det ønskede adgangsniveau med ,  for adgang til 
værdierne.
Tryk på A  pilen for godkendelse.

Tryk på B  pilen returnerer til det foregående niveau, forlader P1 menuen.

Det er ikke muligt at navigere i menuen med C og D pile nøglerne, bekræft adgang til under-
menuerne med A eller gå tilbage til forrige niveau med B.
Ved fortsat tryk alle steder i menuen (>2sec) vender  tilbage til hovedsiden.
Displayed går automatisk tilbage til hovedvisningen, hvis der ikke er tryk i 60sek.

Menu Parameter Visning
kun når parameter P1.05 = 1 Værdi  Password  

niveau Fabriks-indstilling Indstillede 
values

P4.28 ZONE1 MAX CH SET  AT: ZONE1 MIN CH SET - 80,5 
BT: ZONE1 MIN CH SET - 45,0 INSTALLATØR 80.5

P4.29 ZONE1 MIN CH SET  AT: 40 - ZONE1 MAX CH SET
BT: 20 - ZONE1 MAX CH SET INSTALLATØR 40

P4.30 ZONE1 OTR  0 / 1 INSTALLATØR 0

P4.31 ZONE1 OTD CURVES  1.0-3.0   AT 
0.2-0.8   BT INSTALLATØR 2.0

P4.32 ZONE1 NIGHT COMP  0 / 1 INSTALLATØR 0
P5 DHW  

P5.01

ANTIEGIONELLA 
FUNCTION
Kun for kedler med varmt-
vandsbeholder med føler 
konfi guration (TYPE C) 
(P3.01 = 3)

0 / 1 / 2 INSTALLATØR 0

P5.02

ANTI LEG. TIME PERIOD
Kun for kedler med 
varmtvandsbeholder med 
føler konfi guration (TYPE C) 
(P3.01 = 3)

00:00 INSTALLATØR 03:00am

P5.07 MODULATING TANK 
SUPPLY TEMP 0 / 1 INSTALLATØR 0

P5.11 DHW ENHANCED 
FUNCTION IKKE PÅ DENNE MODEL 0

P6 SOLAR
P6.01 ENABLE SOLAR TANK 

MANAGEMENT 0 / 1 INSTALLATØR 0
P6.02 MAX TANK TEMPERATURE 10 ÷ 130 INSTALLATØR 60°C
P6.03 PUMP ON DELTA T PUMP OFF DELTA T 30°C INSTALLATØR 8°C
P6.04 PUMP OFF DELTA T 4°C PUMP ON DELTA T INSTALLATØR 4°C
P6.05 INTEGRATION DELAY 0 min - 199 min INSTALLATØR 0 min
P6.06 COLLECTOR T MIN (--)/-30°C - 0 INSTALLATØR (--)
P6.07 COLLECTOR T MAX COLLECTOR T PROT 180°C INSTALLATØR 110°C
P6.08 COLLECTOR T PROT 80°C - COLLECTOR T MAX INSTALLATØR 110°C
P6.09 COLLECTOR T AUTH COLLECTOR T LOCK - 95°C INSTALLATØR 40°C
P6.10 COLLECTOR T LOCK -20°C - COLLECTOR T AUTH INSTALLATØR 35°C
P6.11 PWM COLL PUMP 0min - 30min INSTALLATØR 0 min
P6.12 TANK COOLING 0 / 1 INSTALLATØR 0
P6.13 SOLAR PUMP MODE 0 / 1 / 2 INSTALLATØR 0

P7 SERVICE
P7.06 CALL SERVICE FUNCTION IKKE PÅ DENNE MODEL 0
P7.07 SERVICE EXPIRY IKKE PÅ DENNE MODEL 52

P8 CONNECTIVITY  
P8.01 BUS 485 CONFIG  0 / 1 / 2 SERVICE 0
P8.03 OT CONFIG 0 / 1 SERVICE 1
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4 OPSTART
4.1 Kontroller før opstart
Første opstart af kedlen skal foretages at aut.servicemontør. Kontroller før opstart:
 - at der er korrekt tilslutning af gas, el og vand
 - at afstandskravene er overholdt og der er uhindret adgang til kedlen
 - at aftrækket er korrekt udført
 - at der er tilsluttet korrekt gasart
 - at der er monteret afspærringsshaner
 - at anlægget er tæthedsprøvet
 - at pumpen fungerer korrekt, specielt efter længere tids inaktivitet kan pumpen tilstoppes
 - af støv o.l. Se afsnit "3.12 Manual reset af pumpen"
 - at kedel og anlæg samt fortryk i ekspansion passer overens og at alle kedlens 

sikkerhedsfunktioner fungerer korrekt.

4.2 Programmering af kedlen
 - Tænd for eltilslutningen til kedlen.

Hvis nødvendigt går displayet automatisk til ur-menuen. I displayet vises ikonerne , 
, ,  og ENTER medens 00:00 vises i displayet med de to første felter blinkende 

med en frekvens af 0,5sek ON, 0,5 sek OFF. 

Indstilling af tid og dato:
 � indstil timerne med  og  bekræft med A
 � indstil minutterne med  og  bekræft med A
 � indstil ugedagen med  og  bekræft med A. Tallet for den valgte dag lyser, tryk 

på MENU på ikonet             Enter for at bekræfte tid og dag. Uret blinker i 4sek og går derefter 
tilbage til hovedskærmen

 � for at forlade programmeringen uden ændringer trykkes på . 
BEMÆRK: det er muligt af ændre TID og DAG ved at gå ind i parameter P1.02 i P1 menu, 
eller ved at trykke på A+C nøglerne i mindst 2sek.

RESET

+

MENU

+ CA

 � Sproget kan ændres med menu P1 bekræft med .

 � Brug pilene til visning af parameter P1.01, gå derefter i undermenuen ved tryk på .
 � Brug  og  for indstilling af det ønskede sprog, se afsnit "3.19 Menu struktur", 

bekræft med             Enter.

Hver gang kedlen genopstarters gennemføres en udluftningscylus på 6 min. I displayet 
vises meddelsen -AIR og RESET ikonet lyser.

 
Udluftningscyklussen kan stoppes ved tryk på RESET. Sæt kedlen på OFF ved tryk på .

4.3 Kedel konfiguration
Gå ind i tekniske parameter menuen for adgang til konfigurationsmenuen som beskrevet i 
afsnit "3.20 Adgang til parametre".
Brug  og  pilene for at rullle gennem parametrene i den valgte undermenu, bekræft 
med A; ændre værdien af det valgte parameter med C og D, bekræft med             Enter.
Beskrivelse af indstillingsmenuerne
Afhængig af kedeltype og adgangsniveau er ikke alle de følgende funktioner mulige.

P1 (SETTINGS menu-INDSTILLINGS menu)
P1.01
Vælg parameteret for indstilling af det ønkede sprog (se træstrukturen i afsnit "3.19 Menu 
struktur").
P1.02
Fra denne menu kan tid og dag indstillles
P1.03
IKKE PÅ DENNE MODEL
P1.05
Dette parameter giver adgang til at rulle gennem teksten for med parameter koden:
0= OFF
1= ON

P3 (CONFIGURATION menu-KONFIGURATIONS menu)
P3.01
Dette parameter giver adgang til valg af kedlens funktion:
0 = KUN OPVARMNING
1 = GENNEMSTRØMNING FLOWKONTROL
2 = GENNEMSTRØMNING FLOW MÅLER
3 = VARMTVANDSHOLDER MED FØLER
4 = VARMTVANDSBEHOLDER MED TERMOSTAT (fabriksindstilling)
Fabriksindstillingen for dette parameter er 4. Ved udskiftning af print kontrolleres det at 
parameteret er indstillet på 4 (ved VARMTVANDSBEHOLDER MED TERMOSTAT) og på 3 (ved 
VARMTVANDSBEHOLDER MED FØLER).
P3.02
Dette parameter giver adgang til valg af vandtryksmåler:
0 = vandtryksmåler
1 = elektronisk vandtryksmåler
Fabriksindstillingen 1 for dette parameter må ikke ændres. Ved udskiftning af print kontrolleres det 
at parameteret er indstillet på 1.
P3.03
Dette parameter giver adgang til brug af "semi-automatisk vandpåfyldning", fordi kedlen har pressure 
transducer and a filling solenoid valve installeret. Fabriksindstillingen 0 for dette parameter må ikke 
ændres. Ved udskiftning af print kontrolleres det at parameteret er indstillet på 0.
P3.04
Kun muligt hvis P3.03=1. IKKE PÅ DENNE MODEL
P3.05
Dette parameter deaktivere udluftningsfunktionen. Fabriksindstillingen er 1 for dette parameter, sæt 
parametret til 0 for deaktivering af funktionen.
P3.06
Dette parameter ændrer minimum blæseromdrejninger, rpm
P3.07
Dette parameter ændrr maksimun blæseromdrejningen, rpm
P3.08
Dette parameter ændrer startgassen
P3.09
Dette parameter ændrer maximum blæseromdrejninger, rpm i opvarmnings mode. Må ikke ændres!
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P3.10
Dette parameter ændrer fremløbstemperaturen i opvarmnings mode, fabriksindstillingen for dette 
parameter er P3.09 og kan programmeres i området P3.06 - P3.09. For mere information om dette 
parameter se afsnit "4.19 Indregulering (Range rated)".
P3.11
Dette parameter konfigurerer funktionen af et ekstra relæ (kun når BE09 print er monteret 
(ekstratilbehør)) til at givre fase (230Vac) til en anden pumpe (ekstra pumpe) eller en zoneventil. 
fabriksindstillingen for dette parameter er 0 og kan programmeres i området 0 - 2 range som følger:
P3.11 = 0 styringen afhænger af BE09 kabel status:

ingen lus = ekstra pumpe
lus monteret = zone ventil

P3.11 = 1 zone ventil styring
P3.11 = 2 ekstra pumpe styring

P3.12
Dette parameter ændrer funktionstids målingens reset i særlige tilfælde (se "4.20 Visninger og 
fejl" for mere information), E091 fejl. Fabriksindstillingen for dette parameter er 0, sæt det til 1 for 
at resette røggasføleren tidsmåling når hovedveksleren er blevet renset. Når reset funktionen er 
gennemført, går parametret automatisk tilbage til 0.

P4 (HEATING menu-OPVARMNINGS menu)
P4.01
På høj temperatur anlæg ændrer dette parameter hysterise værdien, der anvendes af styreprintet til 
beregning af stop af fremløbstemperatur fra brænderen. SLUKKE TEMPERATUR = OPVARMNINGS 
SETPUNKT + P4.01. Fabriksindstillingen for dette parameter er 5°C og kan programmeres i området 
2-10°C.
P4.02
På høj temperatur anlæg ændrer dette parameter hysterise værdien, der anvendes af styreprintet 
til beregning af tændings fremløbstemperatur fra brænderen. TÆNDINGS TEMPERATUR = 
OPVARMNINGS SETPUNKT + P4.02. Fabriksindstillingen for dette parameter er 5°C og kan 
programmeres i området 2-10°C.
P4.03
På lav temperatur anlæg ændrer dette parameter hysterise værdien, der anvendes af styreprintet til 
beregning af stop af fremløbstemperatur fra brænderen. SLUKKE TEMPERATUR = OPVARMNINGS 
SETPUNKT + P4.03. Fabriksindstillingen for dette parameter er 3°C og kan programmeres i området 
2-10°C.
P4.04
På lavtemperatur anlæg ændrer dette parameter hysterise værdien, der anvendes af styreprintet 
til beregning af tændings fremløbstemperatur fra brænderen. TÆNDINGS TEMPERATUR = 
OPVARMNINGS SETPUNKT + P4.04. Fabriksindstillingen for dette parameter er 3°C og kan 
programmeres i området 2-10°C.
P4.05
41 ≤ P90 ≤ 100  Modulerende pumpe hastighed
Se afsnit "3.11 Pumpe med variabel hastighed".
P4.08
Dette parameter indstiller kedlen til kaskade opstilling via OTBus signal. IKKE PÅ DENNE MODEL.
P4.09
Dette parameter aktiverer gulvvarmefunktionen (se afsnit "4.12 Fastindstillet opvarmningsfunktion"). 
Fabriksindstillingen for dette parameter er 0, med kedlen sat på OFF, sættes til 1 for at askrivere 
guldvvarmefunktionen i lavtemperatur zoner. Parameteret går automatisk tilbage til 0, når 
gulvvarmefunktionen er afsluttet. Den kan afbrydes tidligere ved at sætte værdien til 0.
P4.10
Dette parameter ændrer FORCED HEATING TIMING OFF, vedrører forsinkelsen af genstart af 
brænderen når den er slukket pga temperaturen er nået. Fabriksindstillingen for dette parameter er 
3 min. og kan programmeres mellem 0 min. og 20 min.
P4.11
Dette parameter stopper ANTI CYCLUS OG NEDSAT VARME MAXIMUM TIMING. Der varer 15 min. 
hvorunder blæserhastigheden højst er 75% af det max. fremløb, der er indstillet. Fabriksindstillingen 
for dette parameter er 0, sæt det til 1 for at resette tiden.
P4.12
Med dette paarmeter konfigureres systemtet til at styre en blandeventil og en ekstra pumpe 
på varmeanlægget (det er nødvendigt at bruge BE16 ekstra print, medfølger ikke standard). 
Fabriksindstillingen for dette parameter er 0, sættes til 1 for forbindelse af BE16 print. 
Bemærk: Dette parameter kan ikke ændres, når der er tilsluttet en OTBus.
P4.13
Når P4.12 = 1, sætter detter parameter placeringen af BE16 printet. Fabriksindstillingen for dette 
parameter er 3, og kan programmeres i området 1-6. Bemærk: se instruktionsarket for BE16tilbehør 
for brug af dette parameter.
P4.14
Når P4.12 = 1, sætter dette parameter den hydrauiske konfiguration af hoved anlægs zonen. 
Fabriksindstillingen for dette parameter er 0 og giver mulighed for direkte styring af en zone, sæt 
parameteret på 1 for styring af blandet zone. Bemærk: se instruktionsarket for BE16 tilbehør for brug 
af dette parameter.
P4.15
Dette parameter specificerer typen af opvarmningszoner, der er følgende valgmulighede: 
0 = HØJ TEMPERATUR (fabriksindtillling)
1 = LAV TEMPERATUR

P4.16
Dette parameter fastsætter maximum opvarmnings setpoint som følger:
- område 20°C - 80.5°C, fejl 80.5°C for høj temperatur systemer 
- område 20°C - 45°C, fejl 45°C for llav temperatur systemer.
Bemærk: P4.16 værdien kan ikke være mindre end P4.17.
P4.17
Dette parameter fastsætter minimum opvarmnings setpoint som følger:
- område 20°C - 80.5°C, fejl 80.5°C for høj temperatur systemer
- område 20°C - 45°C, fejl 45°C for lav temperatur systemer.
Bemærk: P4.17 værdien kan ikke være større end P4.16.
P4.18
Dette parameter aktiverer vejrkompensering, når der er forbundet udeføler til systemet. 
Fabriksindstillingen er 0, kedlen fungere ud fra en fast værdi. Med parameter på 1 og monteret 
udeføler fungerer kedlen med vejrkompensering. Når forbindelse til udeføler er afbrudt, fungerer 
kedlen ud fra en fast værdi. Se afsnit "4.4 Indstilling af vejrkompensering".
P4.19
Dette parameter sætter den varmekurve, kedlen anvender ved vejrkompensering. Fabriksindstillingen 
for dette parameter er 2.0 ved høj temperatur anlæg pg 0.5 ved lav temperatur anlæg. Dette 
parameter kan indstilles i området 1.0 - 3.0 for høj temperatur anlæg, 0.2 - 0.8 for lav tremperatur 
anlæg. Se afsnit "4.4 Indstilling af vejrkompensering".
P4.20
Med dette parameter aktiveres “natsænknings” funktionen. Fejlkoden er 0, sættes til 1 for at aktivere 
funktionen. Se afsnit "4.4 Indstilling af vejrkompensering".
P4.21
Fabriksindstillingen for dette parameter er 0. Må ikke ændres.
P4.22
Dette parameter må ikke ændres.
P4.23
Dette parameter aktivere styring af ekstra varme zone (der skal anvendes BE09/BE16 tilbehør, 
medfølger ikke som standard). Fejlkoden er 0, sættres til 1 for at aktivere funktionen.
Bemærk: dettre parameter kan ikke ændres når der er monteret en OTBus kronotermostat.
P4.24
Når P4.23 = 1, sætter dette parameter placeringen af BE16 print i zone 1. Fabriksindstillingen er 1 
og kan indstilles i området 1 - 6. Bemærk: se instruktionsarket for BE16 tilbehør for brug af dette 
parameter.
P4.25
Når P4.23 = 1, indstiller dette parameter den hydrauiske konfiguration af varme zone 1. 
Fabriksindstillingen for dette parameter er 0 og giver mulighed for direkte styring af en zone, sæt 
parameteret på 1 for styring af blandet zone. Bemærk: se instruktionsarket for BE16 tilbehør for brug 
af dette parameter.
P4.26
Når P4.23 = 1 specificerer dette parameter type af opvarmningszone som følger:
0 = HØJ TEMPERATUR (fabriksindstilling)
1 = LAV TEMPERATUR
P4.27
Når P4.23 = 1, kan dette parameter indstille setpunktt for opvarmningszone 1. Fabriksindstillingen for 
dette parameter er P4.28 og kan ondstilles i området P4.29 og P4.28.
P4.28
Dette parameter fastsætter maximum opvarmings setpunktet for for zone 1:
- område 20°C - 80.5°C, fejl 80.5°C for høj temperatur systemer
- område 20°C - 45°C, fejl 45°C for lav temperatur systemer.
Bemærk: P4.28 kan ikke være mindre P4.29.
P4.29
Dette parameter fastsætter minimum opvarmings setpunktet for for zone 1:
- område 20°C - 80.5°C, fejl 80.5°C for høj temperatur systemer
- område 20°C - 45°C, fejl 45°C for lav temperatur systemer.
Bemærk: P4.29 kan ikke være større P4.28.
P4.30
Dette parameter aktiverer vejrkompenserings mode for zone 1 når der er forbundet en udeføler til 
anlægget. Fabriksindstillingen er 0, kedlen fungerer altid i for zone 1 ved en fast temperatur. For at 
anvende vejrkompensering skal monteres en udefølger og parameteret sættes på 1. Når der ikke 
er forbindelse til en udeføler kører kedlen altid efter fast teempereatur. Se afsnit "4.4 Indstilling af 
vejrkompensering".
P4.31
Med dette parameter indstilles nummeret for varmekurven for zone 1, som kedlen anvender ved 
vejrkompensering. Fabriksindstilligen for dette parameter er 2.0 for høj temperatur anlæg og 0.5 for 
lav temperatur anlæg. Dette parameter kan indstilles i området 1.0 - 3.0 for høj temperatur anlæg, 
0.2 - 0.8 for lav temperatur anlæg. Se afsnit "4.4 Indstilling af vejrkompensering".
P4.32
Dette parameter aktiverer "natsænkning" for zone 1. Fejlkoden er 0, indstilles på 1 for at aktivere 
funktionen. Se afsnit "4.4 Indstilling af vejrkompensering".
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P5 (DHW menu-Brugsvands menu)
P5.01
Dette parameter aktiverer “antilegionella” funktionen når kedlen er forbundet til en 
varmtvandsbeholder med føler (Type C). Fabriksindstillingen for dette parameter er 0 (ikke i 
funktion). Sæt værdien til 1 for at aktivere den ugentlige antilegionella funktion, dette udføres 
på ugens 3. dag kl. 03:00. Sæt værdien til 2 for at aktivere daglig antilegionella funktion, dette 
udføres hver dag kl. 03:00. Se afsnit "4.14 Anti-legionella funktion (kun hvis forbundet til 
varmtvandsbeholder med føler)".
P5.02
Dette parameter sætter tidspunket for “antilegionella” funktion, når kedlen er forbundet til 
varmtvandsbeholder med føler (Type C). Fabriksindstililingen for dette parameter er 03:00.
P5.07
Dettte parameter aktiverer MODULERENDE TEMPERATUR funktion til modificering af 
fremløbs setpunkt anvendt af kedlen, når der er varmtvandskaldt (kun når der er forbundet en 
varmtvandsbeholder med føler (Type C). Fabriksindstillingen for dette parameter er 0 (funktion 
deaktiveret), sæt dette parameter til 1 for at aktivere funktionen. Se afsnit "4.13 Variabelt 
fremløb (kun hvis varmtvandsbeholder)".
P5.11
IKKE MULIGT PÅ DENNE MODEL.

P6 (SOLAR menu-SOLAR menu)
P6.01
Dette parameter giver mulighed for styring af solvarmebeholder (kun ved varmtvandsbeholder 
med føler - type C), BE15 tilbehørs print skal anvendes. Fabriksindstillingen er 0 = styring af 
solvarmebeholder deaktiveret, sæt parameteret på 1 for at aktivere funktionen.
P6.02
Med dette parameter indstilles maximum temperaturen for den øvre del af beholderen. 
Fabriksindstillingen er 60°C. Dette parameter kan indstilles i området 10°C - 130°C.
P6.03
Med dette parameter styres temperaturdifferencen mellem fangerens føler og den nedre 
beholderføler for den termiske belastning af beholderen (aktivering af solar pumpen). 
Fabriksindstillingen er 8°C. Dette parameter kan indstilles i området 4°C - 30°C. Bemærk: 
P6.03 værdien skal være højere end P6.04.
P6.04
Med dette parameter styres temperaturdifferencen mellem fangerens føler og den nedre 
beholderføler for afbrydelse af den termiske belastning af beholderen (deaktivering af solar 
pumpen). Fabriksindstillingen er 4°C. Dette parameter kan indstilles i området 4°C - 30°C. 
Bemærk: P6.04 værdien skal være lavere end P6.03.
P6.05
Med dette parameter indstilles forsinker tiden for solar integration med kedlen. 
Fabriksindstillingen er 0 min. Dette parameter kan indstilles i området 0min - 180min.
P6.06
Med dette parameter indstilles minimum temperaturen af fangeren for aktivering af solfanger 
antifrost funktion. Fabriksindstillingen er: - - °C (solfanger antifrost deaktiveret). Dette parameter 
kan indstilles i området -30°C - +5°C.
P6.07
Parameter til indstilling af maximum temperaturen af fangeren for stop af solfanger pumpe 
(system beskyttelse). Pumpen kan aktivere så snart tempereturen i fangeren falder [P6.07 - 
10°C]. Fabriksindstillingen er 110°C. Dette parameter kan indstilles i området 80°C - 180°C. 
Bemærk: P6.07 værdien skal være højere end P6.08.
P6.08
Parameter til indstilling af maximum temperatur af fangeren til aktivering af solfanger køling 
funktion. Fabriksindstillingen er 110°C. Dette parameter kan indstilles i området 80°C - 180°C. 
Bemærk: P6.08 værdien skal være lavere end P6.07.
P6.09
Parameter til indstilling af minimum temperatur for aktivering af solfanger pumpe. 
Fabriksindstillingen er 40°C. Dette parameter kan indstilles i området -20°C - +95°C. 
Bemærk: P6.09 værdien skal være højere end P6.10.
P6.10
Med dette parameter indstilles minimum temperaturen for deaktivering af solfangerpumpen. 
Fabriksindstillingen er 35°C. Dette parameter kan indstilles i området -20°C - +95°C. 
Bemærk: værdien skal være mindre end P6.09.
P6.11
Med dette parameter indstilles PWM moduleringsperioden for solvarmepumpen. 
Fabriksindstillingen er 0min (solfanger pumpen modulering deaktiveret). Dette parameter kan 
indstilles i området 0min - 30min.
P6.12
Parameter til aktivering/deaktivering af beholderkøling; der er to muligheder:
0 = FUNKTION IKKE AKTIV (fabriksindstilling)
1 = FUNKTION AKTIV
P6.13
Parameter til konfigurering af solfangerpumpens funktion; der er tre muligheder:
0 = OFF (fabriksindstilling) ==> solfangerpumpen er konstant på off
1 = ON ==> solfangerpumpen er konstant på on
2 = AUTO ==> solfangerpumpen tænder og slukker i overensstemmelse med solvarme 

indstillingerne

P7 (SERVICE menu-SERVICE menu)
P7.06
Fabriksindstillingen er 0. MÅ IKKE ÆNDRES - funktionen ikke mulig på denne model.
P7.07
Funktionen ikke mulig på denne model.

P8 (CONNECTIVITY menu- FORBINDELSER menu)
P8.01
Med dette parameter styres kedlen eksternt. Der er tre muligheder for dette parameter: 
0 =  FABRIKSINDSTILLING. Kedlens styring anvendes. Fjernstyring med ModBus er deaktiveret
1 = Kedlens styring anvendes. Fjernstyring med ModBus er deaktiveret
2 = Kedlens styring anvendes ikke. Fjernstyring med ModBus er aktiveret med REC10H. Kun 

MENU tasten bruges til modificering af parameter P8.01.
P8.03
Med dette parameter kan kedlren fjernstyres med en OpenTerm styring:
0 = Med OTBus funktion deaktiveret, kedlen kan ikke fjernbetjenes med en OTBus styring. 

Når dette parameter er sat til 0 afbrydes enhver OTBus forbindelse øjeblikkeligt og ikonet 
 og "OTB" visning i displayet slukkes

1 = FABRIKSINDSTILLET VÆRDI. Med OTBus funktionen aktiveret, kan der tilsluttes en 
OTBus styring til fjernbetjening af kedlen. Når der tilslutts en OTBus styring til kedlen, 
lyser ikonet  i displayet og “OTB” vises.

4.4 Indstilling af vejrkompensering
Vejrkompensering aktiveres således:

 � gå ind i Tekniske parametre menuen, som vist i afsnit "3.20 Adgang til parametre"
 � vælg menu P4 og derefter P4.18 = 1.

Vejrkompenseringen fungerer kun med udeføler og er kun aktiv for OPVARMNINGS 
funktionen. Hvis P4.18 = 0 eller der ikke er forbindelsetil udeføler fungerer kedlen med fast 
temperatur. Den af udeføleren målte udetemperatur vises i "4.21 INFO menu" under I0.09. 
Vejrkompenseringens algoritme anvender ikke direkte udetemperaturen, men en beregnet 
udetemperatur der tager bygningens isolering i betragtning. I godt isolerede bygninger har 
variation i udetemperaturen mindre indflydelse end i dårligere isolerede bygninger.
KALD FRA EN RUMTERMOSTAT MED UR
I denne situation beregnes fremløbs setpunktet af termostaten på grundlag af 
udetemperaturen og forskellen mellem rumtemperaturen og den ønskede rumtemperatur.
KALD FRA RUMTERMOSTAT
I denne situation beregnes fremløbs setpunktet af reguleringsprintet på grundlag af 
udetemperaturen for at opnå en estimeret udetemperatur på 20° (reference luft temperatur).
Der er 2 parametre der beregner fremløbstemperaturens setpunkt:

 � kompensationskurvens hældning (KT)
 � forskydning af referencetemperaturen.

Valg af varmkurve (parameter P4.19 - fig. 20)
Opvarmnings vejrkompenseringskurven opretholder en teoretisk rumtemperatur på 
20°C, når udetemperaturen er melllem +20°C og -20°C. Kurven vælges udfra forventet 
udetemperatur og forventet fremløbstemperatur (og dermed anlægstype). Det beregnes af 
installatør på med følgende formel:
 KT = T. forventet udetemperatur - Tshift
   20- min. forventet udetemperatur T
Tshift = 30°C radiatorvarme
 25°C gulvvarme
Hvis beregningen giver en værdi mellem to kurver, tilrådes det at vælge den varmekurve, 
der er tættest på den opnåede værdi.
Eksempel: hvis værdien ved beregningen er 1.3, er dette mellem kurve 1 og kurve 1.5. 
Vælg den nærmeste kurve, dvs. 1.5.
KT værdierne skal være:

 � radiator system: 1.0-3.0
 � gulvvarme system 0.2-0.8.

Via grænsefladen er der adgang til menuen P4 og parameter P4.19 for at indstille den valgte 
varmereguleringskurve:

 � få adgang til menuen med tekniske parametre, som angivet i afsnittet "3.20 Adgang til 
parametre"

 � vælg menuen P4 og derefter P4.19
 � godkend med 
 � vælg kurve med  og 

 � bekræft med             Enter.
ÆNDRING AF REFERENCE RUM TEMPERATUR (fig. 20) 
Brugeren har altid mulighed for at ændre OPVARMNINGS setpunkt indstillingen, med 
reference til reference temperaturen (20°C), en forskydning i området -5 - +5 (forskydning 
0 = 20°C). For ændring i kurven se afsnit "4.8 Regulering af fremløbstemperaturen med 
udeføler forbundet". 
NAT SÆNKNING (parameter P4.20 - fig. 20)
Hvis der er forbundet en RUMTERMOSTAT til en timer, kan natsænkning aktiveres fra menu 
P4 parameter P4.20. Indstilling af natsænkning:

 � få adgang til menuen med tekniske parametre, som angivet i afsnittet "3.20 Adgang til 
parametre"

 � vælg menu P4 og derefter P4.20
 � godkend med 
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 � indstil parametret på 1 

 � bekræft med             Enter.
I dette tilfælde, når KONTAKTEN er LUKKET, fremkaldes varmekaldet af fremløbsføleren 
på basis af udetemperaturen for at opnå en nominel rumtemperatur på DAG-niveau (20°C). 
Åbningen af kontakten medfører ikke en frakobling, men en reduktion (parallel forskydning) 
af varmekurven på NAT-niveau (16°C). Også i dette tilfælde kan brugeren indirekte ændre 
værdien af OPVARMNINGS-setpunktet, der igen forskyder referencedagstemperaturen 
(20°C) i stedet for NAT (16°C), der kan variere inden for området [-5 - + 5]. For korrektion af 
forskydningen se afsnittet "4.8 Regulering af fremløbstemperaturen med udeføler forbundet".

4.5 Første opstart
 � Tænd for kedlens stømtilførsel.
 � Åbn gashanen.

 � Baggrundslyset tænder og alle ikoner lyser i 1 sek. og i rækkefølge vises firmwarerevisionen 
i 3 sek: 

 � Derefter vises kedlens aktuelle status.
Udluftning

 b Hver gang der tilsluttes strøm til kedlen, udføres en automatisk udluftningscyklus, 
der varer 6 minutter. Når udluftningscyklussen er i gang, deaktiveres alle varmekald 
undtagen varmt brugsvand kald, når kedlen ikke er sat på OFF, og -AIR vises 
displayet.

Udluftningscyklussen kan afbrydes ved at holde tast 2 inde (ikonet RESET tændes). 
Udluftningscyklussen kan også afbrydes, hvis kedlen ikke er på OFF, ved varmt brugsvand 
kald.

 � Indstil rumtermostaten på den ønskede temperatur (~20°C) eller, hvissystemet er 
forbundet til en programmerbar termostat eller timer, kontroller at termostaten eller 
timeren er "aktiv" og indstillet korrekt (~20°C).

 � Sæt derefter kedlen på VINTER eller SOMMER afhængigt af den ønskede funktionstype.
 � Kedlen starter og kører indtil de indstillede temperaturer er nået,derefter går den 

påstandby.

4.6 Funktions status
Tryk på tast 1 for at ændre driftsstatus fra VINTER til SOMMER til OFF indtil ikonet for den 
ønskede funktion vises.
VINTER MODE

 � Indstil kedlen til VINTER-status ved tryk på tast 1, indtil både varmt brugsvand ikonet og 
opvarmsningsikonet vises.

Displayet viser normalt fremløbstemperaturen hvis der ikke er varmt brugvandskald, hvor 
ikonet for varmt brugsvand vises.

 � Når der er varmekald og kedlen tænder, vises ikonet .

VARMEKALD radiator ikonet blinker:

Bar

SOMMER MODE (kun hvis forbundet til varmtvandsbeholder)
 � Sæt kedlen på SOMMER status ved tryk på 1 indtil ikonet for varmt brugsvand vises.

I denne funktion producerer kedlen funktionen kun varmt brugsvand, displayet viser 
normalt fremløbstemperaturen. Når der tappes varmt brugsvand, viser displayet 
beholdertemperaturen.
Varmt brugsvandskald, vandhanesymbolet blinker:

OFF
 � Sæt kedlen på OFF ved tryk på 1 indtil de fire streger vises i displayet.

4.7 Regulering af fremløbstemperaturen uden udeføler forbundet
Hvis der ikke er forbundet udeføler, fungerer kedlen med et fast temperatur, og setpunktet 
for OPVARMNING kan indstilles på displayet. Ved trykke på tasten C eller D vises det 
aktuelle opvarmnings setpunkt; værdien blinker med en frekvens af 0,5 sek ON, 0,5 sek 
OFF og ikonerne  og  lyser. 

RESET

+

MENU

+

D

C

Med tryk på henholdsvis C eller D indstilles værdien af opvarmnings setpunktet indn for det 
forudindstillede interval:
[40°C - 80.5°C] for høj temperatur systemer 
[20°C - 45 °C] for lav temperatur systemer
med trin på 0.5°C. Bjælkerne ved siden af opvarmningsikonet viser setpunkt værdien for 
funktionsområdet:

- fire bjælker vist= max setpunkt 
- en bjælke vist = min setpunkt 

Ved at holde tasterne C eller D inde, foregår ændringerne af værdierne hurtigere. Hvis der i 5 sek. 
ikke trykkes på nogen tast bruges den valgte værdi som setpunkt, og displayet går påstandby. 
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4.8 Regulering af fremløbstemperaturen med udeføler forbundet
Hvis der er forbundet en udeføler og vejrkompensering er aktiv (parameter P4.18 = 1), vælges 
fremløbstemperaturen automatisk af systemet, som hurtigt regulerer rumtemperaturen 
ud fra udetemperaturen. Hvis temperauren ønskes ændret,hævet eller sænket i forhold til 
den temperatur, der er beregnet, kan OPVARMNINGS setpunktet ændres: tryk på C eller 
D og vælg det ønskede niveau inden for intervallet (-5 - +5) (se afsnit "4.4 Indstilling af 
vejrkompensering").

Bemærk: Hvis der er forbundet kan kedlen fungere med fast setpunkt ved indstilling af 
parameter P4.18 = 0 (menu P4).

4.9 Regulering af varmt brugsvands temperatur
TYPE A: Kun opvarmning uden varmtvandsbeholder - regulering ikke muligt.
TYPE B: Kun opvarmning + ekstern varmtvandsbeholder med termostat - regulering ikke 
muligt.
TYPE C: Kun opvarmning + ekstern varmtvandsbeholder - beholdertemperaturen ændres 
som følger:
Ved tryk på A vises det aktuelle brugsvands setpunkt, værdien blinker med en frekvens af 
0.5 sek ON, 0.5 sek OFF og ikonerne  og  lyser. 

A

RESET

+

MENU

+

B

Ved tryk på A eller B kan brugsvands setpunktet ændres ved at hæve eller sænke det inden 
for det forudindstillede interval med trin på 0.5°C. Bjælkerne ved siden af opvarmnings 
ikonet viser det indstillede setpunkt for den valgte funktion:
- fire bjælker vist = max setpunkt 
- en bjælke vist = min setpunkt 

4.10 Sikkerhedsstop
Hvis der er tændningsfejl eller funktionsfejl, foretages et "SIKKERHEDSSTOP". I displayet 
vises sammen med fejlkoden ikonet  det blinker med en frekvens af 0.5sek ON and 
0.5sek OFF.
Baggrundslyset lyser i 1 min. og slukker derefter, medens ikonet  blinker. I de fire felter 
skroller en meddelelse med fejlkoden og dens beskrivelse (kun hvis parameter P1.05 = 1).

4.11 Reset funktion
RESET ikonet vises, når der er en fejl, der krææver manuel reset (f.eks.flamme mangel). 
Tryk på 2 for at RESETTE.

RESET

Hvis ikke genstarter ved RESET kontaktes autoriseret installatør.

4.12 Fastindstillet opvarmningsfunktion
På lavtemperatur anlæg har kedlen en "fastindstillet opvamings" funktion der aktiveres 
således:

 � sæt kedlen på OFF ved tryk på 1 

 � Se afsnit "3.20 Adgang til parametre" for adgang
 � Vælg P4 menu og derefter P4.09 med  og . Godkend med .

(Bemærk: FASTINDSTILLET OPVARMNING er ikke mulig, hvis kedlen er på OFF).
 � For aktivering af funktionen sættes parameteret på 1, for deaktivering sæt parameteret 

på 0. 
“FASTINDSTILLET OPVARMNING” funktionen varer i 168 timer (7 dage) hvorunder der, 
i de zoner, der er konfigureret som lav temperatur, simuleres et varmekald på 20°C, der 
derefter øges i henhold til tabellen.
Ved at gå i INFO menuen på skærmen kan I0.01 værdierne, der viser antallet af timer siden 
aktivering af funktionen vises. Når aktiveret, har funktionen prioritet, hvis der slukkes for 
kedlen Når den genstartes fortsætter funktionen fra, hvor den stoppede.Funktionen kan 
afbrydes ved at indstille kedlen på en funktion forskellig fra OFF, eller ved at vælge P4.09 
= 0 fra menu P4. Bemærk: Temperaturen og stigningerne kan hvis absolut nødvendigt 
indstilles til forskellige værdier af autoriseret montør. Fabrikanten fralægger sig ethvert 
ansvar grundet forkert indstillede parametre.

DAG TID TEMPERATUR
1 0 20°C

6 22°C
12 24°C
18 26°C

2 0 28°C
12 30°C

3 0 32°C
4 0 35°C
5 0 35°C
6 0 30°C
7 0 25°C

4.13 Variabelt fremløb (kun hvis varmtvandsbeholder)
Med parameter P5.07 kan VARIABLE BEHOLDER FREMLØBSTEMPERATUR funktionen, 
for ændring af fremløbets setpunkt, når kedlen er i varmt brugsvands mode, aktiveres. 
Fabriksindstillingen for dette parameter er 0 = funktion ikke aktiv, hvilket giver mulighed for 
modulering til et fast fremløb på 80°C, når i varmt brugsvand mode. Gå i tekniske parametrer 
for ændring af parametret. Se "3.20 Adgang til parametre", vælg P5 menu og derefter P5.07. 
Funktionen afktiveres med , , vælg værdi og bekræft med             Enter. Hermed er 
fremløbs setpunktet, når i varmt brugsvands mode, ikke længere fast på 80°C, men kan ændres 
og beregnes automatisk af kedlen på baggrund af differencen mellem ønsket varmt brugsvands 
temperatur setpunkt og temperaruren målt af beholderføleren. Bemærk: Det anbefales ikke at 
aktivere denne funktion ved beholdere større end 100 liter, da opvarmning af beholderen bliver 
for langsom. Den kan være nødvendigt at resette parameteret ved undskiftning af print.

4.14 Anti-legionella funktion (kun hvis forbundet til 
varmtvandsbeholder med føler)

Kedlen har en automatisk ANTI-LEGIONELLA funktion der, dagligt eller ugentligt afhængigt 
af indstillingerne, om nødvendigt opvarmer det varme brugsvand til 65°C, og holder denne 
temperatur i 30 minutter, og derved øderlægger forekomst af bakterier i beholderen. Funktionen 
udføres ikke, hvis beholdertemperaturen når 65°C indenfor de seneste 24 timer, ved planlagt 
daglig , eller de seneste 7 dag ved ugentlig planlagt. Hvis funktionen er aktiveret, udføres 
den hver nat kl.03:00 ved planlagt dagligt, eller hver onsdag kl.03:00 ved planlagt ugentligt. 
Funktionen har topprioritet og kan ikke afbrydes.

 b Funktionen udføres ikke hvis kedlen er på OFF.
ANTILEGIONELLA funktionen kan aktiveres i parameter menu (se "3.20 Adgang til parametre") 
vælg P5 menu, parameter P5.01 parameter. Brug  og  for aktivering af funktionen, vælg 
værdi 1 og godkend med             Enter.

4.15 Kontroller under og efter første opstart
Kontroller efter første opstart at kedlen starter og stopper korrekt. 

 � Kontroller varmt brugsvands funktionen ved at åbne en varmtvandshane i SOMMER 
eller VINTER mode.

 � Kontroller at kedlen stopper helt, når der slukkes for kedlen.
 � Når kedlen har været i konstant drift i nogle minutter, dette opnås ved at tænde for 

kedlen, sætte den på SOMMER drift og åbne en varmtvandshane, fordamper urenheder 
og der kan foretages forbrændingsanalyse.
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4.16 Forbrændingsanalyse
 b Kontrollerer CO2 værdierne i henhold til de viste værdier i tabellen. Kontrollen 

skal udføres med lukket forbrændingskammer. Såfremt det foretages med åbent 
forbrændringskammer ændres værdierne med ca. 0.2% afhængigt af installationen 
og aftrækkets længde.

 b Forbrændingsanalyse foretages således:
 � Sæt kedlen på OFF ved tryk på 1 .

 � Fjerne skruen og dækslet over luftboksen (A-B).
 � Monter analyseføler forbindelsen (D) ligger i dokumentkuverten i hullet til 

forbrændingsanalyse.
 � Monter analyseapparatet.

D

A
B

 � Aktiver forbrændingskontrolfuntionen med 2+3 i mindst 2sek.

2      3
RESET

+

MENU

+

 � Dispalyet viser skiftevis teksten CO og ikonerne , ,  og  vises:

 
 � Med ,  kan blæserhastighederne ændres.
 � Indstil max værdien (rpm) og bekræft med . 

 � Displayet viser i 10 sek. omdrejningsindstillingen,sammen med rpm ikonet.
 � Kedlen kører på max.
 � Kontroller på røggasmåleren at max CO2 stemmer overens med tabellen, hvis ikke 

foretages justering af gasventilen - se afsnit "4.18 Justering af gasarmatur".
tabel 1

CO2 max NATURGAS (G20)
20R 9,1 %
30R 9,1 %

 � Indstil min. værdi (rpm) og bekræft med .

 � Displayet viser i 10 sek. omdrejningsindstillingen, sammen med rpm ikonet.
 � Kedlen kører på min.
 � Kontroller på røggasmåleren at min CO2 stemmer overens med tabellen, hvis ikke 

foretages justering af gasventilen - se afsnit "4.18 Justering af gasarmatur".
tabel 2

CO2 min NATURGAS (G20)
20R 9,0 %
30R 9,0 %

 � Med  kan funktionen stoppes.

Når kontrollen er udført:
 � forlad funktionen ved at trykke på  
 � fjern røggasmålerenr og luk forbrændingsanalyse hullet med de korrekte skruer
 � afmonter og gem overgangen for forbrændingsanalyse sammen med kedlens dokumenter
 � indstil kedlen på den ønskede funktion afhængig af årstid
 � indstil de ønskede tremperatur værdi efter brugerens behov og ønsker.

 b Når testen udføres stoppes alle varmekald og der vises en meddelelse i displayet.
VIGTIGT
Forbrændingsanalyse funktionen er aktiv i max 15 minutter. Brændrn stopper hvis der opnås 
en afkasttemperatur på 95°C. Den tænder igen, når temperaturen falder til under 75°C.

 b Med OTBus forbundet er det ikke muligt at aktivere forbrændingskontrol funktionen. 
For at udføre røggasanalyse afmonteres forbindelserne til OTBus, vent 4 minutter, 
eller tænd og slut for strømtilførslen.
 b Forbrændingsanalysen funktionen udføres normalt med tre-vejsventilen i 

opvarmnings position. Det er muligt at skifte tre-vejsventilen til max. brugsvandskald 
under forbrændingsanalysen. I denne funktion kan højst opnås en temperatur på 
65°C. Afvent at kedlen starter op.
 b Alle kontroller skal udføres af autoriseret montør.

4.17 Indreguleringer
Kedlen er indreguleret fra fabrik, hvis indregulering er nødvendig igen efter f.eks. vedligeholdelse, 
service, udskiftning af gasarmatur eller omstilling mellem gasarter foretages følgende. 
Maximum og minimum indstillingerne, maximum opvarmning og startgas skal udføres 
omhyggeligt i korrekt rækkefølge og udelukkende af autoriseret montør. personnel:

 � tænd for kedlens strømtilførselr
 � få adgang til kedlens parametre som anvist i afsnit "3.20 Adgang til parametre".
 � vælg menu P3 og godkend med 
 � få vis det ønskede parameter ved brug af piletasterne - se tabel

P3.06 min blæser hastighed
P3.07 max blæser hastighed
P3.08 start gas
P3.09 max CH blæserhastighed

 � få adgang til undermenuer med 

 � indstil de ønskede værdier med  og , som anvist i følgende tabel:
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tabel 3
MAX RPM BLÆSER 

HASTIGHED NATURGAS (G20)

20R CH - DHW 6.200 - 6.200 rpm
30R CH - DHW 6.900 - 7.800 rpm

tabel 4
MIN RPM BLÆSER 

HASTIGHED NATURGAS (G20)

20R 1.600 rpm
30R 1.700 rpm

tabel 5
START GAS NATURGAS (G20)

20R - 30R 5.500 rpm

 � godkend værdierne med            Enter.

4.18 Justering af gasarmatur
Udfør CO2 proceduren som anvist i afsnit "4.16 Forbrændingsanalyse", hvis værdierne skal 
modificeres foretages følgende:

 � kontroller CO2 værdierne med lukket luftboks
 � afmonter kabinettet som beskrevet i afsnit "3.13 Afmontering af kabinet"
 � kontroller igen CO2 værdierne med åben luftboks og vurder forskellen af værdierne med 

åben og lukket forbrændingskammer, Juster hvis nødvendigt CO2 værdierne til værdierne 
vist i tabel (1 og 2) - minus differences med åben og lukket luftboks:

 � CO2 værdi målt med lukket luftboks = 8.5%
 � CO2 værdi målt med åben luftboks = 8.3%
 � CO2 værdi med åben luftboks = 8,8%
 � CO2 værdi med lukket luftboks = 9,0%

 � for CO2 indstillinger:
 � drej maximum reguleringsskruen med uret for at nedsætte værdien og mod uret for at 

forhøje værdien
 � drej minimums skruen med uret for at forhøje værdien og og mod uret for at sænke 

værdien
 � skift mellem max og min for at kontrollere at CO2 indstillingen er stabil både med åben og 

lukket luftboks
 � genmonter kabinettet og kontroller CO2 værdien er i overenstemmelse med tabellen (1 og 2).

CO2 -

CO2 +

Min 
reguleringsskrue

Max 
reguleringsskrue

4.19 Indregulering (Range rated)
Kedlen tilpasses varmeanlægget:

 � tænd for kedlens strømtilførsel
 � gå i menuen tekniske parametre se afsnit "3.20 Adgang til parametre"
 � vælg P3 menu og godkend med 
 � displayet viser P3.10, gå i undermenuen ved tryk på 

 � indstil ønsket maximum varme værdi (rpm)  og  godkend med             Enter

 � Når det ønskede output er indstillet (maximum opvarmning), noteres værdien på den 
selvklæbende label på bagsiden af manualen.

 b Kalibreringen starter ikke kedlen op.
Kedlen leveres indreguleret som vist i tabellen tekniske data. Afhængigt af anlæggets 
beskaffendhed og regionale tekniske krav kan dette ændres, se graferne på side 30.

4.20 Visninger og fejl
Når der opstår fejl blinker ikonet  med en frekvens af 0.5sek ON og 0.5sek OFF, 
baggrundslyset linker i 1min med en frekvens af 1sek ON og 1sek OFF og slukker derefter. 
I displayets 4 felter vises en meddelelse, der beskriver fejlkoden. 

Når der opstår fejl, vises følgende ikoner:
 -  vises ved flammefejl (E010) 
 - RESET vises når en alarm kræver manuel reset (flammesvigt f.eks.) 
 -  vises sammen med ikonet , undtagen ved flamme- og vandalarm.

Når parameter P3.02 er indstillet på 1 og der er en vandtryks transducer, vises tryk værdien 
i displayet, når det er større end 3 bar (for højt tryk) eller mindre end 0.6 bar (for lavt tryk). I 
dette tilfælde fortsætter kedlens funktioner, da de kun er advarselssignaler. Trykket og den 
unit, hvor målet er taget, visd i slutningen af følgende meddelse: 
• E041/E040.
Reset funktion
For at resette kedlens funktioner ved fejl, trykkes på RESET tasten. Her efter genstarter 
kedlen automatisk, hvis de rette konditioner er tilstede. Ved REC10 kan der højst foretages 
3 reset forsøg. Hvis kedlen ikke genstarter herved vises fejl E099 i displayet. Der skal 
herefter slukkes og tændes for kedens strømtilførsel.

DAY

 b Hvis kedlen ikke genstarter ved RESET, tilkaldes autoriseret montør.
Fejlkode E041
Hvis trykket falder til under sikkerhedsnivauet på 0.3 bar viser kedlens display fejlkode E041 i 
10min.

DAY

Hivs fejllen stadig er der, når tiden er gået, vises fejlkode E040 i displayet.

Når kedlen viser fejlkode E040 skal der manuelt påfyldes vand med fyldehanen (eksternt 
fra boiler) indtil trykket er mellem 1 og 1.5 bar. Tryk herefter på RESET.
Luk fyldehanen og kontroller, at den er lukket. Foretag herefter automatisk udluftning, se 
afsnit "3.15 Vandpåfyldning og udluftning af varmeanlæg".

 b Hvis der opstår vandtab gentagne gange, tilkaldes autoriseret montør.

Fejlkode E060
Ved fejlkode E060, på anlæg med varmvandsbeholder med føler, produceres ikke varmt 
vand.
Fejlkode E091
Kedlen har er auto-diagnostisk system, som på basis af det totale antal timer i bestemte 
funtioner, kan signalere, der er behov for rensning af hovedveksleren (fejlkode E091).
Når hovedveksleren er renset, (med det specielle tilbehørskit) skal tiden resettes til nul 
timer således:

 � gå i de trekniske parameter se afsnit "3.20 Adgang til parametre"
 � vælg P3 menu og derefter P3.12 med  og 
 � indstil parameter på 1 og god med             Enter.

BEMÆRK: Nulstilling af tiden skal foretages hver gang veksleren er blevet renset eller 
udskiftet.

Det samlede antal timer kan vises således: 
 � gå i INFO menuen som vist i afsnit "4.21 INFO menu" på I0.15 for at vist værdien af 

røggastemperaturen.
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Kedel fejl liste
FEJL
KODE FEJL RØD

LED
GRØN
LED

RØD & GRØN 
LED

FORKLARING AF ALARM 
TYPE

E010 flammefejl/kondensafløb blokeret/afkast/luftindtag blokeret ON permanent

E011 extraneous flame blinkende 0,2 sek. ON/
0,2 sek. OFF midlertidig

E020 max thermostat blinkende 0,5 sek. ON/
0,5 sek. OFF permanent

E030 blæser fejl ON permanent
E040 vand transducer – anlæg ON permanent

E041 vand transducer – anlæg blinkende 0,5 sek. ON/
0,5 sek. OFF midlertidig

E042 vandtryks transducer fejl ON permanent

E060 beholderføler fejl blinkende 0,5 sek. ON/
0,5 sek. OFF midlertidig

E061 beholderføler, nedre beholder, solar system blinkende 0,5 sek. ON/
3 sek. OFF midlertidig

E062 fangerføler solar system blinkende 0,5 sek. ON/
3 sek. OFF midlertidig

E070
fremløbsføler fejl

fremløbsføler for høj temperatur
fremløbs/retur føler differential

ON
midlertidig
permanent
permanent

E077 termostat hoved zone eller zone 1 (når tilstede) ON midlertidig

E080
returfølger fejl

returføler for høj temperatur
afkast/returføler fejl

ON
midlertidig
permanent
permanent

E084 fremløbsføler fejl - zone 1 blinkende 0,5 sek. ON/
3 sek. OFF midlertidig

E086 fremløbsføler fejl - main zone blinkende 0,5 sek. ON/
3 sek. OFF midlertidig

E090 røggasføler fejl
røggasføler for høj temperatur

blinkende 0,5 sek. ON/
0,5 sek. OFF

midlertidig
permanent

E091 rens hovedveksler blinkende 0,5 sek. ON/
0,5 sek. OFF midlertidig

E099 reset forsøg overskredet, kedel stoppet Henviser til seneste viste fejl permanent, kan ikke resettes

<0,6 bar for lavt tryk - kontroller blinkende 0,5 sek. ON/
0,5 sek. OFF midlertidig

>3,0 bar for højt tryk - kontroller blinkende 0,5 sek. ON/
0,5 sek. OFF midlertidig

COM mistet forbindelse til print ON midlertidig

COMP mistet forbindelse til hoved zone blinkende 0,5 sek. ON/
3 sek. OFF midlertidig

COM1 mistet forbindelse til zone 1 blinkende 0,5 sek. ON/
3 sek. OFF midlertidig

COMS mistet forbindelse til solar system blinkende 0,5 sek. ON/
3 sek. OFF midlertidig

FWER FW version ikke kompatibel blinkende 0,5 sek. ON/
3 sek. OFF permanent

OBCD fejl på ur blinkende 0,5 sek. ON/
0,5 sek. OFF midlertidig

OTER OTBus konfiguration fejl blinkende 0,5 sek. ON/
3 sek. OFF

Advarsels LED
KEDEL STATUS RØD LED GRØN LED RØD og GRØN Bemært

Kedel-ON blinkende 0,5 sek. ON/0.5 sek. OFF Den røde og grønne LED lyser samtidigt
Udluftningscyklus blinkende 0,5 sek. ON/1 sek. OFF blinkende 0,5 sek. ON/1 sek. OFF Den røde og grønne LED vises skiftevis

OFF status blinkende 0,3 sek. ON/0.5 sek. OFF
Intet varmekald (stby) blinkende 0,3 sek. ON/0.5 sek. OFF

tænding/over temperatur blinkende 0,3 sek. ON/0.5 sek. OFF
Flamme tilstede ON
Skorstensfejer ON Kun når flamme tilstede

Fastindstillet opvarmning blinkende 1 sek. ON/1 sek. OFF blinkende1 sek. ON/1 sek. OFF Den røde og grønne LED vises skiftevis

4.21 INFO menu
Ved trykpå 3 vises i displayet en liste over kedlens funktioner med parameter navn og værdi. 

Gå fra det ene parameter til det andet med  og . Ved tryk på  vises det valgte 

parameter,  går tilbage til standby visning.

Parameter navn Viste meddelelse kun hvis P1.05 = 1 Beskrivelse
I0.01 SCREED HEATING HOURS (FASTINDSTILLINGS TIMER )  Antal timer hvor fastindstilling er anvendt  
I0.02 CH PROBE  Kedel fremløbsføler værdi 
I0.03 RETURN PROBE  Kedel returføler værdi 
I0.04 DHW PROBE  Føler, øvre beholder værdi
I0.06 HW TANK LOW Føler, nedre beholder værdi
I0.07 COLLECTOR TEMP Solfangerføler værdi
I0.08 EXHAUST PROBE Røggas føler værdi 
I0.09 OUTDOOR TEMP PROBE Udeføler aktuel værdi 
I0.10 FILTERED OUTDOOR TEMP Udeføler værdi, der anvedes til vejrkompenseringens algoritme til beregning af opvarmnings setpunkt 
I0.11 DHW FLOW RATE DHW setpunkt værdi. Lun hvis OTBus forbindelse beholder med føler (C type)
I0.12 FAN SPEED  Blæseromdrejninger (rpm)
I0.13 MAIN ZONE OUTLET  Ønsket fremløbstemperatur værdi (hvis P4.12 = 1) 
I0.14 ZONE 1 OUTLET  Zone 1 fremløbstemperatur værdi (hvis P4.23 = 1)
I0.15 EXHAUST PROBE HOURS  Antal timer kedel har kørt i “kondenserings mode” 
I0.16 MAIN ZONE SET  Hoved zone fremløbs setpunkt 
I0.17 ZONE 1 SET  Zone 1 fremløbs setpunkt (hvis P4.23 = 1)
I0.18 WATER PRESSURE  Anlægs tryk 
I0.33 PCB ID  Print ID
I0.34 PCB FW  Print fmw revision
I0.35 INTERFACE FW  Display fmw
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Tast 2 forbliver aktiv for at muliggøre RESET, hvis der opstår en fejl.

4.25 Display Stand by
Normalt viser displayet, hvis der ikke er fejl eller varmekald, fremløbstemperaturen. Hvis der 
i 10 sek. ikke er varmekald og der ikke bliver trykket på tasterne, går displayet på stand-by. 
Displayet viser den aktuelle tid, de to punkter, der deler timerne fra minutterne blinker med 
en frekvens af 0,5sek ON og 0.5sek OFF, status ikonerne vil være aktive, hvis nødvendigt: 

4.26 Udskiftning af display
Konfigurering af systemet skal udføres af autoriseret montør. Når displayet udskiftes, kan 
det forekomme ved opstart af kedlen, at der er nødvendigt af indstille tid og ugedag (se "4.5 
Første opstart"). Hsuk det ikke er nødvendigt at genindstille parametrernes konfigurationer, 
værdierne gemmes i kedlens print. Det kan være nødvendigt at genindstille brugsvands- og 
fremløbs setpunkter.

4.27 Udskiftning af print
Ved udskiftning af printet kan det være nødvendigt at genindstille konfigurationens 
parametre. Se P1 for at finde fejlværdierne, fabriksindstillingerne og brugerindstillingerne. 
De parametrer der skal kontrolleres og evt. genindstilles ved udskiftning afprint er: P3.01 ● 
P3.02 ● P3.03 ● P3.06 ● P3.07 ● P3.08 ● P3.09 ● P3.10 ● P5.07.

5 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 
Periodisk eftersyn er nødvendigt for sikkerhed, effektiv drift og kedlens levetid. Det 
er medvirkende til nedsættelse af gasforbruget, forurening og driftsikkerheden. Før 
vedligeholdelse og eftersyn:
 - luk for gassen og afspærringshanerne til brugsvand og opvarmning.

For at sikre kedlens produktegenskaber og effektivitet skal der regelmæssigt foretages 
de eftersyn og service. Vær opmærksom på instruktionerne i afsnit "1 ADVARSLER OG 
SIKKERHED".
Kontroller følgende:
 - fjernelse af oxidanter fra brænderen
 - fjernelse af urenheder fra varmeveksleren
 - kontrol af elektroder
 - kontrol og rengøring af afløbsrørene
 - kontrol af kedlens udvendige beskaffenhed
 - kontrol af tænding, slukning og drift af apparatet, både brugsvand og opvarmning
 - kontrol af tætningen på koblinger, gas og vand og kondensatforbindelsesrør
 - kontrol af gasforbruget ved maksimum og minimum output

4.22 Midlertidig slukning
I tilfælde af kortere fravær (weekender og andre kortere fravær) kan kedlen sættes på OFF .

Når der er tilsluttet strøm og gas er kedlen beskyttet af følgende systemer:
- opvarmning anti-frost: denne funktion er aktiv hvis temperaturen, målt af fremløbsføleren 

falder til under 5°C. Et varmekald i denne fase genererer tænding af brænderen på minimum, 
der opretholdes til fremløbstemperaturen når 35°C;

- varmt brugsvand anti-frost (kun med varmtvandsbeholder med føler): denne 
funktion er aktiv hvis tempereturen målt af beholderføleren falder til under 5°C. Et 
varmekald i denne fase genererer tænding af brænderen på minimum, der opretholdes 
til fremløbstemperaturen når 35°C.

 b ANTI-FROST funktionen vises med en meddelelse i diplayet: AF1 (DHW antifreeze 
in progress - Brugsvands anti-frost igang) eller AF2 (CH antifreeze in progress - 
Opvamnings anti-frost igang).

- pumpe anti-blokering: pumpen aktiveres for hver 24 timer i 30 sek.

4.23 Stop i længere tid
Hvis kedlen skal være slukket i længere tid, foretages følgende:
 - instil kedlen på 
 - sluk for kedlens strømtilførsel
 - luk for gassen og afspærringshanerne for brugsvand og opvarmning.

I dette tilfælde er anti-frost og anti-blokerings systemerne deaktivere. Tøm anlægget for 
vand, hvis der er risiko for frost.

Afslutningsposition

ON

OFF

4.24 Afbrydelse af tastefunktioner
Ved tryk på tasterne 1+3 i mindst 2sek låses tasterne. Ved tryk på tasterne 1+3 igen i mindst 
2sek. gen-aktiveres tasterne. Displayet viser LOCK. 

1
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+
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+
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Parameter navn Viste meddelelse kun hvis P1.05 = 1 Beskrivelse
I0.01 SCREED HEATING HOURS (FASTINDSTILLINGS TIMER )  Antal timer hvor fastindstilling er anvendt  
I0.02 CH PROBE  Kedel fremløbsføler værdi 
I0.03 RETURN PROBE  Kedel returføler værdi 
I0.04 DHW PROBE  Føler, øvre beholder værdi
I0.06 HW TANK LOW Føler, nedre beholder værdi
I0.07 COLLECTOR TEMP Solfangerføler værdi
I0.08 EXHAUST PROBE Røggas føler værdi 
I0.09 OUTDOOR TEMP PROBE Udeføler aktuel værdi 
I0.10 FILTERED OUTDOOR TEMP Udeføler værdi, der anvedes til vejrkompenseringens algoritme til beregning af opvarmnings setpunkt 
I0.11 DHW FLOW RATE DHW setpunkt værdi. Lun hvis OTBus forbindelse beholder med føler (C type)
I0.12 FAN SPEED  Blæseromdrejninger (rpm)
I0.13 MAIN ZONE OUTLET  Ønsket fremløbstemperatur værdi (hvis P4.12 = 1) 
I0.14 ZONE 1 OUTLET  Zone 1 fremløbstemperatur værdi (hvis P4.23 = 1)
I0.15 EXHAUST PROBE HOURS  Antal timer kedel har kørt i “kondenserings mode” 
I0.16 MAIN ZONE SET  Hoved zone fremløbs setpunkt 
I0.17 ZONE 1 SET  Zone 1 fremløbs setpunkt (hvis P4.23 = 1)
I0.18 WATER PRESSURE  Anlægs tryk 
I0.33 PCB ID  Print ID
I0.34 PCB FW  Print fmw revision
I0.35 INTERFACE FW  Display fmw
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 - kontrol af tændelektrodens position
 - kontrol af overvågningselektroden/ioniseringselektrodens position (se det specifikke 

afsnit)
 - kontrol af gasfejlsikkerhedsanordningen.

 b Ved servicering skal anvendes nødvendigt sikkerhedsudstyr.
 b Efter service af kedlen skal der udføres forbrændingskontrol.
 b Efter forbrændingsanalyse, udskiftning af print eller kontrol af elektroder 

kan der være nødvendigt at foretage forbændingskontrol se afsnit, "4.16 
Forbrændingsanalyse". Bemærk: Ved udskriftning kan der forekomme mindre 
ændringer i forbrændingsparametrene, der falder til de normale værdier efter få 
timers funktion.
 b Rengør ikke kedlen eller dele af kedlen med brændbare eller ætsende væsker 

(f.eks. benzin, sprit e.l.).
 b Rengør ikke kedlens kabinet, malede dele eller plastikdele med fortynder..

 b Anvend sæbevand til rengøring af kedlens kabinet.

Rensning af hovedveksler (Fig. 21)
 - Sluk strømtilførslen på hovedafbryderen "OFF".
 - Luk gashanen.
 - Afmonter kappen som angivet i afsnit "3.13 Afmontering af kabinet".
 - Frakobl elektrodernes.
 - Frakobl blæseren.
 - Tag clipsene (A) af mixeren.
 - Løsn omløberen på gasrøret (B).
 - Afmonter mixeren.
 - Fjern de 4 møtrikker (C), der fastgør forbrændingsenheden.
 - Afmonter forbrændingsenheden, vær forsigtig med ikke at beskadige isoleringen og 

elektroderne.
 - Fjern kondensrøret mellem veksleren og kondensfanget. Tilslut en midlertidig studs for at 

rengøre vekslerne. Rengør og gennemskyl veksleren.
 - Støvsug om nødvendigt veksler. Pas på ikke at beskadige isoleringspladerne.
 - Anvend en blød børste til rengøring af vekslerne.

 b BRUG IKKE METALBØRSTER, DER KAN BESKADIGE KOMPONENTERNE. 
 - Rengør mellemrummene i veksleren med en 0,4 mm klinge, (kan leveres i et sæt).
 - Støvsug omhyggeligt.
 - Skyl efter med vand, pas på IKKE at beskadige isoleringspanelet.
 - Kontroller, at isoleringspanelet er ubeskadiget, og udskift det om nødvendigt.
 - Når rengøringen er afsluttet, samles alle komponenter omhyggeligt ved at følge 

ovenstående instruktioner i omvendt rækkefølge.
 - Brug en momentnøgle og spænd med et moment på 8Nm.
 - Tænd for strømtilførslen og åben for gassen.

 b Hvis der er fastbrændte artikler på vekslerens overflade, fjernes det med eddike. 
Vær omhyggelig med IKKE at beskadige isoleringen.

 - Lad det virke et par minutter.
 - Rengør vekslerne med en blød børste.

 b BRUG IKKE METALBØRSTER, DER KAN BESKADIGE KOMPONENTERNE.
 - Rengør med vand, Vær omhyggelig med IKKE at beskadige isoleringen.
 - Tænd for strømtilførslen og åben for gassen.

Rensning af brænderen (Fig. 21):
 - Sluk strømtilførslen på hovedafbryderen "OFF".
 - Luk gashanen.
 - Afmonter kappen som angivet i afsnit "3.13 Afmontering af kabinet".
 - Frakobl elektrodernes.
 - Frakobl blæseren.
 - Tag clipsene (A) af mixeren.
 - Løsn omløberen på gasrøret (B).
 - Afmonter mixeren.
 - Fjern de 4 møtrikker (C), der fastgør forbrændingsenheden.
 - Afmonter forbrændingsenheden, vær forsigtig med ikke at beskadige isoleringen og 

elektroderne. Rengør brænderen.
 - Rengør brænderen med en blød børste, vær forsigtig med ikke at beskadige isoleringen 

og elektroderne.

 b BRUG IKKE METALBØRSTER, DER KAN BESKADIGE KOMPONENTERNE. 
 - Kontroller at brænder isoleringspanelerne og pakningerne ikke er beskadigede. Udskift 

dem om nødvendigt. 
 - Når rengøringen er afsluttet, samles alle komponenter omhyggeligt ved at følge 

ovenstående instruktioner i omvendt rækkefølge.
 - Brug en momentnøgle og spænd med et moment på 8Nm.
 - Tænd for strømtilførslen og åben for gassen.

Demontering og udskiftning af brænderisolationspanelet
 - Løft brænderisolationspanelet (A) ud ved hjælp af en klinge (som vist på figuren).
 - Fjern eventuel resterende lim.
 - Udskift brænderisolationspanelet.
 - Det nye isolationspanel behøver ikke at blive fikseret med lim, da dets form er designet 

til at parre sig perfekt med varmevekslerflangen.

A

Rengøring af kondenssamler
 - Fjern kondenssamleren se afsnit "Afmontering af kondensfang".
 - Rens kondenssamlerenan med sæbevand.
 - Gennemskyl SRD. Anvend aldrig skarpt eller spidst værktøj, der kan beskadige den. 
 - Når rengøringen er afsluttet, samles alle komponenter omhyggeligt ved at følge 

ovenstående instruktioner i omvendt rækkefølge.

 b Efter rensning af kondensfanget og SRD-enheden, skal kondensfanget fyldes 
med vand ("3.17 Kondensbeholder") inden kedlen startes igen. Efter rengøring af 
kondenssamleren og SRD-enheden anbefaler vi at lade køre kedlen et par minutter 
og kontrollere, at der ikke er utætheder i kondenssystemet.

Kontrol af elektroder
Elektroderne er en vigtig funktion i kedlens tændingsfase. Det er nødvendigt, i tilfælde af 
udskiftning, altid at sikre, at de er korrekt anbragt og nøje overholder de referencemål, der 
er angivet i figuren.

overvågningselektrode/ 
ionisering

tændings 
elektrode

Slip ikke elektroderne.

 b Kontroller elektrodernes beskaffenhed, og udskift dem hvis nødvendigt.
Ved afmontering og udskiftning af elektroderne, også tændelektroden, skal pakningerne 
udskiftes.

Kontraventil (Fig. 22)
Kedlen har en kontraventil. For adgang til kontraventilen:
 - fjern blæseren ved at løsne de 4 skruer (D), der fastgør den
 - fjerne aflejringer på kontraventilens membran, og kontroller for skader
 - kontroller, at ventilen åbner og lukker korrekt
 - saml komponenterne i omvendt rækkefølge, og kontroller, at kontraventilen er sat i den 

rigtige retning.
Kontroller altid at kontrolventilen er placerert korrekt for at sikre korrekt og sikker drift.
Afmontering af kondens (Fig. 23a-b-c-d)
 - Sluk for strømtilførslen til kedlen.
 - Afmonter rørene til kondensfanget (fig. 23a).
 - Skru SRD af (fig. 23b).
 - Fjern skruerne (A) og pladen (B) som vist i fig. 23c.
 - Fjern den inderste del (C) af kondensfanget som vist i fig. 23d.

Saml komponenterne i omvendt rækkefølge, kontroller pakningerne og udskft dem hvis 
nødvendigt.
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BRUGERVEJLEDNING
Afhængigt af kedel- og anlægstype er det ikke alle dele af denne beskrivelse, der anvendes. 

6 KONTROL PANEL (se "3.18 Kontrol panel")
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1              2            31              2            3

BB DD

LED

7 INDSTILLING AF KEDLEN
 - Tænd for kedlens strømtilførsel.

Hvis nødvendigt, går dispalyet automatisk på ur menu. Ikonerne , ,  og  og 
ENTER vises. De to første felter 00:00 blinker med en frekvens af 0.5 sek. ON og 0.5 sek. OFF. 

Indstil tid og dag således:
 � indstil timer med  og , bekræft med A
 � indstil minutter med  og , bekræft med A
 � indtil ugedag med  og , tallet for den valgte ugedag blinker, tryk på MENU på 

            Enter for at gemme tids- og dag indstillingerne. Uret blinker i 4sek og dieplayet går 
derefter på stand-by

 � man kan gå ud af programmering uden at gemme ved tryk på . 
Bemærk: TID og DAG indstillingerne kan altid ændres med parameter P1.02 i P1 menuen 
eller ved at trykke på A+C i mindst 2 sek.

RESET

+

MENU

+ CA

 � Hvis der ønskes et sprog vælges menu P1 og godkendes med .
 � Brug pilene til visning af parameter P1.01, gå derefter i undermenu ved tryk på .
 � Brug  og  for valg af det ønskede sprog. Se afsnit "3.19 Menu struktur". Bekræft 

med             Enter.

Hver gang der tilsluttes el til kedlen gennemføres udluftningsfasen, der varer 6 min. i 
displayet vises -AIR og ikonen RESET lyser. 

 
Udluftningen kan afbrydes med tryk på RESET. Kedlen slukkes ved tryk på .

8 FØRST OPSTART
 - Tænd for kedlens strømtilførsel.
 - Åben gashanen.

 � Baggrundslyset tænder, derefter vises alle ikoner i 1 sek. og softwareudgave i 3 sek. 

 � Displayet viser kedlens aktuelle status.

Udluftning
 b Hver gang der tilsluttes el til kedlen gennemføres udluftningsfasen, der varer 6 min. 

Under udluftnings cyklusen er alle varmekald undtagen til varmt brugsvand de-
aktiveret når kelden er på OFF og -AIR vises i displayet.

Udluftningscyklusen kan afbrydes ved at holde nøgle 2 (ikonet RESET vises). Hvis ikke er 
sat på OFF, kan udluftningcyklusen afbrydes med varmt brugsvands kald.

 � Indstil rumtermostaten på den ønskede temperatur (~20°C) eller, hvis der er forbundet 
en kloktermostat eller timer, kontroller at termostat eller timer er "aktiv" og korrekt indst-
tillet (~20°C).

 � Indstil derefter kedlen på VINTER eller SOMMER afhængigt af den ønskede funktion.
 � Kedlen starter op og kører indtil den ønskede temperatur er nået og går derefter på standby.

8.1 Funktions status
Skift mellem VINTER og SOMMER eller OFF ved tryk på tast 1 indtil ikonet for den ønskede 
funktion vises.
VINTER MODE

 � Indstil kedeln på VINTER status ved tryk på tast 1 indtil både varmt brugsvand ikonet 
og opvarmnings ikonet vises.
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Displayet viser nomalt fremløbstemperaturen, hvis der ikke kaldes på varmt brugsvand, i det 
tilfælde vises varmt brugsvands ikonet.

 � Når der er varmekaldog kelden er tændt, vise ikonet  i displayet.
VARMEKALD, radiator ikonet blinker:

Bar

SOMMER MODE (kun når der er forbundet en varmtvandsbeholder)
 � Indstil kedlen på SOMMER drift ved at trykke på nøgle 1 indtil varmt brugsvands ikonet 

vises.

I denne funktion producerer kedlen udelukkende varmt brugsvand, displayet viser 
nomalt fremløbstemperaturen. Når der er varmt brugsvands kald, visr displayet 
beholdertemperaturen.
Varmt BRUGSVANDSKALD, vandhanesymbolet lyser:

OFF
 � Kedlen sættes på OFF ved tryk på tast 1 indtil opvarmnings symbolet vises.

8.2 Regulering af fremløbstemperatur når der ikke forbundet 
udeføler

Hvis der ikke er forbindelse til en udeføler, kører kedlen ud fra en fast temperatur.
OPVARMNINGS setpunktet kan i dette tilfælde indstilles på displayet. Ved tryk på C eller 
D viser displayet værdien af det aktuelle opvarmnings setpunk. Værdien blink er med en 
frekvens af 0.5 sek ON, 0.5 sek OFF og ikonerne  og  vises.

RESET
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C

Ved tryk C eller D indstilles opvarmnings setpunktet indenfor intervallet: 
[40°C - 80.5°C] for høj temperatur anlæg
[20°C - 45 °C] for lav temperatur anlæg
med trin af 0.5°C. Bjælkerne ved siden af ikonet viser det indstillede setpunkt afhængigt 
af funktionen:
- fire bjælker vist = max setpunkt 
- en bjælke vist = min setpunkt 

Ved at holde C eller D inde øges ændre værdierne hurtigere. Hvis der ikke trykkes på nogen 
nøgle i 5sek, anvendes værdien til det nye setpunkt og displayet går på stand-by.

8.3 Regulering af fremløbstemperatur, når der er udeføler 
forbundet

Hvis der forbindelse til en udeføler og vejrkomsering er aktiv (parameter P4.18=1), sættes 
fremløbstemperauren automatisk af systemet,som regulerer rumtemperaturen ud fra 
udetemperaturen. Temperaturen kan ændres, øges eller sænkes i forhold til den automatisk 
beregnede temperatur, ved at ændre OPVARMNINGS setpunktet til det ønskede niveau 
indenfor intervallet (-5 - +5).

Bemærk: hvis der er forbindelse til en udeføler, kan kedlen indstilles til at fungere med et 
fast punkt ved indstilling af P4.18 = 0 (menu P4).

8.4 Indregulering af varmt brugsvands temperatur
TYPE A: Kun opvarmning udemn varmtvandsbeholder - regulering ikke muligt.
TYPE B: Kun opvarmning + ekstern varmtvandsbeholder med termostat - regulering ikke muligt.
TYPE C: Kun opvarmning + ekstern varmtvandsbeholder med føler - regulereres 
beholdertemperaturen som følger:
Ved tryk på A eller B vises det aktuelle varmt brugsvands setpunkt; værdien blinker med 
frekvens af 0.5 sek ON, 0.5 sek OFF og ikonerne  og  vises.

A
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Med tryk på A eller B kan varmt brugsvand setpunktet ændres fra den indstillede værdi i det 
aktuelle inter i trin på 0.5°C. Bjælkerne ved siden af opvarmnings ikonet viser det indstillede 
setpunkt afhængigt af funktionen:
- fire bjælker vist = max setpunkt 
- en bjælke vist = min setpunkt 

8.5 Sikkerheds stop
Hvis der er tændingsfejl eller fejlfunktion, udføres et "SIKKERHEDS STOP". i displayet vises 
ikonet  sammen med fejlkoden, som blinker med en frekevens af 0.5sek ON og 0.5sek 
OFF. Baggrundslyset lyser i 1 minut og slukker derefter, medens ikonet  fortsætter med 
at blinke. I de fire felter vises en meddelelse med fejlkode og beskrivelse (kun når parameter 
P1.05 = 1).

8.6 Reset funktion
“RESET” ikonet vises, når der en alarm som kræver manuel reset (f.eks. flamme svigt). Tryk 
på RESET for at genstarte kedlen. 

RESET

Hvis kedlen ikke genstarter tilkaldes autoriset service montør.

9 FEJLFUNKTION (se "4.20 VISNINGER OG FEJL")
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10 TEKNISKE DATA
BESKRIVELSE ENHED Mynute X p

20R 30R
G20 G20

Opvarmning   Nominel belastning kW 20,00 30,00
kcal/h 17.200 25.800

Nominel ydelse (80°/60°) kW 19,46 29,25
kcal/h 16.736 25.155

Nominal ydelse (50°/30°) kW 21,30 32,25
kcal/h 18.318 27.735

Min belastning kW 3,60 4,90
kcal/h 3.096 4.214

Min ydelse (80°/60°) kW 3,41 4,65
kcal/h 2.929 3.995

Min ydelse (50°/30°) kW 3,71 5,08
kcal/h 3.192 4.370

Nominel belastning (Qn) kW 20,00 30,00
kcal/h 17.200 25.800

Min belastning (Qm) kW 14,80 13,00
kcal/h 12.728 11.180

Brugsvand Nominel belastning kW 20,00 34,60
kcal/h 17.200 29.756

Nominal ydelse (*) kW 20,00 36,33
kcal/h 17.200 31.244

Min belastning kW 3,60 4,90
kcal/h 3.096 4.214

Min ydelse (*) kW 3,28 4,54
kcal/h 2.822 3.905

Effekt Pn max - Pn min (80°/60°) % 97,3 - 94,6 97,5 - 94,8
Forbrændings effekt % 97,4 97,6
Effrekt Pn max - Pn min (50°/30°) % 106,5 - 103,1 107,5-103,7
Effekt Pn max 30% (30° return) % 107,6 107,8
Virkningsgrad ved P Range Rated (80°/60°) % 96,7 97,3
Virkningsgrad ved P Range Rated 30% (30° retur) % 107,4 107,2
El forbrug (max opvarning) W 62 79
El forbrug (maxi brugsvand) W 82 92
El forbrug pumpe (1.000 l/h) (brugsvand - opvarning) W 39 39
Kategori ● Landekode I2H ● DK I2H ● DK
Eltilslutning V - Hz 230-50 230-50
Elektrisk sikkerhed IP X5D X5D
Tomgangstab W 35,1 38
Aftrækstab med brænder off - brænder on % 0,11 - 2,60 0,08 - 2,41
Opvarmnings funktion
Tryk bar 3 3
Min anlægstryk bar 0,25-0,45 0,25-0,45
Max fremløbstemperatur °C 90 90
Fremløbstemperatur interval °C 20/45 ÷ 40/80 20/45 ÷ 40/80
Max pumpetryk mbar 286 286
ved kapacitet l/h 1.000 1.000
Ekspansionsbeholder l 9 9
Ekspansionsbeholder fortryk (opvarmning) bar 1 1
Gas tilslutning
Tilslutningstryk (G20) mbar 20 20
Rørforbindelkser
Centralvarme input - output Ø 3/4” 3/4”
Varmtvandsbeholder frem-retur Ø 3/4” 3/4”
Gas tilslutning Ø 3/4” 3/4”
Kedlens dimensioner
Højde mm 740 740
Højde (med SRD) vandlås mm 822 822
Bredde mm 420 420
Dybde mm 275 350
Kedlens vægt kg 37 36
Flow
Luft Nm3/h 24,053 36,079
Røggas Nm3/h 26,059 39,088
Masseflow (max - min) g/s 8,998 - 1,635 13,947 - 2,226
Brugsvandskapacitet
Luft Nm3/h 24,053 41,611
Røggas Nm3/h 26,059 45,082
Masseflow (max - min) g/s 8,998 - 1,635 15,567 - 2,226

 b DHW funktionerne refererer kun til anlæg med varmtvandsbeholder forbundet (ekstratilbehør).
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(*) gennemsnitsværdi afhængig af beholderspiralens kapacitet
(**) målt ved balanceret aftræk Ø 60-100, længde 0,85 m. - vand temperatur 80-60°C. Værdien med kabinettet monteret. 
Dataene er vejledende. Anvend de i bagerst i manualen noterede data, målt ved første opstart.

DESCRIPTION UM Mynute X p
20R 30R

Blæser ydelse
Reduktion balanceret aftræk pr. forlængerrør 0.85 m Pa 60 60
Reduktion splitaftræk pr. forlængerrør 0,5m Pa 174 175
Reduktion uden aftræk Pa 180 180
Balanceret aftræk
Diameter mm 60-100 60-100
Max længde m 10 6
Reduktion ved 45°/90° bøjninger m 1,3/1,6 1,3/1,6
Væghul (diameter) mm 105 105
Balanceret aftræk
Diameter mm 80-125 80-125
Max længde m 25 15
Reduktion ved 45°/90° bøjninger m 1/1,5 1/1,5
Væghul (diameter) mm 130 130
Splitaftræk
Diameter mm 80 80
Max længde m 60 + 60 35 + 35
Reduktion ved 45°/90° bøjninger m 1/1,5 1/1,5
Nox klasse 6 klasse 6
Emission værdier ved max og min output (**) (G20)
Maximum CO s.a. mindre end p.p.m. 130 150

CO2 % 9,1 9,1
NOx s.a. mindre end p.p.m. 40 60
T røggastemperatur °C 66 64

Minimum CO s.a. mindre end p.p.m. 10 10
CO2 % 9,0 9,0
NOx s.a. mindre end p.p.m. 30 30
T røggastemperatur °C 61 59

 b DHW funktionerne refererer kun til anlæg med varmtvandsbeholder forbundet (ekstratilbehør).

PARAMETRE ENHED
Mynute X p

NATURGAS (G20)
Wobbe index (ved 15°C-1013 mbar) MJ/m³S 45,67
Net værdi MJ/m³S 34,02
Tilslutningstryk mbar (mm H2O) 20 (203,9)
Min tilslutningstryk mbar (mm H2O) 10 (102,0)
20R
Brænder: diameter/længde mm 70/86
Dyse: antal huller - hullernes diameter nr. - mm 1 - 4,9

CH maximum gas flow Sm³/h 2,12
kg/h -

DHW maximum gas flow Sm³/h 2,12
kg/h -

CH minimum gas flow Sm³/h 0,38
kg/h -

DHW minimum gas flow Sm³/h 0,38
kg/h -

Blæseromdrejninger ved startgas rpm 5.500
Max blæseromdrejninger ved CH rpm 6.200
Max blæseromdrejninger ved DHW rpm 6.200
Min blæseromdrejninger CH/DHW rpm 1.600
30R
Brænder: diameter/længde mm 70/125
Dyse: antal huller - hullernes diameter nr. - mm 1 - 5,7

CH maximum gas flow Sm³/h 3,17
kg/h -

DHW maximum gas flow Sm³/h 3,66
kg/h -

CH minimum gas flow Sm³/h 0,52
kg/h -

DHW minimum gas flow Sm³/h 0,52
kg/h -

Blæseromdrejninger ved startgas rpm 5.500
Max blæseromdrejninger ved CH rpm 6.900
Max blæseromdrejninger ved DHW rpm 7.800
Min blæseromdrejninger CH/DHW rpm 1.700

 b DHW functions refer only if a water tank is connected (accessory available on request)
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TILBEHØR KLASSE BONUS
UDEFØLER II 2%
OT KONTROL PANEL V 3%
UDEFØLER + OT KONTROL PANEL VI 4%

BEMÆRK
TabelIen kan anvendes til udfyldning af dataarket og mærkning i henhold til (EU) No. 811/2013.

Parametre Symbol MYNUTE X p
20R

MYNUTE X p
30R

Enhed

Energimærke - A A -
Energimærke beholder - - - -
Virkningsgrad Prated 19 29 kW
Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ηs 92 92 %
Afgivet effekt
Ved højtemperatur (*) P4 19,5 29,3 kW
Ved 30% last lavtemperatur (**) P1 6,5 9,7 kW
Virkningsgrad
Ved højtemperatur (*) η4 87,1 87,6 %
Ved 30% last lavtemperatur (**) η1 96,7 96,5 %
Elforbrug
Maximum elmax 28,0 41,0 W
Dellast elmin 14,0 14,0 W
Stand-by PSB 3,0 3,0 W
Andre data
Stilstandstab Pstby 35,1 38,0 W
Pilotbrænder Pign - - W
Årligt forbrug QHE 53 65 GJ
Lyd, inde LWA 50 52 dB
NOx NOx 25 43 mg/kWh
Kedler med brugsvandveksler
Veksler type - -
Virkningsgrad DHW ηwh - - %
Dagligt elforbrug Qelec - - kWh
Dagligt dagsforbrug Qfuel - - kWh
Årligt elforbrug AEC - - kWh
Årligt gasforbrug AFC - - GJ
(*) Højtemperatur: returtemperatur på 60°C fremløbstemperatur på 80°C. 
(**) Lavtemperatur: kondenserende kedler 30°C, for lavtemperaturkedler 37°C og for andre kedel 50°C.

Dataplade
 Opvarmning

Qn Ydelse
Pn Effekt
Qm Dellast
Qmin Reduceret drift
IP Beskyttelse
Pms Max. anlægstryk
T Temperatur
NOx NOx Klasse

Qn (Hi) =

Serial N.  
230 V ~ 50 Hz  62 W NOx: 

Pms =    bar   T=   °C

Pn =

Via Risorgimento 23/A - 23900 Lecco (LC) Italy

IP

MYNUTE X   R p

50-3080-60 °C

Qn QnQm

         kW

         kW         kW

          kW

          kW

80-60 °C

Qmin

        kW

        kW

80-60 °C °C

Caldaia a condensazione
Centrala in condensatie
Kocioł kondensacyjny
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Kedlens komponentr
1 Manometer
2 Aftap
3 Tre-vejs motor
4 Vandtryksmåler
5 Sikkerhedsventil
6 Circulations pumpe
7 Automatudlufter
8 Drænhane
9 Fremløbs NTC føler
10 Overkogstermostat
11 Hovedveksler

12 Ioniserings elektrode
13 Brænder
14 Tændelektrode
15 Tændboks
16 Røggasstuds
17 Aftræk 
18 Røggasføler
19 Ekspansionsbeholder
20 Kontraventil
21 Blæser
22 Gasmixer

23 Retur NTC føler
24 Gas dyse
25 Gas armatur
26 Vandlås

20R 30R

1

18

9

23

20
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Rørforbindelser
A  Retur anlæg
B  Fremløb anlæg
C  Fremløb beholder
D  Retur beholder
E  Koldt vand 
F  Varmt vand
1 Sikkerhedventil
2 Aftap
3 Omløb
4 Vandtryksmåler
5 Drænhane
6 Fremløbs føler
7 Overkogstermostat
8 Hovedveksler
9 Returføler
10 Ekspansionsbeholder
11 Automatudlufter
12 Pumpe
13 Manometer
14 Tre-vejsventil
15 Varmtvandsbeholder (tilbehør)

A B

F E

D C

2

3

6-meter pumpe (fabriksindstillet)

7-meter pumpe (tilbehør)
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C

Pumpe
Kedlen har indbygget pumpe (se pumpediagram) Pumpens 
moduleringsområde kontrolleres af parameter P4.05 - 
adgangsniveau INSTALLER. Pumpen er en fabriksindstillet 
6 meter pumpe. Kedlen har et anti-blokeringssystem, der 
udføres for hvert 24 timer stop i alle funktions modes.

 b "Anti-blokerings" funktionen er kun aktiveret, når er 
strømtilførsel til kedlen.

 a Pumpen må aldrig aktiveres uden vand.

Hvis der skal anvendes en anden kurve, kan det ønskede 
niveau vælges på pumpen.
A = Tryk (mbar)
B = Flow (l/h)
C = PMW pumpe modulations område
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MYNUTE X

Mål i mm

8a 8b

Afstand i mm

9

Kedlen vist i vandret position ● A = SRD

T

A

7a

X = kondensforbindelse
Y = rørforbindelser

5

A
MYNUTE X 20R 275
MYNUTE X 30R 350

Indendørs installation

6

X Y

A
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10

F

G

3/4”3/4” 3/4”3/4” 3/4”
R                 M                                G               RB           MB

R       M              G     RB  MB

S

11

B

A

C

105 105105 105

13
7

12

13

H = 90° bøjning 
G = flange 
monteret som 
standard

H

G

A
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C
CB

14

15 16
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A
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C
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B

H

C
CB

A A

G

C
A

BA
C

H

G

H = 90° bøjning 
G = flange monteret som standard

H = 90° bøjning 
G = flange monteret som standard
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MYNUTE X

A Aftræksrør ø 50 mm eller ø 60 mm eller ø 80 mm
B Længde
C 90° Bøjninger ø 80 mm
D 80-60 mm eller ø 80-50 mm reduktion
E 90° Bøæjning ø 50 m eller ø 60 mm eller ø 80 mm
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MYNUTE X 20R - MAX LÆNGDE RØR Ø80 + Ø80
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MYNUTE X 20R - HTG curve (Qn heating)
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MYNUTE X 30R - HTG curve (Qn heating)
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MYNUTE X

T80 Maximum fremløbstemperatur setpunkt for radiatorsystemer
T45 Maximum fremløbstemperatur setpunkt for guldvarmesystemer 
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INDSTILLINGER - EN 15502
Kedlen er dellastreguleret til ____ kW.
Svarende til ______ blæseromdrejninger
Dato___/____/____
Underskrift _____________________
Kedlens serienummer___________________________________

Via Risorgimento, 23/A
23900 LECCO
Italy

info@berettaboilers.com 
www.berettaheating.com

In order to improve its products, Beretta reserves the right to modify
the characteristics and information contained in this manual at any time
and without prior notice. Consumers statutory rights are not aected.
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