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Indholdsfortegnelse

Kære kunde
Tak, fordi du har valgt at købe en af vores kedler. Du har valgt et produkt
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informationer om anlægget samt anvendelse og vedligeholdelse, så du
kan gøre dig bekendt med alle dets egenskaber.
Husk at gemme denne vejledning, så du også kan bruge den senere.
Om nødvendigt kan du altid få hjælp hos vores kundeservice.
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Denne vejledning og 
driftsvejledningen er en 
vigtig del af produktet 
ved installering og 
vedligeholdelse. Den skal 
opbevares omhyggeligt, og 
ved overdragelse af kedlen 
til en anden ejer eller bruger 
og/eller ved flytning til et 
andet anlæg skal vejledningen 
udleveres sammen med 
kedlen.
Læs anvisningerne og de 
gode råd i denne vejledning 
grundigt.
Anlægget er beregnet til at 
producere varme og varmt 
vand til en husholdning.
Det skal sluttes til et 
varmeanlæg og et 
brugsvandsanlæg, der passer 
til dets effekt.
Anden anvendelse end den 
bestemmelsesmæssige er ikke 
tilladt.

Producenten kan under ingen 
omstændigheder gøres 
ansvarlig for skader, der 
skyldes uhensigtsmæssig, 
forkert eller ubetænksom 
anvendelse eller manglende 
overholdelse af anvisningerne i 
denne vejledning.
Anlægget skal installeres 
af en godkendt installatør i 
overensstemmelse med de 
gældende love og regler. 
Når dette er sket, skal 
installatøren udlevere en 
overensstemmelseserklæring 
til kunden.
Installering, vedligeholdelse 
og alt andet arbejde skal 
udføres af personer, der har 
den fornødne kompetence, 
som er påkrævet i henhold til 
de gældende regler på dette 
område og i overensstemmelse 
med producentens 
specifikationer. 
I tilfælde af driftsfejl og/
eller fejlfunktion tilkaldes et 
autoriseret servicefirma. Prøv 
ikke at reparere kedlen selv.
Tilkald et autoriseret 
servicefirma, hvis der skal 
foretages reparationer, og 
bed vedkommende om kun at 
bruge originale reservedele. 
Hvis disse anvisninger ikke 
overholdes, kan det påvirke 
kedlens sikkerhed, ligesom 
producentens garanti kan 
bortfalde.

1. Sikkerhedsforskrifter

DENNE VEJLEDNING OG
DRIFTSVEJLEDNINGEN
ER EN VIGTIG DEL AF
PRODUKTET VED
INSTALLERING OG
VEDLIGEHOLDELSE. DEN
SKAL OPBEVARES
OMHYGGELIGT, OG VED
OVERDRAGELSE AF KEDLEN
TIL EN ANDEN EJER ELLER
BRUGER OG/ELLER VED
FLYTNING TIL ET ANDET
ANLÆG SKAL VEJLEDNINGEN
UDLEVERES SAMMEN MED
KEDLEN.
LÆS ANVISNINGERNE OG DE
GODE RÅD I DENNE
VEJLEDNING GRUNDIGT.

Ved arbejde på eller 
vedligeholdelse af 
elementerne i nærheden af 
ledninger eller aftræk samt 
tilbehør hertil skal kedlen 
slukkes.
Hvis kedlen ikke skal bruges i 
længere tid:
- Sluk for strømmen på 
   afbryderen
- Luk for gashanen og
   koldtvandshanen.
- Tøm varme- og  
varmtvandsanlægget, hvis der 
er fare for frost i systemet.
Kontakt en autoriseret 
installatør, hvis kedlen skal 
nedtages og kasseres, så 
arbejdet bliver udført korrekt 
og lovligt. Når kedlen skal 
rengøres udvendigt, skal den 
slukkes.
Brug og opbevar ikke 
brandfarlige  væsker mm. i 
kedelrummet.
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Beskadigelse af genstande,
der anvendes i modstrid
med anvisningerne.
Børn og uerfarne
personer må ikke
betjene kedlen.
Beskadigelse af kedlen 
som følge af forkert brug.
Sluk for strømmen, luk
for gassen, åbn
vinduerne, og tilkald
et autoriseret
servicefirma, hvis der
lugter brændt eller af
røg fra kedlen.
Personskader som følge af 
forbrændinger, indånding 
af røg og forgiftning.
Luk for gassen, åbn
vinduerne, og tilkald et
autoriseret servicefirma,
hvis der lugter kraftigt
af gas.
Eksplosion, brand eller
forgiftning.

Sikkerhedsforskrifter
 
Symbolforklaring:
Hvis
advarslerne ignoreres,
kan det medføre
personskader og sågar
livsfare. 
Hvis advarsler
om fare ignoreres, kan
det medføre fare og i
nogle tilfælde 
væsentlige
skader på inventar.

Du må ikke udføre arbejde,
der kræver, at kedlen åbnes.
Livsfare som følge af 
elektrisk stød ved kontakt 
med spændingsførende dele.
Personskader i form af 
forbrændinger som følge 
af overophedede dele eller 
personskader som følge af 
fremspring og skarpe kanter.
Du må ikke udføre
arbejde, der kræver, at
kedlen demonteres.
Livsfare som følge af
elektrisk stød ved kontakt
med spændingsførende dele.
Oversvømmelser med 
vand fra afmonterede 
ledninger.
Eksplosion, brand eller 
gasforgiftning som følge af 
gasudslip fra afmonterede 
ledninger.

Strømkablet må ikke 
beskadiges.
Livsfare som ,følge af 
spændingsførende kabel 
med manglende isolering.

Der må ikke
placeres genstande på
kedlen.
Personskader som følge af 
nedfaldende genstande, 
der skyldes vibrationer.
Skader på kedlen og 
genstande, der står 
under den, som følge af 
nedfaldende genstande, der 
skyldes vibrationer.
Stå ikke på kedlen.
Personskader som 
følge af fald fra kedlen. 
Beskadigelse af kedlen 
og genstande, der står under 
den, som følge af at kedlen 
løsner sig og falder ud af 
sine holdere.
Stå ikke på en stol, skammel, 
ustabil stige eller stillads for at 
rengøre kedlen.
Personskader som følge af fald 
fra stor højde eller snitsår 
(trappestige).
Før rengøring af kedlen 
skal den slukkes ved at stille 
den udvendige afbryder på 
OFF.
Livsfare som følge af 
elektrisk stød ved kontakt 
med spændingsførende 
dele.
Brug ikke aggressive 
skadedyrs-, opløsningseller
rengøringsmidler til 
vedligeholdelse af kedlen.
Beskadigelse af lak eller
kunststofflader.
Brug ikke kedlen til andre 
formål end til egen brug.
Beskadigelse af 
kedlen som følge af 
overbelastning.

1 Sikkerhedsforskrifter
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REMOCON PLUS

DETTE PRODUKT ER I
OVERENSSTEMMELSE MED
EU-DIREKTIVET
2012/19/EU

Symbolet på kedlen, der består 
af en overstreget skraldespand, 
betyder, at produktet skal 
bortskaffes separat og ikke 
med husholdnings-affaldet. 
Det skal indleveres på en 
genbrugsplads, der sørger for 
separat bortskaffelse af elektriske 
og elektroniske apparater, eller 
hos en forhandler, der skal 
bortskaffe kedlen ved køb af 
en ny kedel af samme type. 
Brugeren er ansvarlig for, at 
kedlen bortskaffes på korrekt vis, 
når den skal kasseres.
Korrekt bortskaffelse og 
efterfølgende aflevering af den 
kasserede kedel til genbrug 
og miljøvenlig behandling 
og bortskaffelse er med til at 
forhindre eventuelt negativ 
påvirkning af miljø og sundhed 
og understøtter genvinding af de 
materialer, kedlen er lavet af.
Yderligere informationer 
om de lokale muligheder 
for bortskaffelse kan du få 
hos kommunen eller hos 
forhandleren.

Kedlen må ikke betjenes af 
personer (herunder også 
børn), der fysisk eller mentalt 
ikke er i stand til samt ikke har 
tilstrækkelig erfaring eller viden 
om dette, medmindre de
bliver instrueret grundigt i 
brugen af kedlen af en person, 
der er ansvarlig for deres 
sikkerhed. 
Hold altid børn under opsyn for 
at sikre, at de ikke leger med 
kedlen.
   

1 Sikkerhedsforskrifter
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2. Anvisninger til energibesparende drift

Klimastyret varmeregulering
THISION MINI er udstyret med
moderne energibesparende
varmeregulering. Med
klimastyringen sikres en optimal
fremløbstemperatur til 
opvarmning
af bygningen afhængigt af
udetemperaturen. Det kræver, at
varme-regulatorens varmekurve
tilpasses varmeanlægget og
varmebehovet i bygningen. Disse
indstillinger foretager installatøren
eller servicefirmaet ved opstart af
varmesystemet.

Økonomisk opvarmning
Det vil som oftest være overflødigt
at opvarme samtlige rum i en
bygning til komfortniveau.
Med Radiatortermostaterne kan 
du
indstille en behagelig temperatur i
hvert enkelt rum.
I stue, børne- og arbejdsværelser
er 20 til 21 °C ofte tilpas. I
soveværelse og entre/bryggers er
18 °C ofte nok. I rum, der ikke
bruges, er 15 °C som regel nok.

Sænkningsdrift
Med de indstillelige 
tidsprogrammer
kan rumtemperaturen sænkes om
natten, og når der ikke er nogen
hjemme. Energirådgivere 
anbefaler,
at temperaturen ikke sænkes mere
end tre grader. Man kan desuden
spare helt op til 15 % energi ved at
trække gardinerne for om natten.

Korrekt udluftning i boligen
Kortvarig kraftig udluftning er 
mere
effektiv og energibesparende end 
at
have vinduerne stående på klem i
længere tid. Det anbefales derfor 
at
lufte kraftigt ud i 5 minutter flere
gange dagligt. Fordelen:
Ved kortvarig udluftning bliver
vægge og gulve ikke nedkølet.

Brugssvandtemperatur
Indstil temperaturen på
forbrugsvandet efter behov. Det er
normalt ikke hensigtsmæssigt, at
temperaturen er over 55 °C, da 
det
medfører et højt energiforbrug.
Desuden giver 
varmtvandstemperaturer
på over 60 °C
kraftigere kalkaflejringer. Med
tidsprogrammerne i THISION MINI
kan varmtvandsproduktionen
desuden indstilles, så den kun er
aktiveret, når der er nogen 
hjemme.

Varmtvandscirkulation
En eventuel cirkulationspumpe til
brugsvandet bør anvendes efter
behov. Cirkulerende varmt vand, 
der
ikke bruges, afkøles på vej 
gennem
rørene. Derfor skal 
vandbeholderen
hele tiden opvarmes. Med en 
timer
kan cirkulationen af brugsvandet
optimeres efter behov.

Eftersyn og vedligeholdelse
Regelmæssigt eftersyn af gasfyret
både af dit serviefirma sikrer, at
anlægget kan køre energioptimalt
og driftssikkert i mange år. Vi
anbefaler derfor at tegne en
serviceaftale med service hvert 2.
år.
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3. Produktbeskrivelse

3.1 Displayklap
3.2 Kedeldisplay

OK

1

3

4

2

6

5

Forklaring:
1. LED’er
 • LED GRØN Kedlen er OK - 

Ingenfejl (uafhængigt af om 
den kører)

 • LED RØD Kedlen har en fejl
2. Aftagelig REMOCON PLUS
3. Ekstra display (servicedisplay)
4. Tænd/standby
5. Manometer for varmeanlægget
6. Reset-knap

Displayet på kontrolpanelet 
bruges
kun til servicefunktionen.
Når fjernbetjeningen fjernes, vises
fremløbstemperaturen på 
displayet.

Kedeldisplayets symboler:

3.1 Kontrolpanel
Tryk på displayklappen for at få
adgang til kontrolpanelet.

OK

Tryk på RESET.

Flamme registreret

Servicefunktion aktiv
Brugsvandsydelse

 Servicefunktion aktiv
Varmeydelse

 
Temperaturvisning

 Skorstensfejer
aktiv
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3. Produktbeskrivelse

3.3 REMOCON PLUS
3.4 Displayfjernbetjening REMOCON PLUS

3.4  REMOCON PLUS    
        Displaysymboler:

3.3   REMOCON PLUS    
         fjernbetjening

OK

7 8 9

Sommer

Vinter

OFF (system slukket, frostsikring aktiv)

Tidsprogrammering

Manuel drift

Flamme registreret

Ønsket rumtemperatur

Målt rumtemperatur

Kortvarigt ønsket rumtemperatur

Udetemperatur

SCI Termoregulering aktiv

FERIEfunktion aktiv

Varmeanlæg aktiveret

Varmt vand aktiveret

Fejlvisning

COMFORT Komfortfunktion aktiv

Solvarmeanlæg aktivt (ekstraudstyr)

Oversigtsmenu

Varmeindstilling

Varmtvandsindstillinger

Systemeffekt

Skærmfunktioner

7.  RETUR-tast (foregående 
skærmbillede)

8. Valgknap menu

9. Bekræft-tast (OK)
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4. Programmering

4.1 Opstart

Anbefalede driftstider 
Ved installering af kedlen i 
boligen skal det sikres, at reglerne 
for lufttilførsel og rumventilation 
overholdes (afhængigt af de 
gældende love og regler).
Kontrollér regelmæssigt 
vandtrykket på displayet for 
at sikre, at det er mellem 0,6 
og 1,5 bar, når anlægget er 
koldt. Når trykket falder under 
minimumværdien, vises en 
meddelelse på displayet, der 
opfordrer til at påfylde mere vand. 
Påfyld vand til trykket er ca. 1,5 
bar.
Hvis der ofte konstateres trykfald, 
er der muligvis en lækage et sted 
i anlægget. Tilkald i så fald en 
installatør eller et servicefirma.

4.1 Opstart
Tryk på displayklappen for at få 
adgang til kontrolpanelet.

Tryk på ON/OFF-tasten for at 
tænde kedlen:
Fjernbetjeningens display lyser.

Initialiseringen, der vises med en 
bjælkeindikator, starter.
Når proceduren er afsluttet, vises 
indetemperaturen og den ønskede 
temperatur på displayet. Ved første 
opstart skal dato, klokkeslæt og 
sprog indstilles (se bemærkning).

OK

00/00/0000 00:00

Indetemperatur

Ønsket temperatur

18°C
20°C

Tryk på OK for at åbne menuen

VIGTIGT!!

Ved tilslutning af styringen
REMOCON PLUS skal du vælge 
nogle grundindstillinger.
Først skal brugerfladens sprog 
vælges.
Drej knappen for at vælge det 
ønskede sprog, og tryk på OK for 
at bekræfte valget.
Indstil derefter dato og 
klokkeslæt.
Drej knappen for at vælge, og 
tryk på OK for at bekræfte valget. 
Drej igen knappen for at indstille 
værdien. Bekræft ved at trykke på 
OK.
Tryk på OK for at bekræfte 
indstillingen.

Tryk på OK for at åbne menuen. 
Scroll gennem menulisten med 
den midterste drejeknap, og 
vælg parametrene, der bekræftes 
ved at trykke på OK.

BEMÆRK!
Nogle parametre er sikret med en 
adgangskode (sikkerhedskode), 
så uvedkommende ikke har 
adgang til at ændre kedlens 
indstillinger.

VIGTIGT:
INSTALLATION,
FØRSTE OPSTART OG
INDSTILLINGER MÅ KUN
UDFØRES AF ET AUTORISERET
SERVICEFIRMA.
PRODUCENTENS GARANTI
DÆKKER IKKE FOR
PERSONSKADER, SKADER PÅ
DYR ELLER INVENTAR, HVIS
ANLÆGGET IKKE ER
INSTALLERET PROFESSIONELT
KORREKT.
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4. Programmering

4.2 Brugermenuens opbygning
4.2 Brugermenuens opbygning
Gaskedlens funktioner er opdelt 
i tre niveauer afhængigt af, hvor 
vigtige de er, og hvor hyppigt de 
anvendes.
1 Startskærm
2 Grundindstillingsmenu
3 Oversigtsmenu

Startskærm
Denne menu bruges til
visning af systemets driftstilstand
og indstilling af den ønskede
rumtemperatur ved at dreje på
knappen.
Grundeinstellungsmenü
I denne menu er der adgang til
hovedfunktionerne ved at vælge
manuel drift, programmering eller
driftstilstand (sommer/vinter/OFF).

Oversigtsmenu
Med denne menu har man ad-
gang til alle hovedsystemets 
parametre, og man kan indstille/
tilpasse varmeplanen.

Startskærm

Grundindstillingsmenu

Oversigtsmenu

09/07/2014 16:00

Interne temperatur

Ønskede temperatur

18°C
20°C

Tryk på OK for at åbne menuen

Programmering/manuel drift

Sommer / vinter / OFF

Oversigtsmenu

Programmering/manuel drift

Sommer / vinter / OFF

Oversigtsmenu

Programmering/manuel drift

Sommer / vinter / OFF

Oversigtsmenu

Natsænkningprogram Manuel

Indstilling

Sommer
Vinter 

OFF

20.0°C

Ønskede temperatur

Varmvandsindstilling

Systemydelse
Skærmindstillinger

Varmeindstilling

Tidsprogrammering

Feriefunktion
Termoregulering

Ønsket temperatur

Varmt brugsvand Reduceret Temp

Tids program

Varmt brugsvand komfort Setpunkt Temp

Energiproduktion

CO2 sparet
Antal bade

   <Ikke tilgængelig>

Aktive kilder

Tid og dato

Startskærmen

Lysstyrke i standby
Baggrundsbelysning

Sprog

Varmvandsindstilling

Systemydelse
Skærmindstillinger

Varmeindstilling

Varmvandsindstilling

Systemydelse
Skærmindstillinger

Varmeindstilling

Varmvandsindstilling

Systemydelse
Skærmindstillinger

Varmeindstilling
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4. Programmering

4.3 Indstillinger display
Brugerfladens startskærm kan tilpasses 
efter eget ønske.
På startskærmen kan klokkeslæt, 
dato, driftstype, de indstillede 
eller registrerede temperaturer, 
tidsprogrammeringen, de aktive 
energikilder og besparelsen i CO2- 
udledning (ekstraudstyr) kontrolleres.
For at åbne displayindstillingerne skal 
der trykkes på OK.
Drej knappen, og vælg:
- Oversigtsmenu
Tryk på OK.
Drej knappen, og vælg:
- Skærmindstillinger
Tryk på OK.

Startskærm

Indstilling af dato og klokkeslæt
OK

18°C
20°C

09/07/2014 16:00

Interne temperatur

Ønskede temperatur

Tryk på OK for at åbne menuen

OK

Dato

Tid

Tiladt tid

9 / 07 / 2014

15 : 43
Onsdag

Gem
Auto

Via menuen 
Skærmindstillinger kan man vælge
følgende parametre:
-  Sprog
 Tryk på OK.
 Drej knappen, og vælg ønsket 

sprog. Tryk på OK for at bekræfte 
valget, og tryk derefter på RETUR 

 for at vende tilbage til det 
foregående skærmbillede.

Drej knappen, og vælg:
-  Tid og dato
 Tryk på OK. 
 Drej knappen for at vælge dag, 

og bekræft den ved at trykke på 
OK, indstil så den præcise dag 
med drejeknappen, og bekræft 
valget igen med OK. Måned og 
år indstilles på samme måde, og 
samtlige indstillinger skal bekræftes 
med OK.

 Drej knappen for at vælge dag, og 
bekræft ved at trykke på OK, indstil 
så det aktuelle tidspunkt med 
drejeknappen, og bekræft valget 
igen med OK. Minutterne indstilles 
på samme måde. Bekræft ved at 
trykke på OK. Drej knappen for at 
vælge sommertid, tryk på OK, og 
vælg så Auto eller Manuel, og tryk 
igen på OK. 

 Tryk på OK for at bekræfte valget, 
og tryk derefter på RETUR  for at 
vende tilbage til det foregående 
skærmbillede.

Drej knappen, og vælg:
-  Startskærm
 Under indstillingerne for 

startskærmbilledet kan man vælge, 
hvilke informationer der skal vises.

 Vælg de “indstillelige” data og her 
alle ønskede informationer.

 Som alternativ kan man vælge en af 
de forkonfigureredeopsætninger: 
Standard

 Aktive enheder
 CO2-besparelse
 Kan tilpasses
 Kedel bund (kun synlig, når
 rumtemperaturføleren er
 deaktiveret)
 Kedel komplet (kun synlig,
 når rumtemperaturføleren er
 deaktiveret)
 Solar (ekstraudstyr) 
 Zone(ekstraudstyr) 
 FWS (ekstraudstyr)
 Varmepumpe system (ekstraudstyr)

Tryk på OK for at bekræfte valget.
Tryk på RETUR  for at vende tilbage 
til det foregående skærmbillede.
Drej knappen, og vælg:
-  Lysstyrke i standby
 Standby-lysstyrken kan indstilles 

ved at dreje på knappen.
Bekræft ved at trykke på OK.

Drej knappen, og vælg:
- Baggrundsbelysning
 Indstil det tidsrum, hvor displayets 

baggrundsbelysning skal være 
tændt efter, at brugerfladen sidst 
er blevet aktiveret, ved at dreje på 
knappen.

Bekræft ved at trykke på OK.

Drej knappen, og vælg:
-  Startskærmen timing
 Indstil ventetiden før visning af 

startskærmen ved at dreje på 
knappen.Zur Bestätigung die Taste 
OK drücken.

Bekræft ved at trykke på OK. Tryk på
RETUR  for at vende tilbage til det
foregående skærmbillede.
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OK

Sommer
Vinter
OFF

OK

Zommer

Indstilling

Natsænkningprogram Manuel

4. Programmering

4.4 Driftstilstande varme

Tryk på OK.
På displayet vises følgende:
- Programmering/manuel drift
- Sommer/vinter/OFF
- Oversigtsmenu

Drej knappen, og vælg:
-  Sommer/vinter/OFF
 Tryk på OK.
 Drej knappen, og vælg:
-  ( ) SOMMER
 varmtvandsproduktion, ingen 

varme.
-  ( ) VINTER
     varmtvandsproduktion og 

varme.
-  ( ) OFF
 System slukket, frostsikring 

aktiveret. Når frostsikringen er 
aktiveret, vises følgende symbol 
på displayet:“  ”. 

 Denne funktion skal sikre 
anlægget mod frostskader.

Tryk på OK for at bekræfte valget.
Tryk igen på tasten OK for at 
vende tilbage til den foregående 
menu.

Valg af driftstilstanden vinter

Valg af manuel drift

Drej knappen, og vælg:
-  Tids program / Manuel
 Tryk på OK. Drej knappen, og 

vælg:
-  (  )NATSÆNKNINGPROGRAM
 Varmeanlægget kører med den 

indstillede tidsprogrammering.
-  (  ) MANUEL
 kører i manuel drift.
 Bekræft ved at trykke på OK.
Tryk på OK igen for at vende 
tilbage til en foregående menu.
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4.5 Regulering af rumtemperaturen
4.6 Programmering varmt vand og varme
Afhængigt af den valgte driftstype,
programmeret eller manuel.

Indstilling af rumtemperatur i
manuel drift
Drej knappen for at indstille den 
ønskede rumtemperatur.
Den indstillede værdi vises på 
displayet. Bekræft ved at trykke på 
OK. Displayet vender tilbage til den 
foregående menu.

Ændring af rumtemperaturen

Ændring af rumtemperaturen 
i driftstilstanden med 
tidsprogrammering

Valg af varmeindstilling

Ændring af
varmtvandstemperatur

OK

Zone 1 ønskede temperatur

20°C

OK

Zone 1 ønsket temperatur

Indtil
19,5°C

14:30

OK

T set Z1

Tryk OK for at bekræfte

Setpunkt for fremløbstemperatur til zone 1

62°C

OK

Varmvandsindstilling

Systemydelse
Skærmindstillinger

Varmeindstilling

Indstilling af rumtemperatur
med tidsprogrammering
Den indstillede rumtemperatur 
kan ændres kortvarigt, mens 
tidsprogrammeringen kører.
Drej knappen for at indstille den 
ønskede rumtemperatur.
Tryk på OK.
På displayet vises den indstillede 
temperatur og det klokkeslæt,
ændringen skal vare til.
Drej knappen for at indstille 
klokkeslæt, hvor ændringen skal
afsluttes, og tryk på OK for at bekræfte 
valget.
På displayet vises symbolet  ved 
siden af ændringsperiodens ønskede 
temperatur. Tryk på RETUR for at 
forlade indstillingen uden at gemme 
ændringen.

Brugerfladen REMOCON PLUS holder
temperaturværdien, til den indstillede
periode er afsluttet, og vender 
derefter tilbage til den forindstillede 
rumtemperatur.

Tryk på OK for at åbne 
varmeindstillingen. 
Drej knappen, og vælg:
-   Oversigtsmenu
Tryk på OK.

Drej knappen, og vælg:
-   varmeindstilling
 Tryk på OK.
 For at indstille 

fremløbstemperaturen skal du 
dreje på

knappen og vælge:
-  Ønsket temperatur
 Tryk på OK.
 På displayet vises følgende:
 - Temperatur fremløb zone 1
 - Temperatur fremløb zone 2
 - Temperatur fremløb zone 3

Drej knappen, og vælg:
- Temperatur fremløb zone 1
Tryk på OK.
Drej knappen for at indstille 
fremløbstemperaturen i den 
valgte zone. Tryk på OK for at 
bekræfte.
Gentag ovenstående for at 
indstille fremløbstemperaturen i 
eventuelle andre zoner. 
Tryk to gange på RETUR.
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4.7 Tidsprogrammering varme
Tidsprogrammeringen gør det muligt
at have varme på i de forskellige rum,
der passer til de personlige behov.

Tryk på OK for at indstille
tidsprogrammering. Drej
knappen, og vælg:
- Oversigtsmenu
Tryk på OK.

Drej knappen, og vælg:
- varmeindstilling
Tryk på OK.
På displayet vises følgende:
- Ønsket temperatur
- Tidsprogrammering
- Feriefunktion
- Temperaturregulering

Drej knappen, og vælg:
- Tidsprogrammering
Tryk på OK.
På displayet vises følgende:
- Fri tids programming
- Guiden tids programmering
- Forudindstillede programmer
- Tidsprogram / manuel tilstand

Drej knappen, og vælg:
- FRI TIDS PROGRAMMING
Tryk på OK.
På displayet vises følgende:
- Alle zoner
- Zone 1
- Zone 2
- Zone 3
Drej knappen, og vælg den zone,
som Tidsprogrammeringen skal
gælde for:
Tryk på OK.

Drej knappen, og vælg:
- SET KOMFORT T
Tryk på OK.
Drej knappen for at ændre 
rumtemperaturen i komfortperioden
(på displayet blinker 
temperaturværdien). 
Tryk på OK for at bekræfte.

Drej knappen, og vælg:
- SET REDUCERET T
Tryk på OK.
Drej knappen for at ændre 
rumtemperaturen i reduceretperioden 
(på displayet blinker 
temperaturværdien). 
Tryk på OK for at bekræfte.

Drej knappen, og vælg:
- INDSTIL TIDSPROGRAM
Tryk på OK.
Drej knappen, og vælg den dag eller
de dage i ugen, hvor programmet
skal gælde. Tryk på OK for hver valgt
dag for at bekræfte valget.
På displayet vises de dage, der er
valgt til programmeringen, i en
ramme.
Drej knappen, og vælg Gem. Tryk
på OK, og drej knappen for at
indstille starten af varmefasen inden
for den blinkende værdis område.
Tryk på OK for at bekræfte.
Tryk på OK og drej knappen for at
indstille klokkeslæt for afslutning af
komfort-perioden.
Drej knappen, vælg Tilføj periode,
og tryk på OK, hvis der skal tilføjes
nye perioder.
  

Gentag ovenstående for at indstille
start- og sluttidspunkt for den
tilføjede komfort-periode. For at
afslutte programmeringen drejes
knappen, og derefter vælges Gem.
Tryk på OK for at bekræfte.
Drej knappen, og vælg:
-  Dage tilbage
 Hvis der ikke er dage tilgængelige 

til programmering, skal 
ovennævnte trin gentages.

OK

Vælg dage med samme tidsprogram

00

Sø Ma Ti On To Fr Lø Gem

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

OK

Komfort dages tid programmering

Tilføj periode

Start Slut
Slut
Slut

Start
Start 17:30

12:30
06:30

22:00
14:00
08:00

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Gem

Drej knappen, og vælg:
-  Ændre
 Ændring af allerede
programmerede perioder

Valg af dage
Tidsprogrammering varme

Indstilling af komfort-perioder
Tidsprogrammering varme
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4. Programmering

4.7 Tidsprogrammering varme

OK

Zone 1

Zone 2
Zone 3

Alle Zoner

OK

Ingen frokost program

Midday program
Altid Aktiv

Familie-program

Drej knappen, og vælg:
- Afslut
 for at forlade 

tidsprogrammeringen.
 Tryk på OK for at bekræfte.
Displayet vender tilbage til den
foregående menu. Tryk på
RETUR for at vende tilbage til
startskærmen.

For at gøre det nemmere at
foretage tidsprogrammeringen
kan konfigurationen også
udføres på følgende måde:
- Programmeringsassistent
- Forindstillede programmer

Drej knappen, og vælg:
- Programmeringsassistent
Tryk på OK.
Drej knappen, og vælg den
zone, som tidsprogrammeringen
skal gælde for. Tryk på OK.

Drej knappen, og vælg:
- Programmeringsindstilling
Tryk på OK.
Følg anvisningerne på displayet 
trin for trin.

- Forindstillede programmer
Tryk på OK.
Drej knappen, og vælg den zone,
som tidsprogram-meringen skal
gælde for. Tryk på OK.

Drej knappen, og vælg
- Programmeringsindstilling
Tryk på OK.
Drej knappen, og vælg:
- Familieprogram
- Program ingen middag
- Middagsprogram
- Altid aktiv
Tryk på OK for at bekræfte valget.
Drej knappen for at scrolle 
gennem dage
og klokkeslæt til starten og 
slutningen af
varmeprogrammet.
Drej knappen, og vælg Gem, tryk 
på OK.
Tryk på RETUR for at
gå tilbage til det foregående
skærmbillede.

Valg af driftstype for zone 2

Valg af middagsprogrammet
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4.8 Manuel drift varme
4.9 Indstilling af varmtvandstemperaturen
4.10 Komfortfunktion
Manuel drift deaktiverer
varmesystemets tidsindstilling.
Manuel drift sikrer kontinuerlig
varmedrift.

Tryk på OK for at åbne menuen og
vælge manuel drift. Drej knappen, 
og
vælg:

- Programmering/manuel drift
Tryk på OK.
Drej knappen, og vælg:

- Manuel drift
Drej knappen for at vælge manuel
drift, og tryk på OK.
Tryk på OK igen for at gemme
indstillingerne. Displayet vender
tilbage til den foregående menu.
Tryk på RETUR for at vende tilbage
til startskærmen.

Tryk på OK. Drej knappen, og
vælg:
- Oversigtsmenu
Tryk på OK. Drej knappen, og
vælg:
- Varmtvandsindstilling
Tryk på OK. Drej knappen, og
vælg:
- Nom. varmtvandstemperatur
Tryk to gange på OK.
Drej knappen for at indstille den 
ønskede varmtvandstemperatur.
Bekræft ved at trykke på OK.
Tryk på RETUR for at vende tilbage 
til det foregående skærmbillede.

Valg af manuel drift

Valg af indstilling for varmt vand

Valg af komfort-funktion tid

OK

Zommer

Indstilling

Natsænkningprogram Manuel

OK

Varmvandsindstilling

Systemydelse
Skærmindstillinger

Varmeindstilling

OK

Deaktiveret

Time Based

Altid Aktiv

KOMFORT-FUNKTION
Med komfort-funktionen
kan ventetiderne ved 
varmtvandskrav
reduceres.
Drej knappen, og vælg:
- Komfortfunktion
Tryk på OK.
Drej knappen, og
vælg:
- Deaktiveret
- Tidsbaseret
(aktiverer komfort-funktionen 
for de perioder, der indstilles 
afhængigt af det installerede 
system)
- Altid aktiv
Bekræft ved at trykke på OK.
Tryk på RETUR for at gå tilbage til 
det foregående skærmbillede.
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4.11 Tidsprogrammering af
          varmtvandstemperaturen
For at indstille 
tidsprogrammeringen
for varmt vand skal der trykkes på
OK.
Drej knappen, og vælg
- Oversigtsmenu
Tryk på OK.

Drej knappen, og vælg:
- Varmtvandsindstilling
Tryk på OK.

Drej knappen, og vælg.
- Tidsprogrammering
Tryk på OK.

Drej knappen, og vælg:
- Fri programmering
- Forindstillede programmer

Drej knappen, og vælg:
- Fri programmering
Tryk på OK.
Drej knappen, og vælg:
-  Varmtvandsprogrammering -
-  Ekstra timer
    (Modul til omgående 

produktion af varmt vand. 
Varmtvandscirkulationspumpe, 
elektrisk solopvarmning)

I begge tilfælde skal man dreje
knappen og indstille komfort- og
reduceret-temperatur og trykke
på OK for at bekræfte valget.

Drej knappen, og vælg:
- Indstilling af programmering
Tryk på OK. Programmeringen
indstilles som beskrevet i
kapitlet “Tidsprogrammering
varme”.

Drej knappen, og vælg:
- Forindstillede programmerDie 
Tryk på OK.
Drej knappen, og vælg:
-  Varmtvandsprogrammering
-  Ekstra timer
 (Modul til omgående 

produktion af varmt vand, 
varmtvandscirkulationspumpe, 
elektrisk solopvarmning)

I begge tilfælde skal man dreje 
knappen og indstille komfort- og 
reducerettemperatur og trykke på 
OK for at bekræfte valget.
Drej knappen, og vælg:
- Programmeringsindstilling
Tryk på OK. Programmeringen 
indstilles som beskrevet i 
kapitlet “Tidsprogrammering 
varme”, afsnittet “Forindstillede 
programmer”.
- Familieprogram
- Program ingen middag 
- Middagsprogram
- Altid aktiv
Tryk på OK for at bekræfte valget, 
og tryk derefter på RETUR for at 
vende tilbage til det foregående 
skærmbillede.

Med KOMFORT-funktionen 
kan ventetiderne ved 
varmtvandskrav reduceres.
For at åbne 
Varmtvandsindstillinger skal der 
trykkes på OK.
Drej knappen, og vælg:
- Oversigtsmenu
Tryk på OK.
Drej knappen, og vælg:
- Varmtvandsindstilling
Tryk på OK.

Drej knappen, og vælg:
- Komfortdrift
Tryk på OK.
Drej knappen, og vælg:
- Deaktiveret
- Tidsstyret
   (efter tidsprogrammering)
- Altid aktiv
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4.12 Yderligere funktioner
4.13 Slukning af fyret
4.12 Yderligere funktioner
For at indstille programmeringen
af en af de ekstra funktioner skal 
der
trykkes på OK.
Drej på knappen, og vælg:
- Oversigtsmenu
Tryk på OK.
Drej knappen, og vælg:
- varmeindstilling
Tryk på OK.
Drej knappen, og vælg:

- FERIEFUNKTION
Feriefunktionen deaktiverer
varmeprogrammet, mens du er på
ferie.
Tryk på OK.
Drej knappen, og vælg:
- ON (aktiverer funktionen)
- OFF (deaktiverer funktionen)
Tryk på tasten OK. Vælg ON, 
og drej knappen for at indstille 
datoen for feriens afslutning.
Med denne indstilling på 
brugergrænsefladen kan 
anlægget genstarte den tidligere 
driftstype på den indstillede 
dato. Tryk på OK for at gemme 
indstillingerne. Displayet vender 
tilbage til den foregående menu.
På skærmbilledet “Aktive 
funktioner” vises følgende symbol, 
når feriefunktionen er aktiveret:“

”.

4.13 Slukning af kedlen
Den kondenserende gaskedel
slukkes ved at trykke på ON/OFF 
tasten.
På displayet vises meddelelsen 
OFF.
Frostsikringen er aktiveret.

Fuldstændig slukning af 
gaskedlen
For at slukke helt for gaskedlen 
skal der slukkes på stikkontakten 
/ afbryderen på væggen. Luk 
gashanen.

Drej knappen, og vælg:
- TEMPERATURREGULERING
Med funktionen 
temperaturregulering reguleres 
systemets drift automatisk på 
grundlag af installeringstypen og 
omgivelsesbetingelserne.
Varmereguleringen i en bygning 
sker ved at holde den samme 
rumtemperatur, også når 
udetemperaturen ændres.

Tryk på OK.
Drej knappen, og vælg:
- ON (aktiverer funktionen) 
- OFF (deaktiverer funktionen)
Tryk på OK for at gemme 
indstillingerne.
Displayet vender tilbage til den 
foregående menu.
På skærmbilledet “Aktive 
funktioner” vises symbolet“SCI ”, 
når funktionen Auto er aktiveret.

Regulering af rumtemperaturen
med aktiveret 
temperaturregulering.
Hvis varmtvandstemperaturen og
rumtemperaturen ikke er som
ønsket, kan disse temperaturer
hæves eller sænkes ved hjælp af
parameteren 
“Indstillingstemperatur
varme”. På displayet vises
korrektionsbjælken.
Tryk på OK for at bekræfte valget, 
og
tryk derefter på RETUR for at 
vende
tilbage til det foregående
skærmbillede uden at gemme.

OK

VIGTIGT: 
HVIS DEN
KONDENSERENDE
GASKEDEL SLUKKES HELT,
VIRKER FROSTSIKRINGEN
HELLER IKKE.
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Systemet skal genstartes, efter at der 
er fyldt vand på anlægget.
Kontrollér trykket på manometeret,
og luk for hanen, når trykket er 1-1,5 
bar.
Hvis fejlen vises ofte, skal kedlen 
slukkes og der skal tilkaldes en 
autoriseret installatør, som kan 
kontrollere anlægget for lækage.

Sikkerhedsudkobling
Denne fejltype blokerer kedlen, dvs.
at den ikke forsvinder automatisk.
På displayet vises fejlkode og
beskrivelse.
“Fejl 501 - Ingen flamme registreret-  
Tryk på Esc”
I dette tilfælde genstarter kedlen ikke 
automatisk, men skal nulstilles ved at 
trykke på Reset.

Kedlen er beskyttet af regulatorens
interne kontrolsystemer, som stopper
for kedlen, hvis der opstår driftsfejl. I
så fald blinker der en kode på
displayet, som gør opmærksom på
årsagen til, at kedlen er blevet
stoppet. Der er flere måder at stoppe
kedlen på:

Fejludkobling
Det sker i tilfælde af en “periodisk”
fejl, der afhjælpes automatisk, så
snart årsagen, der ligger til grund
for fejlen, er fjernet.
På displayet vises fejlkode og
beskrivelse.
Eksempel: “Fejl 110 - Fremløbsføler 
beskadiget“

Når fejlårsagen er afhjulpet, resettes
gaskedlen igen, og normal drift
genstarter. Hvis
sikkerhedsfrakoblingen stadig vises
på displayet, skal der slukkes for
kedlen. Sluk kedlen ved at stille den
udvendige afbryder på OFF, luk for
gassen, og tilkald en autoriseret
installatør.

Fejludkobling som følge af for lavt 
vandtryk
Hvis vandtrykket i
varmekredsløbet er for lavt, sker der
en automatisk sikkerhedsfrakobling af
kedlen. Fejlkoden
Fejlkode  “Fehler 108 - Vandmangel “ 
vises på displayet.

Vigtigt
Af sikkerhedsmæssige årsager er det
maksimalt muligt at foretage 5
resetforsøg i løbet af 15 minutter.
Derefter låses kedlen helt.
Spærringen af strømforsyningen
frigøres ved at slukke og derefter
tænde igen på den bipolare 
udvendige afbryder.

Die erste Ziffer des Fehlercodes 
Det første tal i fejlkoden (f.eks.: 
101) angiver, hvilken af kedlens 
funktionsgrupper der forårsager 
mfejlen.
1 - Varmeanlæg
2 - Varmtvandsanlæg
3 - Kedelstyring
4 - Kedelstyring
5 - Tænding
6 - Aftræk
7 - Flerzoneanlæg

Störungsmeldung with 
Fejlmelding
Denne meddelelse vises på 
displayet i følgende format:  
Advarsel 5P1 = 1. Tænding 
mislykkedes
Efter det første tal, der angiver
funktionsgruppen, følger et P 
(advarsel) og fejlmeddelelsens 
nummer.

5. Kedlens sikkerhedssystem

Fejl 110

Fremløbsføler beskadigetALERT

Ring til service firma

Fejl 108

VandmangelALERT

Fejl 501

Ingen flamme registreret

Tryk på Esc

ALERT

Reset i gang

Fejl løst

OK

Fejl 501

Ingen flamme registreret

Tryk på Esc

ALERT

Advarsel 5P1

1. Tændingsforsøg mislykkedesALERT
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Fejlkoder

Display Beskrivelse

1 0 1 Overophedning

1 0 3

Fejl i Vandcirkulation

1 0 4

1 0 5

1 0 6

1 0 7

1 0 8 Vandmange

3 0 5 Problem med print

3 0 6 Problem med print

3 0 7 Problem med print

5 0 1 Flammefejl

Frostsikring
Kedlen er udstyret med en enhed,
der kontrollerer varmevekslerens
fremløbstemperatur: Når
temperaturen falder til under 8 °C,
starter pumpen (cirkulation i
varmeanlægget) og kører i 2
minutter.
Efter de 2 minutter:
a) Hvis temperaturen er mindst 8 

°C, slukkes pumpen.
b)  Hvis temperaturen er mellem 

4 °C og 8 °C, forlænges 
cirkulationen med yderligere 2 
minutter.

c) Hvis temperaturen er 
under 4 °C,tændes 
brænderen ivarmetilstand 
med min. effekt,indtil 
udgangstemperaturen når 
op på 33 °C. Derefter slukkes 
brænderen, og pumpen kører 
videre i 2 minutter.

Når kedlen er udstyret med en 
varmtvandsbeholder, kontrolleres 
varmtvandstemperaturen af en 
anden enhed.
Hvis temperaturen falder til 
under 8 °C, skifter 3-vejsventilen 
til varmtvandspositionen, og 
brænderen tændes, til en 
temperatur på 12 °C er nået. 
Derefter kører kedlen med 2 
minutters efterløb.
Frostsikringen kan kun fungere 
korrekt under følgende 
forudsætninger:
-  korrekt systemtryk
-  kedlen er elektrisk tilsluttet
-  kedlen forsynes med gas

5. Schutzsystem des Heizkessels
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7. Ændring af gasart
Kedlen er ikke godkendt 
til gasfamilie 3B/P og kan 
derfor ikke anvendes til LPG 
i Danmark.

8. Vedligeholdelse
Vedligeholdelse er afgørende for 
kedlens sikkerhed, korrekte drift 
og lange levetid. Vedligeholdelse 
skal udføres i overensstemmelse 
med de gældende regler. Det 
anbefales at kedlen får foretaget 
eftersyn mindsthvert 2. år.

6. Entsorgung und Recycling
Vores produkter bliver primært 
udviklet og fremstillet af materialer, 
der kan genbruges. Kedlen og 
kedlens tilbehør skal bortskaffes 
korrekt, så de forskellige materialer 
kan blive indsamlet og genanvendt.
Installatøren skal bortskaffe 
transportemballagen.
VIGTIGT!! 
Bortskaffelse og
genanvendelse af kedlen og
kedlens tilbehør skal ske i
overensstemmelse med de lokale
regler.

6. Bortskaffelse og genbrug
7. Ændring af gasart
8. Vedligeholdelse
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