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SIKKERHEDSREGLER

ADVARSEL

Denne manual udgør en integreret og vigtig del 

af produktet. Den skal opbevares omhyggeligt 

og altid forblive sammen med produktet, 

uanset om det gælder overdragelse til en ny 

ejer/bruger eller brug i forbindelse med en ny 

anvendelse.

Læs alle oplysningerne og advarslerne i denne 

manual. De er afgørende for sikker installation, brug 

og vedligeholdelse af produktet.

Produktet må ikke anvendes til andet formål end 

det, der er angivet i denne manual. Producenten 

er ikke ansvarlig for skade, der skyldes forkert 

brug af produktet, eller installation, der ikke er i 

overensstemmelse med instruktionerne i manualen.

Al rutinemæssig og ekstraordinær vedligeholdelse 

må kun foretages af uddannet personale og kun 

ved hjælp af originale reservedele. Producenten 

er ikke ansvarlig for skade, der skyldes manglende 

overholdelse af denne vejledning, og som kan bringe 

sikkerheden ved installationen i fare.

Symboltekst:

 Manglende overholdelse af denne advarsel 
medfører risiko for personskade, der under vis-
se omstændigheder kan være livsfarlig

 Manglende overholdelse af denne advarsel 
medfører risiko – og under visse omstændig-
heder alvorlig risiko – for skade på ejendom og 
anlæg eller på dyr.

 Producenten er ikke ansvarlig for skade, der 
skyldes forkert brug af produktet, eller instal-
lation, der ikke er i overensstemmelse med in-
struktionerne i manualen.

 Installer apparatet på en massiv mur, der ikke 

udsættes for vibrationer.

Støj under drift.

 Pas på ikke at beskadige elledninger eller rør 

ved boring i væggen.

 Elektrisk stød forårsaget af kontakt med strøm-

førende ledninger.

 Beskadigelse af eksisterende systemer.

 Oversvømmelse som følge af vand, der lækker 

fra beskadigede rør.

 Alle eltilslutninger skal udføres ved hjælp 

af ledninger i en passende dimension. Følg 

instruktionerne i denne manual, når produktet 

skal tilsluttes elektrisk.

 Brand forårsaget af overhedning på grund af 

strøm, der passerer gennem underdimensione-

rede kabler.

 Beskyt tilslutningsrør og -kabler for at 

forhindre skade på dem.

 Elektrisk stød forårsaget af kontakt med strøm-

førende ledninger.

 Oversvømmelse som følge af vand, der lækker 

fra beskadigede rør.

 Kontrollér, at opstillingsrummet og evt. syste-

mer, som apparatet skal tilsluttes, overholder 

gældende forskrifter.

 Elektrisk stød forårsaget af kontakt med strøm-

førende ledninger, der er installeret forkert.

 Beskadigelse af apparatet forårsaget af fejlag-

tige driftsbetingelser.

 Brug egnet manuelt værktøj og udstyr (kon-

trollér især, at værktøjet ikke er nedslidt, og 

at grebet sidder forsvarligt fast). Brug det 

korrekt, og sørg for, at det ikke falder ned 

fra højden. Læg værktøjet tilbage på plads, 

når du er færdig med at bruge det.

 Personskade forårsaget af fl yvende splinter 

eller fragmenter, indånding af støv, stød, snitsår, 

stiksår og hudafskrabninger.

 Beskadigelse af apparatet eller omgivende 

genstande pga. fl yvende splinter, slag og snit.

 Brug egnet elektrisk udstyr (kontrollér især, 

at strømforsyningskablet og stikket er i god 

stand, og at de roterende eller bevægelige 

dele er forsvarligt fastgjort). Brug udstyret 

korrekt, blokér ikke gangarealer med strøm-

forsyningskablet, og kontrollér, at der ikke er 

risiko for, at udstyr falder ned et højt sted. 

Frakobl udstyret, og læg det forsvarligt til-

bage på plads efter brug.

 Personskade forårsaget af fl yvende splinter 

eller fragmenter, indånding af støv, slag, snitsår, 

stiksår, hudafskrabninger, støj og vibrationer.

 Beskadigelse af apparatet eller omgivende 

genstande pga. fl yvende splinter, slag og snit.

 Det skal sikres, at en evt. transportabel stige 

placeres forsvarligt, at den er tilstrækkelig 

stærk, at trinene er intakte og ikke glatte, at 

den ikke fl yttes, mens en person står på den, 

og at en person holder opsyn hele tiden.
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 Personskade som følge af fald fra et højt sted 

eller pga. klemning (trappestige, der lukker ved 

et uheld).

 Det skal sikres, at en evt. rullestige placeres 

forsvarligt, at den er passende robust, og at 

trinene er intakte og ikke glatte. Det skal sik-

res, at stigen er forsynet med gelænder på 

begge sider og med rækværk på platformen.

 Personskade forårsaget af fald fra højden.

 Ved alt arbejde i højden (generelt over 2 m) 

skal det sikres, at der anvendes rækværk 

omkring arbejdsområdet, eller at der anven-

des individuelle seler til forebyggelse af fald. 

Det område, hvor fald ved et uheld kan fi nde 

sted, skal være fri for farlige genstande og 

beklædes med en semistiv eller deformerbar 

overfl ade, der afbøder fald.

 Personskade forårsaget af fald fra højden.

 Det skal sikres, at hygiejne- og sundhedsfor-

hold på arbejdsområdet er tilstrækkeligt gode 

med hensyn til belysning, ventilation og soli-

diteten af de pågældende konstruktioner.

 Personskade forårsaget af slag, snublen osv.

 Beskyt apparatet og alle områder i nærheden 

af arbejdsstedet med egnet materiale.

 Beskadigelse af apparatet eller omgivende 

genstande pga. fl yvende splinter, slag og snit.

 Apparatet skal håndteres med passende 

beskyttelse og omhu.

 Beskadigelse af apparatet eller omgivende 

genstande pga. stød, slag, fl ænger og klemning.

 Individuelt beskyttelsestøj og -udstyr skal 

bruges ved alle arbejdsprocesser. Rør ikke 

ved det installerede produkt, hvis du har bare 

fødder, eller nogen del af kroppen er våd.

 Personskade forårsaget af elektrisk stød, fl y-

vende splinter eller fragmenter, indånding af 

støv, stød, snitsår, stiksår, hudafskrabninger, 

støj og vibrationer.

 Materiale og udstyr skal arrangeres, så det er 

nemt og sikkert at håndtere, og det bør ikke 

stables, så det kan give efter eller kollapse.

 Beskadigelse af apparatet eller omgivende 

genstande pga. stød, slag, indsnit og klemning.

 Alt arbejde inde i apparatet skal udføres med 

behørig forsigtighed for at undgå pludselig 

kontakt med skarpe dele.

 Personskade forårsaget af snit, stiksår og hud-

afskrabninger.

 Reset alle sikkerheds- og kontrolfunktioner, 

der er berørt af arbejdet på apparatet, og kon-

trollér, at de fungerer korrekt efter genstart.

 Beskadigelse eller nedlukning af apparatet 

forårsaget af drift, der er ude af kontrol.

 Før håndtering skal alle de komponenter, der 

kan indeholde varmt vand, tømmes og om 

nødvendigt udluftes.

Personskade forårsaget af forbrænding.

 Afkalk komponenterne iht. vejledningen i 

sikkerhedsdatabladet for produktet, idet du 

lufter ud i rummet, bruger beskyttelsestøj, 

undgår at blande forskellige produkter og be-

skytter apparatet og genstande i nærheden.

 Personskade forårsaget af syreholdige stoffer, 

der kommer i kontakt med hud eller øjne, eller 

som følge af indånding eller indtagelse af ska-

delige kemiske stoffer. 

 Skade på apparatet eller genstande i nærheden 

pga. korrosion forårsaget af syreholdige stoffer.

 Hvis du bemærker, at der lugter brændt, eller 

at der kommer røg ud af apparatet, skal du 

koble det fra strømforsyningen, åbne alle vin-

duer og kontakte teknikeren.

 Personskade forårsaget af forbrænding, 

indånding af røg eller forgiftning.

 Kravl ikke op på den eksterne enhed.

 Kan forårsage personskade eller skade på 

apparatet.

 Efterlad aldrig den eksterne enhed åben, 

uden afskærmning, i længere tid, end det er 

nødvendigt for installation.

 Apparatet kan blive beskadiget af dårligt vejr.



/ 5 

ADVARSEL:

Efterlad ikke brændbart materiale i nærheden af 

anlægget. Det skal sikres, at alle anlægskomponenter 

er placeret som krævet iht. forskrifter. I tilfælde af 

skadelig damp eller støv på installationsstedet skal 

der installeres et separat luftbehandlingssystem til 

produktet.

Anbring ikke væskebeholdere og andre fremmede 

genstande på HYBRIDMODULET og den eksterne 

enhed.

Anbring ikke brændbart materiale i nærheden af 

installationen.

Brug ikke den eksterne enhed til behandling af 

vand fra industrielle processer, swimmingpools eller 

brugsvand.

I sådanne tilfælde skal der installeres en pladevarme-

veksler mellem hybridmodulet og varmeanlægget.

Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af 

personer (herunder børn) med nedsat fysisk, 

sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer 

med manglende erfaring og viden, medmindre de er 

under opsyn eller er blevet tilstrækkeligt instrueret 

i apparatets drift af en person, som er ansvarlig for 

deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke 

leger med udstyret eller emballagen (hæfteklammer, 

plastposer, polystyrenbeskyttelse osv.).

Produktets beskyttelsespaneler skal etableres samt 

al vedligeholdelse og tilslutning af elektrisk udstyr 

udføres af uddannet personale.
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GARANTI

Garantien gælder kun, hvis apparatet installeres af en uddannet tekniker.
Beskadigelse af nedenstående årsager betyder, at garantien bortfalder:

Unormale installationsforhold:
• Anbringelse af den interne enhed uden for boligen
• Anbringelse af den interne enhed på et sted, der er udsat for dårligt 

vejr eller frost
• Forsyning af anlægget med regnvand, brøndvand eller unormalt 

hårdt vand eller vand, der ikke er i overensstemmelse med gældende 
forskrifter

• Udskiftningsinstallation af anlæg og komponenter med fabrikati-
onsfejl.

Hvis der konstateres skader på anlægget, vil det blive sendt til et af 
vores servicecentre, når vores tekniske serviceafdeling er blevet in-
formeret.
Skader som følge af ukorrekt installation, transport, emballering og 
placering efter afhentning hos forhandleren er installatørens ansvar.

Reparation eller udskiftning af anlægskomponenter vil på ingen 
måde blive godtgjort, hvis det er sket på grund af følgende om-
stændigheder:
• Skader forårsaget af stød eller elektriske fejl under håndteringen af 

produktet, efter at det har forladt produktionsvirksomheden
• Skade forårsaget af lækkende vand fra den interne enhed, der kan 

undgås ved øjeblikkelig reparation af produktet
• Skade på anlægget på grund af overspænding
 Garantien gælder kun for den interne og eksterne enhed, hvis begge 

enheders hydrauliske og elektroniske komponenter forbliver intakte.

Garantien gælder ikke i tilfælde, hvor installationen ikke er i over-
ensstemmelse med gældende forskrifter, normer og fagmæssige 
standarder samt i særdeleshed i tilfælde af:
• Fravær af eller ukorrekt installation af sikkerhedsenheden
• At installationen af sikkerhedsenheden ikke overholder gældende 

standarder, eller at en beskadiget sikkerhedsenhed bruges
• Ændringer foretaget på sikkerhedsenheden som følge af 

hydraulikarbejde
• Unormal korrosion af hydrauliske komponenter på grund af 

ukorrekte tilslutninger (direkte kontakt mellem jern og kobber)
• Fejlagtig eltilslutning, der ikke overholder gældende installations-

forskrifter, ukorrekt jordforbindelse, brug af kabler med et util-
strækkeligt tværsnit og manglende overholdelse af medfølgende 
tilslutningsdiagrammer

• Aktivering af anlægget før vandpåfyldning

Garantien gælder ikke i tilfælde af utilstrækkelig vedligeholdelse:
• Unormale afl ejringer på varmelegemer og sikkerhedsanordninger
• Manglende vedligeholdelse af sikkerhedsenhed vedrørende 

trykreduktion
• Ramme udsat for aggressive eksterne midler
• Ændringer fortaget på det originale anlæg uden at informere 

producenten, eller brug af uoriginale reservedele

CE-mærke

CE-mærket er din garanti for, at apparatet er i overensstem-

melse med følgende direktiver:

- 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet

- 2006/95/EF om sikkerhed vedrørende elektrisk udstyr (LVD)

Anlægsvand, karakteristika

Det skal sikres, at anlæggets forsynes med vand med en maks. 

hårdhed på 11 °dH.

I områder, hvor vandet er særligt kalkholdigt, skal det sikres, 

at brug af et blødgørende middel ikke på nogen måde påvirker 

ovennævnte garantier, og at den pågældende del installeres 

professionelt og underlægges regelmæssig inspektion og ved-

ligeholdelse. Hårdheden af det vand, anlægget forsynes med, 

må ikke være under 7 °dH.

Hvis påfyldningsvandet er aggressivt (det tilrådes at holde 

pH-værdien på mellem 6,6 og 8,5), jernholdigt eller hårdt, skal 

der bruges behandlet vand til at forebygge afl ejringer, korrosion 

og skader i anlægget. Husk, at selv en lille mængde urenheder i 

vandet kan reducere anlæggets ydelse.

Det påfyldningsvand, der bruges, skal absolut behandles i til-

fælde af installationer med høj kapacitet (store mængder 

vand), eller i tilfælde af jævnlig tilførsel af vand for at opret-

holde et kontant væskeniveau i anlægget. Hvis installationen 

skal rengøres, skal hele anlægget efterfølgende fyldes med 

behandlet vand.

Det skal sikres, at det maksimale vandforsyningstryk ikke 

overstiger 5 bar. Ellers skal der installeres en trykreduktion.

BEMÆRK!
Oplysninger om installation, drift og vedligeholdelse af kedlen kan fås 
i den dokumentation, der følger med den.



/ 7 

ANLÆGSBESKRIVELSE

Sammensætning af anlæg

Hybridanlægget består af:

- en kondenserende kedel

- et hybridmodul

- en 4 kW, 6 kW eller 8 kW varmepumpe (luft/vand-

varmepumpe)

- en 180 l lagerbeholder (diagram med kedelanlæg)

- en fjernbetjening (Sensys)

- en udetemperaturføler

Yderligere oplysninger om tilgængeligt tilbehør kan fås i 

Produktkataloget.

Driftsprincip

NIMBUS HYBRID er et varme- og produktionsanlæg til varmt 

brugsvand, der består af to producerende enheder:

- en kondenserende kedel

- en inverterreguleret varmepumpe.

HYBRIDMODULET omfatter også elektronikken til styring af 

anlægget (ENERGY MANAGER), der optimerer driften af det. 

HYBRIDMODULET sikrer således:

HYBRIDMODULET omfatter også elektronikken til styring af 

anlægget (ENERGY MANAGER), der optimerer driften af det.

HYBRIDMODULET sikrer således:

-  enestående komfort

-  øget ydelse

- nem installation

- optimale driftsomkostninger

- driftssikkerhed

- lave investeringsomkostninger

De to producerende enheder kan arbejde sammen eller hver 

for sig i henhold til den driftstilstand, der vælges:

- minimalt forbrug af primær energi (standard)

- minimale driftsomkostninger

ENERGY MANAGER-printkortet overvåger derfor løbende 

temperaturerne i varmekredsen – udetemperaturen, omgivel-

sestemperaturen og fremløbstemperaturen til anlægget.

Ud fra disse værdier udleder det kedlens virkningsgrad og 

varmepumpens ydelseskoeffi cient (COP).

På grundlag af de parametre, der blev indstillet i starten, vælger 

ENERGY MANAGER, hvilken producerende enhed der er bedst 

egnet til at opvarme rummet.

Hybridsystemet gør det også muligt at defi nere grænserne for 

driften af kedlen og varmepumpen.

Varmepumpe, minimal udetemperatur for drift:

ENERGY MANAGER forhindrer drift af varmepumpen, hvis 

temperaturen er under denne temperaturværdi.

Kedel, maksimal udetemperatur for drift:

ENERGY MANAGER forhindrer drift af kedlen, hvis temperatu-

ren er over denne temperaturværdi.

Inden for dette temperaturområde vælger ENERGY MANAGER, 

hvilken producerende enhed der er mest hensigtsmæssig.

Der er to installationsløsninger, der adskiller sig fra hinanden i 

produktionssystemet for varmt brugsvand:

hybrid: Varmt vand produceret af kedel med gennemstrøm-

ningsvandvarmer

hybrid fl ex: Varmt vand, der produceres ved hjælp af en 180 

l beholder, og som opvarmes af varmepumpen og kedlen iht. 

den beskrevne optimeringslogik.
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DIAGRAMMER

DIAGRAM MED KOMBIKEDEL
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Tekst til illustration:

1. Hybridmodul
2. Varmepumpe
3. Udeføler
4. Høj temperatur, varmezone
5. Lav temperatur, varmezone
6. Sensys-fjernbetjening
7. Filter
8. Frostbeskyttelse, patron
9. Kombikedel
10. By pass

BEMÆRK! Installation med gulvvarmeanlæg
I forbindelse med gulvvarmeinstallationer skal der installeres en sikkerhedsanordning på varmefremløbskredsen. Se ”Eltilslutninger” vedrørende til-
slutning af termostater.
Hvis fremløbstemperaturen er for høj, stopper anlægget både i varmt brugsvands- og varmetilstand, og fjernbetjeningen rapporterer fejlkode 
936 ”Gulvvarmetermostat åben”. Anlægget starter igen, når den manuelle gulvvarmetermostat er lukket.

Tekst til illustration:

1. Hybridmodul
2. Varmpepumpe
3. Udeføler
4. Høj temperatur, varmezone
5. Lav temperatur, varmezone
6. Sensys-fjernbetjening
7. Filter
8. Frostbeskyttelsespatron
9. Gaskedel
10. Varmtvandsbeholder
11. By pass

DIAGRAM MED KEDELANLÆG OG LAGERBEHOLDER TIL PRODUKTION AF VARMT BRUGSVAND



/ 9 

908

82
1

32
6

35
0

1’M

1’M

1/2’F

87

60

40

40
4

35
0

398

A B

L M

C D E F G
H

I

41
93

145

197

249
303

357

10
9

20
7

EKSTERN ENHED
Den leverede varmepumpe er en af følgende modeller:

• NIMBUS VARMEPUMPE 04 kW

• NIMBUS VARMEPUMPE 06 kW

• NIMBUS VARMEPUMPE 08 KW

VARMEPUMPE
Kg 

04 kW 56

06 kW 58

08 kW 68

Dimensioner og vægt

1’M

1’M

1/2’F

87

60

40

HYBRIDMODUL

Dimensioner og vægt

A.  Varmefremløb G ¾” M

B.  Fremløb, varmt brugsvand G ½” M

C.  GAS-tilgang G ¾” M

D.  Koldt vand, indløb G ½” M

E.  Anlæg, retur G ¾” M

F.  Varmt/koldt vand, fremløb fra ekstern enhed G ¾” M

G.  Retur til ekstern enhed G ¾” M

H.  PV-signal, tilslutningsledning, klemme

I.  EDF-signal, tilslutningsledning, klemme

L. Lavspændingstilslutninger, klemrække

M. Højspændingstilslutninger, klemrække

Kg 

HYBRIDMODUL 7



10 /  

11

9

10

2

1

3

17

6

8

12 13 14 15 16

457

Generel oversigt

1. Cirkulationspumpe

2. Varmeanlæg, føler for returløbstemperatur

3. Kreds, returløbsventil

4. Hovedhane, vand

5. Anlæg, påfyldningshane

6. Gashane

7. Frakobling

8. Manuel udluftningsventil

9. Anlæg, fremløbshane

10. Fremløb til varmeanlæg, temperaturføler

11. Solfanger

12. Kedel, fremløbsrør

13. Varmt brugsvand, rør

14. Gasrør

15. Koldt brugsvand, rør

16. Kedel, returløbsrør

17. Udløbsventil

TILGÆNGELIGT TRYK (HP 4 - 6 - 8 KW)

HYBRIDMODUL
Varmepumpens og varmeanlæggets vandkreds er serieforbundne.
For at få det samlede trykfald for anlægget skal trykfaldet for de hy-
drauliske tilslutninger mellem varmpepumpen, HYBRIDMODULET og 
varme-/kølesystemet lægges sammen.
Se kurven for at få oplysninger om størrelsen.
Hold afstanden mellem varmepumpen og indedelen så kort som mulig.
Man kan installere en ekstra cirkulationspumpe, hvis modulets egen 
pumpe ikke er kraftig nok. Se ”Elkreds” for oplysninger om elektrisk 
tilslutning.

ADVARSEL:
Komplet udluftning af varmeanlægget skal sikres ved at udføre den 
udluftningscyklus, der er beskrevet i opstartsproceduren, og ved at 
påvirke udluftningsventilen i hybridmodulet og udluftningsventilerne 
i anlægget.

Tilgængeligt tryk til fordeling til installationstilslutninger samt 

tilslutninger til varmepumpen og indedelen

Tr
y

k

Gennemstrømning (l/t)

300
0

1

2

3

4

5

6

500

7K

5K

6kW
8kW

4kW

700 900 1100 1300 1500

Den anbefalede driftszone – 
mellem delta T 7K og 5K – vises 
med fed skrift på kurverne 
(7 °C - 35 °C).

ADVARSEL

Min. driftsgennemstrømning for varmepumpen:

EU 4 kW = 320 l/t

EU 6 kW = 420 l/t

EU 8 kW = 420 l/t

Overvej en sikkerhedsmargen på mindst 100 l/t for at begrænse fi lterafl ejringer.
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TERMODYNAMISK YDELSE, VARMEPUMPE

30/35 ANVENDELSE

NIMBUS

VARMEPUMPE

Temperaturforhold °C 7/6_30/35 °C Temperaturforhold °C -7/-8_ */35 °C

Nominel effekt kW Strømforbrug kW COP Nominel effekt kW Strømforbrug kW COP

03 kW 3,90 0,97 4,02 2,78 1,19 2,34

04 kW 4,08 0,99 4,12 2,78 1,19 2,34

06 kW 5,76 1,34 4,30 3,46 1,42 2,44

08 kW 7,16 1,80 3,98 4,16 1,96 2,12

40/45 ANVENDELSE

NIMBUS

VARMEPUMPE

Temperaturforhold °C 7/6_30/35 °C Temperaturforhold °C -7/-8_ */35 °C

Nominel effekt kW Strømforbrug kW COP Nominel effekt kW Strømforbrug kW COP

03 kW 3,88 1,19 3,26 2,58 1,28 2,02

04 kW 3,88 1,19 3,26 2,58 1,28 2,02

06 kW 5,76 1,88 3,06 3,46 1,62 2,14

08 kW 7,36 2,30 3,20 3,96 2,31 1,71

Varmepumpe, tekniske data

03 kW VARMEPUMPE 04 kW VARMEPUMPE 06 kW VARMEPUMPE 08 kW VARMEPUMPE

Flydende kølemiddel

Type R410A R410A R410A R410A

Ladning (1) (kg) 1,195 1,195 1,350 1,810

Kompressor

Type Roterende DC-inverterteknologi

Antal 1 1 1 1

Opstartstype Progressiv Progressiv Progressiv Progressiv

Kondensator

Type Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler

Antal 1 1 1 1

Fordamper

Type Ribberør Ribberør Ribberør Ribberør

Vægt

Forsendelsesvægt (kg) 60,6 60,6 65,7 71,4

Driftsområde

T° vandopvarmning, min./maks. °C 20/60°C 20/60°C 20/60°C 20/60°C

T° udeluft, min./maks. -20/30°C -20/30°C -20/30°C -20/30°C

Hydraulik

Vandvolumen (l) 0,8 0,8 0,8 1,0

Maks. vandtryk (kPa) 300 300 300 300

(1)  Vejledende værdier. Se altid den specifi kke værdi, der er angivet på enhedens typeskilt.

Driftsgrænser        Varmt brugsvand, ydelse *

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

B

A

A - Udetemperatur (°C)

B - Udløbsvand, temperatur (°C)

 03/04kW  06kW  08kW

Ladeprofi l iht. EN16147 XL

Programmeret temperatur, varmt brugsvand (i °C) 52

Varmepumpe, driftstype Alternerende

Nominel lagervolumen (liter) 180

Tid til driftstemperatur (th) 2 t 13 min 2 t 5 min 2 t 2 min

Reserveeffekt (Pes) (W) 45

Ydelseskoeffi cient (COP, varmt brugsvand) 2,50

Varmt vand, referencetemperatur (wh) (i °C) 53,0

Maks. tilgængelig varmtvandsvolumen (VMAX) 

(liter)
240

* Gældende ydelse for diagram med kedelanlæg med 180 l lagerbeholder

Diagram med kombikedel kan ses i kedelmanual
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MODEL 4 kW 6  kW 8  kW

luft til vand-varmepumpe JA

med ekstra varmer JA

Nominel varmeydelse [kW] 3,28 4,24 4,74

Årligt energiforbrug [%] 2025 2687 3444

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning [%] 129 126 110

Lydtryksniveau, ude [dB] 62 62 64

Lydtryksniveau, inde (1 zone) [dB] 50

Angivet kapacitet og ydelseskoeffi  cient for opvarmning ved indendørs forhold 20 °C og udetemperatur Tj

Klima Gennemsnit

Bivalent temperatur [°C] -7

Driftstemperaturgrænse [°C] -20

Opvarmningsvand, driftstemperaturgrænse [°C] 60

Kapacitet COPd Kapacitet COPd Kapacitet COPd

Tj = -7 °C [kW] 2,90 2,07 3,75 1,97 4,19 1,69

Tj = 2 °C [kW] 1,80 3,21 2,30 3,07 2,59 2,85

Tj = 7 °C [kW] 1,20 4,44 1,48 4,48 1,71 3,56

Tj = 12 °C [kW] 1,23 6,47 0,76 6,33 1,04 4,95

Tj = biv [kW] 2,90 2,07 3,75 1,97 4,19 1,69

Tj = Arbejdstemperatur, grænse [kW] 2,76 1,87 3,56 1,79 3,98 1,53

Koeffi  cient for eff ektivitetstab

Tj = -7 °C 

0,90
Tj = 2 °C 

Tj = 7 °C 

Tj = 12 °C 

Strømforbrug i andre tilstande end aktiv

Fra [kW] 0 0 0

Termostat fra, tilstand [kW] 0,063 0,061 0,070

Standby, tilstand [kW] 0,05 0,05 0,05

Krumtapvarmer, tilstand [kW] 0,05 0,05 0,05

Ekstra opvarmer

Genus Pre. Evo 24 EU

Genus Pre. Evo 30 EU

Genus Pre. Evo 35 EU

Genus Pre. Evo System 24 EU

Genus Pre. Evo System 35 EU

Nominel varmeydelse [kW] Se kedelmanual

Type of energiinput GAS

Til varmepumpe, kombivarmer

Deklareret ladeprofi l XL XL XL

Dagligt elforbrug 7,86 7,86 7,86

Årligt elforbrug 1669 1669 1669

Vandopvarmning, energieff ektivitet 100 100 100

Andet

Kapacitetsstyring Variabel

Afgangstemperatur, kapacitetsstyring Variabel

Vandgennemstrømning, kapacitetsstyring Fast

For luft til vand-varmepumper

Nominel luftgennemstrømning, ude. [m3/h] 2600

TEKNISKE DATA (ERP)
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134 mm 16 mm

96 m
m

A B C

FJERNBETJENING, TEKNISKE DATA

Strømforsyning BUS

Elektrisk absorption maks. < 0,5 W

Driftstemperatur -10 til 60 °C

Lagertemperatur -20 til 70 °C

Busledning, længde og tværsnitsareal

BEMÆRK! BRUG ET SKÆRMET KABEL ELLER 

ET SNOET KABELPAR FOR AT UNDGÅ PRO-

BLEMER MED INTERFERENS.

maks. 50 m, 

min. 0,5 mm2

Bufferhukommelse 2 t

Overensstemmelse

LVD 2006/95/EF - EMC 2004/108/EF   

Elektromagnetisk interferens EN 60730-1

Elektromagnetisk emission EN 60730-1

Overensstemmelse med standarder EN 60730-1

Temperaturføler NTC 5 k 1%

Opløsningsgrad 0,1°C

FJERNBETJENINGER UDEFØLER

Anbring udeføleren på bygningens nordlige væg, mindst 2,5 m over 

jorden og ikke i direkte sollys.

Fjern låg (fi g. A), og installer føleren ved hjælp af den medfølgende 

rawlplug og skrue (fi g. B).

Foretag tilslutningen med et 2 x 0,5 mm2 kabel.

Maks. tilslutningslængde 50 m.

Tilslut ledningen til klemmen (fi g. C) via den nedre del efter at have 

skabt en egnet passage.

Sæt følerlåget korrekt på plads igen.

ErP DATA FOR STYRINGER

LEVERANDØRNAVN ELCO

LEVERANDØRMODEL, IDENTIFIKATION REMOCON PLUS UDEFØLER

Temperaturstyring, klasse V II

Bidrag til sæsonbestemt rumopvarmning, energieff ektivitet i % +3% +2%

Tilføjelse af en udeføler:

Temperaturstyring, klasse VI --

Bidrag til sæsonbestemt rumopvarmning, energieff ektivitet i % +4% --

I et 3-zone anlæg med 2 rumfølere

Temperaturstyring, klasse VIII --

Bidrag til sæsonbestemt rumopvarmning, energieff ektivitet i % +5% --
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 Advarsel 
Installation af varmepumpe og indedele skal altid foretages af en 
uddannet tekniker.

VARMEPUMPE

Før apparatet installeres
• Varmepumpen anvender et fl ydende kølemiddel af typen HFC 

(R-410A), der ikke påvirker ozonlaget.
• Kontrollér, at det materiale, der bruges til vedligeholdelse, og på-

fyldningskomponenterne kan anvendes sammen med det fl ydende 
kølemiddel R-410A.

• Beholderne til det fl ydende kølemiddel R-410A er forsynet med 
et dykrør, der kun tillader væske at fl yde ud, når det befi nder sig i 
lodret position med ventilen i øverste stilling.

• R-410A-anlæg skal fyldes med det fl ydende kølemiddel, der er 
angivet. Sæt en dispenser, som fås i handelen, på rørmuffen for at 
fordampe det fl ydende kølemiddel, før det kommer ind i den eks-
terne enhed.

• Som det er tilfældedet med alle HFC-væsker er det fl ydende kø-
lemiddel R-410A kun kompatibelt med de olier, der anbefales af 
kompressorproducenten.

• Vakuumpumpen er ikke tilstrækkelig til helt at fjerne fugten fra olien.
• Olier af POE-typen optager hurtigt fugt. Udsæt ikke olien for luft.
• Åbn aldrig systemet, mens det er under vakuum.
• Tillad ikke, at det fl ydende kølemiddel R-410A spredes til 

omgivelserne.
• Den olie, der er indeholdt i kompressoren, er særdeles hygroskopisk.
• Det skal sikres, at alle gældende nationale standarder for sikkerhed 

overholdes under hele arbejdet med at installere den eksterne enhed.
• Det skal sikres, at anlægget er tilstrækkeligt jordforbundet. Kon-

trollér, at strømforsyningsspænding og -frekvens passer til den 
eksterne enhed, og at den installerede effekt er tilstrækkelig til at 
drive enheden.

• Kontrollér, at strømkredsens impedans svarer til den strøm, som 
den eksterne enhed forbruger, og som fremgår af den eksterne 
enheds typeskilt (EN 61000-3-12).

• Kontrollér, at korrekt dimensionerede differens- og sikkerhedsaf-
brydere er tilsluttet den eksterne enhed.

BEMÆRK! Den varmpepumpens egenskaber og koder er angivet på 
typeskiltet.

Min. installationsafstande

INSTALLATIONSVEJLEDNING Valg af placering
• Undgå at placere varmepumpen på steder, der er svært tilgængelig i 

forbindelse med efterfølgende installation og vedligeholdelse.
• Undgå at placere varmepumpen for tæt på varmekilder.
• Undgå en placering på steder, hvor varmpepumpen udsættes for 

konstante vibrationer.
• Varmepumpenmå ikke placeres på bærende konstruktioner, som 

muligvis ikke kan bære den.
• Undgå en placering tæt på gasbrændstoftanke eller -tilslutninger.
• Undgå en placering, hvor varmepumpen udsættes for oliedampe.
• Undgå en placering, der er udsat for særlige miljøforhold.
• Vælg en placering, hvor den støj og luft, som den eksterne enhed 

udsender, ikke generer personer i nærheden.
• Vælg en placering, der er beskyttet mod vind.
• Vælg en placering, der gør det muligt at overholde de påkrævede 

installationsafstande.
• Undgå en placering på et sted, der forhindrer adgang til døre og/

eller korridorer.
• Den understøttende konstruktion skal kunne bære varmepumpens 

vægt og reducere alle eventuelle vibrationer til et minimum.
• Hvis varmepumpen installeres et sted, hvor kraftigt snefald kan 

forventes, skal det ske mindst 200 mm over den sædvanlige sne-
højde, eller der skal anvendes en støttekonsol til varmepumpen.
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 Advarsel 
Før anlægget installeres, skal det kontrolleres, at dets bærende un-
derlag er tilstrækkelige modstandsdygtigt og plant. Varmepumpens 
bund skal fastgøres til underlaget med ankerbolte (2 par M10 bol-
te) iht. nedenstående fi gurer.
Hvis varmepumpen udsættes for vind, skal den afskærmes, og det 
skal kontrolleres, at den fungerer korrekt.

1. Kabelføring
For at kunne trække kablerne skal de forskårede dele på varmepum-
pens ramme fjernes med en skruetrækker.
For at fjerne materialet effektivt må enhedens frontpanel ikke afmon-
teres. Før kablerne trækkes, placeres de sorte kabelklemmer, som er 
vedlagt i dokumentationskonvolutten.

1

2

2. Kondensafl øbsslange og forskårede huller nederst på var-
mepumpen Hvis kondensvandet skal udledes via en afl øbsslange, 
skal der anskaffes en slange (ID 16 mm), som skal fastgøres til slan-
getilslutningen (3).

Hvis enheden skal installeres i et meget koldt område med kraftigt 
snefald eller forhold, hvor afl øbsslangen kan fryse til, skal slangens 
afl øbskapacitet kontrolleres.
Afl øbskapaciteten øges, hvis de forskårede huller nederst på varmepum-
pen fungerer som kondensafl øb (åbn alle huller med en hammer (4)).

4

3

150 600 150

430

40
0

36
3

37

3. Fjernelse af frontpanel
Fjernelse af frontpanelets skruer.
Træk panelet ud og ned ved hjælp af grebet.

4. Tilslutning af sikkerhedsventil (3 bar)
Sikkerhedsventilen på bundbakken til højre skal tilsluttes de udgange, 
der er vist på fi gur (2).
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 Advarsel 
Forbindelsen til vandpåfyldning, må kun være monteret i forbin-
delse med vandpåfyldning. Efter endt påfyldning skal forbindelsen 
fjernes.

2. Tilslutning til kedel
Tilslut anlæggets frem- og returløb, koldt vand og varmt brugsvand 
samt gas fra hybridmodulet til de tilsvarende kedeltilslutninger som 
vist på fi guren.
.

HYBRIDMODUL

Indledende installation
HYBRIDMODULET skal placeres tæt på
beboelsesrum for at sikre den bedste ydelse. 
Brug den medfølgende skabelon og et vaterpas til at placere anlægget.
BEMÆRK!
Det tilrådes først at installere hybridmodulet og derefter kedlen.
Fastgør modulet til væggen ved hjælp af medfølgende tilbehør.

Min. installationsafstande
For at muliggøre korrekt vedligeholdelse af systemet skal du overholde 
de min. installationsafstande, som fremgår af nedenstående fi gurer.

50 50 500 

35
0 

M
IN

35
0 

M
IN

1. Fjernelse af frontpanel
Fjern de to skruer A, og skub først frontrammen nedad, og derefter 
fremad (fi g. 2).

(Fig. 1)

(Fig. 2)

A A
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KONTROL
Før vandkredsens tilslutninger foretages, skal det kontrolleres, at:
• anlægget er rengjort
• der ikke er urenheder i anlægsvandet
• der bruges kompatible komponenter (forbind ikke kobber og stål med hinanden)
• anlægget er tilsluttet via vandkredsen
• vandet aldrig er hårdere end 11 °dH eller blødere end 7 °dH, og at pH-værdien er på mellem 6,6 og 8,5. Hvis det ikke er tilfældet, skal der 

installeres vandbehandling for at forebygge belægninger og korrosion i anlægget.
• trykket i vandkredsen aldrig overstiger 5 bar. Ellers skal der installeres en trykreduktion ved anlæggets indtag
• der er installeret et frostbeskyttelseskit, hvis anlægget bruges i et område, der er udsat for frostgrader
• kedlens ekspansionsbeholder er tilstrækkelig stor til at håndtere vandet i anlægget

VANDRØR, FITTINGS

HYBRIDMODUL
• Tilslut varmepumpen til HYBRIDMODULET ved punkt F og G, som det fremgår af fi guren. Vær opmærksom på indsættelsesretningen.
• Tilslut varme-/køleanlægget til HYBRIDMODULE 1 Zone ved punkt A og E, som det fremgår af fi guren.
• Tilslut anlæggets påfyldningsrør.
• Tilslut varmepumpens aftapningsventiler til gummirørene. Pas på ikke at beskadige temperaturfølerne.
• Tilslut et frostbeskyttelseskit (ekstraudstyr) for at beskytte varmepumpen i tilfælde af driftsfejl af den ene eller anden grund (f.eks. frost)
• Indsæt et fi lter ved varmepumpensindgang.

IN

OUT

A B C D E F G

HYBRIDMODUL

Filter

Ventilkit (ekstraudstyr)

Antivibrationskit (ekstraudstyr)

Flexrørskit 
(optional)

Aftapning, sikkerhedsventil (3 bar)

Frostbeskyttelseskit 
(ekstraudstyr)

Kondensafl øb

A.  Varmt brugsvand, fremløb til anlæg G ¾” M

B. Fremløb, varmt brugsvand G ½” M

C. GAS-tilgang G ¾” M

D. Koldt vand, indløb G ½” M

E. Anlæg, koldt vand retur G ¾” M

F. Varmt/koldt vand, fremløb fra ekstern enhed G ¾” M

G. Koldt vand retur til varmepumpe G ¾” M
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 Advarsel 
Udfør alle eltilslutninger, når alle de hydrauliske tilslutninger er foretaget.

ELTILSLUTNINGER

HYBRIDMODULET, kedlen og varmepumpen skal forsynes separat.
Der skal etableres en RS485-tilslutning mellem HYBRIDMODULET og varmepumpen. Denne tilslutning kan etableres ved hjælp af et skærmet
kabel med et lille tværsnit (et tværsnit på 0,25 mm2 anbefales). Det skal sikres, at kablet ikke placeres i nærheden af en strømtilslutning

Elkreds
• Kontrollér, at lysnettets spænding og -frekvens stemmer overens med oplysningerne på anlæggets typeskilt (tabellen ”Tekniske data”).
• Bed en autoriseret elinstallatør om at foretage en grundig kontrol af elsystemet med henblik på øget sikkerhed.
• Det tilrådes at kontrollere for tilstedeværelse af overspændingsbeskyttelse (SPD’er) i nettilslutningen og for tilstedeværelse af sikkerheds- og 

differensafbrydere i elpanelets udgang, der forsyner den interne og eksterne enhed.
• Strømforsyningstilslutningen er type Y, og udskiftning af tilslutningskablet må kun foretages af et autoriseret servicecenter for at undgå skader.
• Kontrollér, at installationen er tilstrækkelig til at understøtte de installerede enheders strømforbrug som angivet på produktets typeskilt.
• Eltilslutningerne skal foretages ved hjælp af en fast understøtning (brug ikke transportable stikkontakter) og være udstyret med en topolet 

afbryder med en afstand mellem kontakterne på mindst 3 mm.
• Det er afgørende, at anlægget tilsluttes et jordforbundet elsystem for at gøre installationen sikker. Det er ikke tilladt at bruge tilslutningsrørene 

i hydraulik- og varmesystemet til at jordforbinde anlægget.
• Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af et anlæg med ukorrekt jordforbindelse eller fejl i elsystemet.
• Tilslut strømforsyningskablet til et 230 V/50 Hz net, der skal kontrolleres for overholdelse af L-N polaritet og jordforbindelse.
 De anvendte kablers tværsnit skal være i overensstemmelse med anlægseffekten (se typeskilt) iht. standarden NF C 15 - 100.

Anlægget er ikke beskyttet mod lynnedslag. Hvis der skal skiftes sikring, skal der bruges hurtigtvirkende sikringer.
Advarsel: Alle forsyningskredse skal frakobles, før der skaffes adgang til klemmerne.

TABELLER

VARMEPUMPE 3 kW 4 kW 6kW 8kW

Strømforsyning V - f - Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50

Tilladt spændingsområde V 207 - 253

Nominel optaget effekt kW 2 2 2,3 2,7

Maksimal strøm A 7,2 7,2 11 14

Automatsikring A 10 - type C 10 - type C 16 - type C 16 - type C

Strømforsyning, ledningsføring mm2 h07rn-f 3 x 2,5 mm2

HYBRIDMODUL HYBRIDMODUL

Strømforsyning V - f - Hz 230 - 1 - 50

Tilladt spændingsområde V 207 - 253

Nominel optaget effekt W 45

Maksimal strøm A 0,3

Automatsikring A 20 - type C

Strømforsyning, ledningsføring mm2 h07rn-f 3 x 1,5 mm2

HYBRIDMODULET og varmepumpens strømforsyninger skal hver især tilsluttes en fejlstrømsafbryder (RCCB) med en minimumstærskel på 30 
mA.

Bemærk: Se den relevante manual for at få oplysninger om kedlens eltilslutning.
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 Advarsel 
Elektrisk stød kan forårsage alvorlig personskade og endda dødsfald. Eltilslutningerne skal foretages af uddannet tekniske personale. 
Jordforbindelse skal etableres, før andre eltilslutninger foretages.

Varmepumpe, eltilslutninger
Varmepumpens elpanel er placeret forrest efter afmontering af frontpanelet.

Strømkablet kan tilsluttes den klemrække, der fremgår af fi guren. Hvis hullet på varmepumpen ikke er stort nok, skal det laves større.
Kontrollér, at strømforsyningskablet og tilslutningskablet mellem HYBRIDMODULET og varmepumpen er forsvarlig fastgjort ved hjælp af en 
kabellåseanordning, der kan fås i handlen, for at sikre, at der ikke opstår kontakt mellem kablerne og varme rør. Denne række skal altid sikre god 
brudstyrke.

1. Strømforsyningstilslutning, klemrække

2. Strømforsyningskabel

3. Jordforbindelse

4. RS485-kabeltilslutning

5. Elpanel
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HYBRIDMODUL, eltilslutninger

Sluk for strømmen ved hovedafbryderen, før arbejde udføres på an-

lægget. Overhold nul- og fasetilslutningerne. For at få adgang til HY-

BRIDMODULETS elpanel skal de fi re skruer, der fremgår af fi guren (A), 

og dækslet til elpanelet (B) fjernes. Tilslut BUS kablet med det orange 

stik placeret bag styringen, med BUS tilslutningen på kedlen og udfør 

høj- og lavspæningstilslutningerne som beskrevet herunder.

RS 485 - Kommunikation med den eksterne enhed. Overhold polariteterne. 

  Markeringen “1 “ på klemrækken henviser til tilslutningen  

  “1” på varmepumpen,

  “2” henviser til tilslutningen “2” på varmepumpen.

ANODE -  Kedel, Protech-anodetilslutning (AEROPUR RX FLEX). 

  Overhold elpolariteterne.

TA1 - Omgivelsestermostat, tilslutning, zone 1.

TA2 - Omgivelsestermostat, tilslutning, zone 2.

SE - Udetemperaturføler, tilslutning.

TNK - Lagerbeholderføler, tilslutning (NIMBUS FLEX).

BUS - Sensys-tilslutning.

IN-AUX -  AUX-indgang, tilslutning (deaktiveret)

PV - 230 V input (se par. 9.0.7 - 9.0.9). Tilsluttes til Solcelle ener 

  gimålerens udgang. Kontakten skal slutte når solcellepro 

  duktionen overstiger grænseværdien programmeret for ener 

  gimåleren.

AUX 2 - udgang, tilslutning (se par.  9.1.7)

EDF - Lavtarif input (230V) Hvis et 230 VAC  tilføres, anvendes lav  

  tariffen defi neret i par. 9.2.5.

OUT-AUX - AUX-udgang, tilslutning (se par.  9.1.6)

ST1 - Sikkerhedstermostat, tilslutning (230 V), til gulvvarmeanlæg  

  (shunt-tilslutning).

PM AUX- AUX-pumpetilslutning. 

V1 - Skifteventil-tilslutning til den varme brugsvandskreds 

  (AEROPUR RX HYBRID TANK).

V2 - kifteventil-tilslutning til kølekreds (deaktiveret)

Kablernes tværsnit (min. 4 mm2) og længde skal dimensioneres iht. den 
effekt, der er angivet på HYBRIDMODULETS typeskilt. Det skal sikres, 
at strømkablerne spændes forsvarligt for at undgå, at de overhedes.

Kedelanlæg, indstillinger
Følgende trin skal udføres for kedelanlæg med lagerbeholdersensorer:
1) Frakobl kedlens 3-vejsventilmotor
2) Frakobl kedlens evt. lagerbeholdersensor
3) Vælg parameter 2.2.8 Kedelversion, og indstil værdien ”Ekst. 

lagerbeholder med termostat”.

Gennemstrømningskedel, indstillinger
Følgende skal udføres for gennemstrømningskedler:
- Vælg parameter 2.5.0 Komfortfunktion, og indstil værdien 

”Deaktiveret”.

ADVARSEL
Når tilslutningerne er etableret mellem HYBRIDMODULET og var-
mepumpen, skal begge elpaneler sættes tilbage på plads.

Fig. A
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SCHEMA ELETTRICO
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INSTALLATION AF FIRMWARE TIL ANLÆGSINTERFACE

Placering

Anlægsinterfacet genkender omgivelsestemperaturen. Det skal der 

tages hensyn til ved valg af placering. Det anbefales at placere in-

terfacet væk fra varmekilder (radiatorer, direkte sollys, brændeovne 

osv.). Det anbefales også at undgå en placering i nærheden af træk 

eller udvendige åbninger, der kan påvirke anlægsinterfacets funktion.

Interfacet skal desuden placeres mindst 1,5 m over gulvet.

 ADVARSEL 

Installation skal udføres af en uddannet tekniker. Før apparatet 

installeres, skal elforsyningen frakobles.

Væginstallation

Sensys-anlægsinterfacet skal monteres på væggen, før BUS-linjen 

tilsluttes.

- tilslut ledningsparret til stikforbinderen (fi g. 1)

- åbn de huller, der er nødvendige for fastgørelsen

- fastgør enhedens underdel til boksen på væggen ved hjælp af 

skruerne i kittet (fi g. 2)

- placer anlægsinterfacet på underdelen ved at skubbe forsigtigt 

nedad (fi g. 3).

Anlægstilslutning

Afsendelse, modtagelse og afkodning af signaler udføres ved hjælp 

af en BUS-protokol, der sikrer interaktion mellem anlæg og interface.

Tilslut kablerne til klemrækken i anlæggets HYBRIDMODUL-panel.

BEMÆRK!

Brug et skærmet kabel eller et snoet kabelpar for at undgå 

problemer med interferens ved tilslutning af anlægsinterfacet 

til HYBRIDMODULET MGP.

BUS

B    T

ANODE SE TNK BUSTA 1 TA 2RS 485
1+    2- B      T

IN
AUX 1+24V

ANLÆGSINTERFACE

HYBRIDMODUL MGP

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

B    T

BUS

B    T
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Anlægsinterface, displaysymboler:

- ( ) Sommer-/varmtvandsindstillinger

- (  ) Vinter

- (  )   Kun varme/varmeindstillinger

- ( ) FRA, anlæg fra

- ( ) Tidsplan, programmering

- ( ) Manuel drift

- ( ) Ønsket rumtemperatur 

-  ( )  Rumtemperatur, detekteret

- ( ) Ønsket rumtemperatur, tilsidesættelse

- ( ) Udetemperatur

- (SCI) Funktion aktiveret

- ( ) FERIE-funktion aktiveret

- ( ) Varmeanlæg aktiv

- ( ) Varmt brugsvand aktiveret

- ( ) Fejlindikation

- ( ) Komplet menu:

- ( ) Anlægsydelse

- ( ) Displaymuligheder

- ( )  Gulvvarmeanlæg

- ( ) Cirkulationspumpe

- ( ) Skifteventil

- (  ST1)  Gulvvarmeanlæg, termostat

- ( ) Frostbeskyttelsesfunktion

- ( ) Termisk sanitetsfunktion

- ( ) Konfi gurerbar enhed

- ( ) Varmepumpe

- ( ) Varmelegeme 1

- ( ) Varmelegeme 2

- ( ) Varmelegeme ikke inkluderet

- ( ) Varmtvandskomfort i lavtakstperiode

- ( ) Varmtvandskomfort i lavtakstperiode og setpunkt

  Reduceret til 40 °C i fuldtakstperiode  

- ( )  BOOST-tilstand

- ( ) Støjsvag drift

- ( ) Særlige funktioner

- ( ) Hybrid-driftstilstand

1 2 3

Knapper og visninger:

1. tilbageknap  (forrige visning)

2. knap

3. OK-knap (for at bekræfte drift eller adgang til hovedmenu)

4. DISPLAY

OK

1 2 3 4

LED-signal

BLÅ LED (1)

Lys slukket Strømforsyning FRA

Fast lys Strømforsyning TIL

Blinkende lys Strømforsyning TIL, elpanel i manuel 

driftstilstand

BLÅ LED (2)

Lys slukket Buskommunikation fraværende eller ikke ok

Fast lys Buskommunikation til stede

Blinkende lys Analyse eller initialisering af 

buskommunikation

RØD LED (3)

Lys slukket Ingen driftsfejl

Fast lys Der er mindst ét funktionsproblem

Fejltypen vises på anlægsinterfacet
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 ADVARSEL 

For at garantere for anlægsinterfacet sikkerhed og korrekte 

funktion skal det idriftsættes af en uddannet tekniker med den 

kompetence, der kræves iht. loven.

Tændingsprocedure

- Sæt anlægsinterfacet fast på underdelen ved at skubbe det for-

sigtigt nedad. Efter kort initialisering er anlægsinterfacet tilsluttet.

- Displayet viser ”Vælg sprog”. Drej knappen, og vælg det ønskede 

sprog. Tryk på OK for at bekræfte.

- Displayet viser dato og klokkeslæt.

 Brug knappen til at vælge dato, tryk på OK, drej knappen for at vælge 

dag, tryk på OK for at bekræfte, og gå til måned efterfulgt af år. 

 Tryk på OK for at bekræfte efter hvert trin.

 Brug knappen til at vælge klokkeslæt, tryk på OK, drej knappen for 

at vælge time, tryk på OK for at bekræfte, og gå til minutter. 

 Tryk på OK for at bekræfte. Drej knappen og vælg sommertid, tryk 

på OK, vælg auto eller manuel, og tryk på OK. Displayet viser:

- Valg af land

 Følg nu den trinvise vejledning, der vises på displayet fra tid til 

anden..

Teknisk område, adgang

- Tryk på knappen tilbage ”  ” og ”OK”, indtil ”Indtast kode” vises på displayet.

- Drej knappen for at indtaste den tekniske kode (234), tryk derefter på OK.  

TEKNISK OMRÅDE VISES PÅ DISPLAYET:

- Sprog, dato og klokkeslæt

- BUS-net, indstilling

- Komplet menu

- Guided konfi guration

- Vedligeholdelse

- Fejl

Anden zone, indstilling

Drej knappen, og vælg:

- BridgeNet, BUSNETINDSTILLINGER

Displayet viser listen over enheder, der er tilsluttet anlægget:

- Anlægsinterface (lokal)

- Energy Manager

- Multizone-styring

For at indstille den korrekte zone, som anlægsinterfacet er tilkoblet, skal knap-

pen drejes og følgende vælges:

- Anlægsinterface (lokal)

 Premere il tasto OK.

Tryk på OK. Drej knappen, og indstil den korrekte zone. Tryk på OK for at 

bekræfte indstillingen. 

Drej knappen, og vælg:

- KOMPLET MENU (se nedenstående tabel, der indeholder en komplet 

liste over parametre)

 Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9 HYBRIDPARAMETRE
Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.0 Brugerparametre

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.0.0 Hybridtilstand

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

- 0. Auto

 (automatisk driftsfunktion)

- 1.Kun kedel

 (udelader varmepumpedrift)

- 2.Kun varmepumpe 

 (udelader kedeldrift)

Tryk på OK.  

Drej knappen, og vælg:

9.0.1 Energy Manager-logik

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

- Maks. økonomi (anlægget arbejder for maksimal besparelse)

- Maks. økologi (systemet arbejder for maksimalt miljøhensyn) 

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.0.2 ØKO/KOMFORT

Tryk på OK.

Defi nerer kedlens driftstid fra den højeste energibesparelse (ECO PLUS) til 

den mest komfortable (COMFORT PLUS) Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.0.4 Støjsvag drift, aktivering

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

- TIL (reducerer støj fra varmepumpen)

- FRA (slukker varmepumpen) 

Tryk på OK.

9.0.5 Stille Mode start tidspunkt

Tryk på knappen OK. Drej drejeknappen for at indstille modulering starttid. 

Kompressorfrekvensen er begrænset til 75% af maksimum ydelse. 

Tryk på knappen OK.

9.0.6 Stille Mode sluttid

Tryk på knappen OK. Drej drejeknappen for at indstille modulering sluttid. 

Tryk på knappen OK.

9.0.7 Aktiver / Deaktiver solcelleintegration

Tryk på knappen OK. Drej drejeknappen og vælg:

-ikke aktiv

- -aktiv (der tilføres et 230VAC signal til Solcelle input) prioriterer hybridsy-

stemet varmepumpen til varme og varmtvandsprodution, for at udnyt-

te energien fra solcellerne. Er der ingen varmekald, hæves beholderens 

setpunkt i henhold til indstillingen af par. 9.0.8. T

Tryk på knappen OK..

9.0.8  Delta T Solceller setpunkt for varmt vand

Tryk på knappen OK. Drej drejeknappen og indstil hvor meget setpunktet skal 

hæves når der er solcellestrøm i overskud.

Tryk på knappen OK.

Drej knappen og vælg:

9.1 Energiomkostninger 1
Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.1.0  Hydraulisk skema

Tryk på knappen OK. Drej drejeknappen for at vælge det hydrauliske skema: 

Med combikedel eller kedel med varmtvandsbeholder. Hvis det hydrauliske 

skema ikke er valgt, vises fejlen “Anlægsopbygning ikke defi neret”

9.1.1 Komp temp varmepumpe fremløb

Defi nerer kompensationen i °C for varmepumpens setpunkt for fremløbs-

temperatur på grund af termisk spredning langs hydrauliske tilslutninger 

mellem varmepumpe og hydraulikmodul.

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.1.2 Udetemp for kedel, deaktivering

Anlægget udelader kedlen, når udetemperaturen er højere end den indstillede 

værdi.

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.1.3 Udetemp for varmepumpe, deaktivering

Anlægget udelader varmepumpen, når udetemperaturen er højere end den 

indstillede værdi.

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.1.6 Udgang AUX 1, konfi guration

Konfi gurerer AFR-udgangens funktion med følgende værdier:

- 0. Ingen

- 1. Alarm (kontakterne lukker i tilfælde af fejl)

- 2. Humidistat-alarm (ikke aktiveret)

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.1.7 Udgang AUX 2, konfi guration

Konfi gurerer AFR-udgangens funktion med følgende værdier:

- 0. Ingen

- 1. Alarm (kontakterne lukker i tilfælde af fejl)

- 2. Humidistat-alarm (ikke aktiveret)

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.1.8 Indgang AUX 1, konfi guration

Konfi gurerer indgangens funktion med følgende værdier:

- 0. Ingen

- 1. Fugtføler (når IN AUX 1 er lukket, lukker varmepumpen ned). (deaktiveret)

Tryk på OK.

Drej knappen, og vælg:

9.2 Energitakst, indstillinger
Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.2.0 Min. el/gas-omkostningsforhold

Defi nerer det tilladte minimumsforhold (0,5) mellem enhedsomkostningerne 
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for kWh og gas.

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.2.1 Maks. el/gas-omkostningsforhold

Defi nerer det tilladte maksimumsforhold (4) mellem enhedsomkostningerne 

for kWh og gas.

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.2.2 Forhold mellem primær energi/el

Defi nerer omregningsfaktoren mellem primær energi og elektrisk energi, der 

forbruges af varmepumpen. 

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg

9.2.3 Gas kWh omkostning (HHV)

Defi nerer gasomkostning pr. forbrugt kWh

9.2.4 Elektricitet kWh omkostning

Defi nerer kWh-omkostning for forbrugt elektrisk energi

9.2.5 Reduceret takst, elektricitet kWh omkostning

Defi nerer kWh-omkostning for forbrugt elektrisk energi i en lavtakstperiode.

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.2.6 Ekstern kedel, virkningsgrad (deaktiveret)

Defi nerer kedlens anslåede gennemsnitsydelse AUX ½

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.3 Varme - 1

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.5 Brugsvand

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.5.2 Beholder, setpunkt, delta-temperatur

Defi nerer stigningen i lagerbeholderens setpunktstemperatur svarende til 

komforttemperaturen for varmt vand (punkt 9.5.0) 

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.5.3 Komfortfunktion

Konfi gurerer produktionstilstanden for varmt brugsvand som følger:

- Deaktiveret

- Timer (starter komfortfunktionen for perioder, der kan indstilles med funk-

tionen for programmering af tidsplaner for produktion af varmt brugsvand)

- Altid aktiveret

9.5.4 Lagerbeholder, påfyldningstilstand

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

- 0. Standard

- 1. Kun varmepumpe

- 2. Hurtig

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.5.5 Termisk sanitetsfunktion

Denne funktion muliggør en reduktion af legionellabakteriers formering i la-

gerbeholderen. Når funktionen er aktiveret, udføres den en gang i døgnet. 

Lagerbeholderen holdes på 60 °C i 1 time. Hvis denne temperatur ikke kan 

nås inden for 6 timer, vises fejlen 2P2 ”Sanitetsfunktion ikke gennemført”. 

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

- TIL (aktiverer funktionen)

- FRA (deaktiverer funktionen)

Drej knappen, og vælg:

9.6 Manuel tilstand - 1

Muliggør manuel aktivering af hydraulikmodulets komponenter. Drej knappen, 

og vælg:

9.7 Kontrolcyklusser

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.7.0 Afl uftningscyklus

Aktiverer anlæggets afl uftningscyklus. Cyklussen varer i 10 minutter. 

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

9.7.1 Afretningslag, tørrecyklus

Defi nerer programmet for tørring af afretningslag for gulvvarmeanlæg ved 

hjælp af følgende værdier:

- 0. FRA

- 1. Funktionel (opvarmning af afretningslag ved en fast temperatur på 

55 °C i en periode på 6 dage)
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- 2. Klar til brug (opvarmning af afretningslag ved en variabel temperatur 

på mellem 25 °C og 55 °C i en periode på 18 dage, som det fremgår af 

grafen)

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 

- 3. Funktionel + Klar til brug (opvarmning af afretningslag ved en fast tem-

peratur på 55 °C i en periode på 6 dage, ved en variabel temperatur på mel-

lem 25 °C og 55 °C i en periode på 18 dage, som det fremgår af grafen)
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- Klar til brug + Funktionel (opvarmning af afretningslag ved en variabel 

temperatur på mellem 25 °C og 55 °C i en periode på 18 dage, som det 

fremgår af grafen, ved en fast temperatur på 55 °C i de efterfølgende 6 

dage)
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- 5. Manuel (opvarmning af afretningslag ved en temperatur indstillet i para-

meter 17.3.9)
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Drej knappen, og vælg:

9.8 Energy Manager, statistik

Viser oplysninger om anlæggets driftstimer.

9.9 Energy Manager, info

Viser oplysninger om omkostningerne ved den energi, som anlægget har forbrugt.

9.10 Varmepumpe, diagnosticering - 1

9.11 Varmepumpe, diagnosticering - 2

Viser værdierne for varmepumpens hovedfunktioner.

9.12 Printkort, diagnosticering - 1 indgange

Viser værdierne for anlægskortets indgange

9.13 Printkort, diagnosticering - 2 udgange

Viser værdierne for anlægskortets udgange

9.14 Fejlhistorik

Viser de seneste 10 fejl. 

Drej knappen, og vælg:

9.15 Reset-menu

Sletter fabriksindstillinger.
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Temperaturregulering

Tryk på knappen tilbage “  og ”OK” samtidig, indtil ”Indtast kode” 

vises på displayet for at indstille parametre for temperaturregulering.

Drej knappen for at indtaste den tekniske kode (234), og tryk derefter 

på OK. TEKNISK OMRÅDE vises på displayet.

Drej knappen, og vælg:

- KOMPLET MENU

Tryk på OK. 

Drej knappen, og vælg:

4  Zone 1, parametre

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

4.2 Zone 1, indstillinger

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

4.2.0 Z1 T område

Tryk på OK.

Drej knappen, og vælg temperaturområde.

- 0 lav temperatur

- 1 høj temperatur

Tryk på OK for at bekræfte. Drej knappen, og vælg:

4.2.1 Valg af type

Tryk på OK. Drej knappen, og indstil den type temperaturregulering, 

der er installeret:

- 0 Fast fremløbstemperatur

- 1 Enheder TIL/FRA 

- 2 Kun omgivelsesføler

- 3 Kun ekstern føler

- 4 Rumføler + udeføler

Tryk på OK. Drej knappen, og vælg:

4.2.2 Temperaturregulering, kurve

Tryk på OK. Drej knappen, og indstil kurven iht. type af varmeanlæg, 

og tryk på OK.

- lavtemperaturanlæg

 (gulvpaneler) 

 kurve mellem 0,2 og 0,8.

- højtemperaturanlæg

 (radiatorer)

 kurve mellem 1,0 og 3,5.

Processen for kontrol af kurvens egnethed kræver meget tid, og fl ere 

reguleringer kan være påkrævet. Når udetemperaturen falder (vinter), 

kan følgende 3 forhold opstå:

1. Temperaturen i rummet kan falde, hvilket indikerer, at en stejlere 

kurve skal indstilles

2. Temperaturen i rummet kan stige, hvilket indikerer, at en blødere 

kurve skal indstilles

3. Rumtemperaturen forbliver konstant, hvilket indikerer, at den 

indstillede kurve er korrekt

Når du har fundet den kurve, der holder rumtemperaturen på et konstant 

niveau, skal den faktiske temperaturværdi kontrolleres. Drej knappen, og 

vælg:

4.2.3 Parallelforskydning

Tryk på OK. Drej knappen, og indstil den mest velegnede værdi. Tryk 

på OK for at bekræfte.

VIGTIGT:

Hvis rumtemperaturen er højere end den ønskede værdi, skal kurven 

forskydes nedad. Hvis rumtemperaturen er for lav, skal kurven for-

skydes opad. Hvis rumtemperaturen svarer til den ønskede værdi, er 

kurven korrekt. 

I nedenstående graf er kurverne inddelt i 2 grupper:

- lavtemperaturanlæg

- højtemperaturanlæg

De 2 grupper er opdelt efter kurvernes forskellige oprindelsespunkt 

for højtemperaturanlæg, der er +10 °C – en korrektion, der normalt 

foretages for fremløbstemperaturen i denne type anlæg i forbindelse 

med klimaregulering.

Drej knappen, og vælg:

4.2.4 Proportional rumindfl ydelse

Tryk på OK. Drej knappen, og indstil den mest velegnede værdi. Tryk 

derefter på OK.

Rumfølerens indfl ydelse kan reguleres til en værdi på mellem 20 (maks. 

indfl ydelse) og 0 (ingen indfl ydelse). Det betyder, at rumtemperaturens 

bidrag til beregningen af fremløbstemperaturen kan reguleres. 

Drej knappen, og vælg:

4.2.5 Maks. fremløbstemperatur

Tryk på OK. Drej knappen, og indstil den mest passende værdi. Tryk 

derefter på OK. 

Drej knappen, og vælg:

4.2.6 Min. fremløbstemperatur

Tryk på OK. Drej knappen, og indstil den mest passende værdi. Tryk 

derefter på OK.

Gentag de beskrevne trin for at indstille værdierne for zone 2 – vælg 

menu 5.

BEMÆRK!

For korrekt drift af temperaturreguleringstyper, 2. Kun rumføler, 

3. Kun ekstern føler, 4. Rumføler plus ekstern føler, parameter 

17.1.1 skal indstilles på værdien 1, eller AUTO-funktionen skal 

aktiveres.
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LINGER

0 NET

0 2 BUS-net

0 2 0 Aktuelt BUS-net

Anlægsinterface
Energy Manager
Varmepumpe
Rumføler
Multizone-styring

0 3 Anlægsinterface

0 3 0 Zonenummer
Ingen zone valgt
Zone valgt

0 3 1 Rumtemperatur, korrektion 1

0 3 2 Interface, SW-version

2 KEDELPARAMETRE

2 0 Generelt

2 0 0 Varmt brugsvand, setpunktstemperatur

2 1 Frie parametre TIL - FRA

2 2 Indstillinger

2 2 0 Blød tænding

2 2 1 Højt modulationsforhold

2 2 2 Blæsermodulation
Deaktiveret
Aktiveret

2 2 3 Gulvtermostat eller anden rumtermostat
Gulv
Rum

2 2 4 Varmeregulering
Fraværende
Til stede

2 2 5 Varmeanlæg, startforsinkelse

Deaktiveret
10 sek.
90 sek.
210 sek.

2 2 6 Konventionelle kedler, konfi g.

Åben kedel med varmtvandsproduktion
Åben kedel med aftrækssikring
Lukket kedel, ettrins
Lukket kedel, modulerende
Åben kedel med integreret VV veksler
Lukket kedel med integreret VV veksler

2 2 7 Kedel, hybrid
Deaktiveret
Aktiveret

2 2 8 Kedelversion

Kombi
Opbevaring med NTC
Opbevaring med termostat
Mikroakkumulering
Lagdeling
Opbevaring

2 2 9 Kedel, nominel effekt

2 3 Varmeanlæg - 1

2 3 0 Maks. varme, absolut

2 3 1 Maks. varme, regulerbar

2 3 2 Maks. varmt brugsvandsprocentdel

2 3 3 Min. procentdel

2 3 4 Maks. varmeprocentdel

2 3 5 Antipendlingfunktion
Manuel
Automatisk

2 3 6 Antipendling

2 3 7 Varmeanlæg, pumpeoverløb
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2 3 8 Pumpehastighed, styring
Lav hastighed
Høj hastighed
Modulerende

2 3 9 Delta-temperatur, pumpeindstilling

2 4 Varmeanlæg - 2

2 4 0 Min. tryk

2 4 1 Advarsel, tryk

2 4 2 Påfyldning, tryk

2 4 3 Efterventilation, varmeanlæg TIL-FRA

2 4 4 Boost-tid

2 4 5 Maks. PWM, pump

2 4 6 Min. PWM, pumpe

2 4 7 Varmeanlæg, trykdetekteringsenhed
Kun temperaturfølere
Pressostat
Trykføler

2 4 8 Semi-auto-påfyldning

2 4 9 Ekstern temperatur, korrektion

2 5 Varmt brugsvand

2 5 0 Komfortfunktion
Deaktiveret
Tidsbaseret
Altid aktiv

2 5 1 Komfort, antipendling

2 5 2 Varmt brugsvand, startforsinkelse:

2 5 3 Varmt brugsvand, frakoblingslogik
Kalkfjerner
4 °C over setpunkt

2 5 4 Varmt brugsvand, efterkøling

2 5 5 Forsinkelse, varmt brugsvand->varmeanlæg

2 5 6 Anvendes ikke

2 5 7 Termisk rensefunktion TIL-FRA

2 5 8 Termisk rensecyklus, hyppighed

2 5 9 Termisk rensning, måltemperatur

2 6 Kedel, manuelle indstillinger

2 6 0 Manuel tilstand, aktivering TIL-FRA

2 6 1 Kedel, pumpestyring TIL-FRA

2 6 2 Blæserstyring TIL-FRA

2 6 3 Skifteventilstyring

2 6 4 Varmt brugsvand, pumpestyring TIL-FRA

2 6 5 Ekstra udgang, kontrol TIL-FRA

2 7 Test og funktioner

2 7 0 Testtilstand

2 7 1 Udluftningsfunktion

2 8 Reset-menu

2 8 0 Reset fabriksindstillinger, kedel Reset? OK=Ja, esc=Nej

4 ZONE 1, PARAMETRE

4 0 setpunkt
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4 0 0 Temperatur, dag 10°C - 30°C 19°C

4 0 1 Temperatur, nat 10°C - 30°C 16°C

4 0 2 Temperatur, indstil Z1 par. 4.2.5 - 4.2.6 20°C (LT) - 40°C (HT)

4 0 3 Zone, frosttemperatur 2°C -15°C 5°C

4 1 Frie parametre

4 2 Z1, indstillinger

4 2 0 Zone 1, temperaturområde
Lav temperatur (LT)
Høj temperatur (HT)

Høj temperatur (HT)

4 2 1 Termoregulering

Fix Flow T
Grundlæggende Thermoreg
Rum T Kun
Udendørs T kun
Rum + Udendørs T

Grundlæggende 
Thermoreg

4 2 2 Hældning 0,2 - 1 (LT); 1 - 3,5 (HT) 0,6 (LT) - 1,5 (HT)

4 2 3 Offset -7°C + 7°C (LT); -14°C ; 14°C (HT) 0

4 2 4 Rumindfl ydelse, proportional O°C - 20°C 2°C (LT) - 10°C (HT)

4 2 5 Maks. temperatur 20°C - 45°C (LT); 35°C - 82°C (HT) 45°C (LT) - 82°C (HT)

4 2 6 Min. temperatur 20°C - 45°C (LT); 35°C - 82°C (HT) 20°C (LT) - 35°C (HT)

4 3 Z1 diagnosticering skrivebeskyttet

4 3 0 Rumtemperatur skrivebeskyttet

4 3 1 Rumtemperatur, setpunkt skrivebeskyttet

4 3 2 Fremløbstemperatur skrivebeskyttet

4 3 3 Returløbstemperatur skrivebeskyttet

4 3 4 Varmeforespørgsel Z1 skrivebeskyttet

4 3 5 Pumpestatus skrivebeskyttet

4 4 Z1 zonemodul, indstillinger

4 4 0 Zone pumpe modulation
Fast
Modulerende på DeltaT
Modulerende på tryk

Modulerende på DeltaT

4 4 1 Mål, delta T for modulation 4°C - 25°C 7°C (LT) - 20°C (HT)

4 4 2 Fast pumpehastighed 20% - 100% 100%

5 Zone 2, parametre

5 0 Setpunkt

5 0 0 Temperatur, dag 10°C - 30°C 19°C

5 0 1 Temperatur, nat 10°C - 30°C 16°C

5 0 2 Temperatur, indstil Z2 par. 5.2.5 - 5.2.6

5 0 3 Zone, frosttemperatur 2°C -15°C 5°C

5 1 Frie parametre

5 1 0 Zone, fri parameter

5 1 1 Zone, fri parameter

5 1 2 Zone, fri parameter

5 2 Zone 2, temperaturområde

5 2 0 Temperaturområde
Lav temperatur (LT)
Høj temperatur (HT)

Høj temperatur (HT)
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5 2 1 Termoregulering

Fix Flow T
Grundlæggende Thermoreg
Rum T Kun
Udendørs T kun
Rum + Udendørs T

Grundlæggende 
Thermoreg

5 2 2 Hældning 0,2 - 1 (LT); 1 - 3,5 (HT) 0,6 (LT) - 1,5 (HT)

5 2 3 Offset -7°C + 7°C (LT); -14°C ; 14°C (HT) 0

5 2 4 Rum Indfl ydelse Proportional O°C - 20°C 2°C (LT) - 10°C (HT)

5 2 5 Max T 20°C - 45°C (LT); 35°C - 82°C (HT) 45°C (LT) - 82°C (HT)

5 2 6 Min T 20°C - 45°C (LT); 35°C - 82°C (HT) 20°C (LT) - 35°C (HT)

5 3 Z2 diagnostik

5 3 0 Rum T skrivebeskyttet

5 3 1 Rum T setpunkt skrivebeskyttet

5 3 2 Fremløbstemperatur skrivebeskyttet

5 3 3 Returtemperatur skrivebeskyttet

5 3 4 Varme forespørgsel Z2 skrivebeskyttet

5 3 5 Pumpestatus skrivebeskyttet

5 4 Z2 Zone Modul indstillinger

5 4 0 Zone pumpe modulation
Fast
Modulerende på DeltaT
Modulerende på tryk

Modulerende på DeltaT

5 4 1 Mål DeltaT for pumpe modulation 4°C - 25°C 7°C (LT) - 20°C (HT)

5 4 2 Pumpe fast hastighed 20% - 100% 100%

9 HYBRID Param

9 0 Brugerparametre

9 0 0 Hybrid mode
Auto
Kun Kedel
Kun VP

Auto

9 0 1 Energi manager Logic
Max Besparelse
Max Økologi

Max Besparelse

9 0 2 ECO / KOMFORT

ECO PLUS
ECO
GENNEMSNIT
KOMFORT
COMFORT PLUS

GENNEMSNIT

9 0 3 Termoregulering
Fraværende
Tilstede

Presente

9 0 4 Stille Mode Aktivering OFF  - ON OFF

9 0 5 Stille Mode starttid [tt: mm] 00:00 - 24:00 22:00

9 0 6 Stille Mode sluttid [tt: mm] 00:00 - 24:00 06:00

9 0 7 Aktiver / Deaktiver solcelleintegration
Ikke aktiv
Aktiv

Non attivo

9 0 8  Delta T Solceller setpunkt for varmt vand 0°C - 20°C 0°C

9 1 Energi Manager parameter 1

9 1 0 Hydraulisk skema
Ingen
WHB Combi
WHB + Tank

Ingen

9 1 1 FlowT VP Offset 2°C - 10°C 2°C
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9 1 2 tekst til kedel deaktiveringen 25°C - 40°C 35°C

9 1 3 tekst til VP deaktiveringen -2O°C -  0°C 0°C

9 1 4 Korrektion Ekstern temperatur -3°C -  +3°C 0°C

9 1 5 Pro-Tech anode aktiv OFF  - ON OFF

9 1 6 AUX udgang 1 indstilling

Ingen
Fejlalarm
Hygrostat alarm
Ekstern anmodning varme

Ingen

9 1 7 AUX udgang 2 indstilling

Ingen
Fejlalarm
Hygrostat alarm
Ekstern anmodning varme

Ingen

9 1 8 AUX indgang 1 indstilling
Ingen
Hygrostat sensor

Ingen

9 2 Energi Tarif indstilling

9 2 0 Min El / Gas gas omkostningsforhold 0,5 - 4 0,5

9 2 1 Max  El / Gas gas omkostningsforhold 0,5 - 4 4

9 2 2 Primær / Elec energi forhold (Valx100) 150 - 350 258

9 2 3 Gas kWh omkostninger (GCV) 1 - 50 Euro, cent. 5 Euro, cent.

9 2 4 El kWh omkostninger 1 - 50 Euro, cent. 11 Euro, cent.

9 2 5 El kWh omkostninger (lavtarif) 1 - 50 Euro, cent. 7,8 Euro, cent.

9 2 6 Ekstern kedelvirkningsgrad 0 - 100% 90%

9 2 7 Energi Manager frie parameter

9 2 8 Energi Manager frie parameter

9 2 9 Energi Manager frie parameter

9 3 Centralvarme

9 3 0 CV pumpe forløbs tid 30 - 255 sec. 30 sec.

9 3 1 Tid til Prerun nyt forsøg 0 - 100 sec. 90 sec.

9 3 2 CV pumpe efterløb 0 - 15 min. ; 16 = Altid Aktiv 3 min.

9 3 3 Pumpe hastighedskontrol
Lav hastighed
Høj fart
Modulerende

Modulerende

9 3 4 Delta T Pumpe Setpunkt 5°C - 20°C 5°C

9 3 7 Max PWM Pump Min PWM pump - 100% 100%

9 3 8 Min PWM Pump 80% - Max PWM pump 100%

9 3 9 Gulv tørring Flow Set Punkt T 25°C - 60°C 55°C

9 5 Varmt brugsvand

9 5 0 Varmt brugsvand Komfort Setpunkt T 35°C - 65°C 55°C

9 5 1 Varmt brugsvand Reduceret setpunkt T
35°C - Varmt brugsvand Komfort 
Setpunkt T

35°C

9 5 3 Tank Setpunkt Delta Temperatur
Deaktiveret
Tid baseret
Altid Aktiv

Altid Aktiv

9 5 4 Komfort Funktion
Standard
Kun VP
Hurtig

Standard

9 5 5 Antilegionella Funktion OFF  - ON OFF

9 6 Manuel tilstand - 1

9 6 0 Manuel tilstand aktivering OFF  - ON OFF



/ 33 

M
E

N
U

U
N

D
E

R
M

E
N

U

P
A

R
A

M
E

T
E

R
BESKRIVELSE UDVALG

FABRIKSINDSTIL-
LINGER

9 6 1 VP cirkulationspumpe kontrol
OFF
Lav hastighed
Høj fart

OFF

9 6 2 Omskifter ventil kontrol
Varmt brugsvand
CV

Varmt brugsvand

9 6 4 Auxiliary cirkulation OFF  - ON OFF

9 6 5 Udgang AUX 1/2 kontakt OFF  - ON OFF

9 6 6 Fastholde VP Varme OFF  - ON OFF

9 6 7 Fastholde VP Køl OFF  - ON OFF

9 6 8 Fastholde WHB OFF  - ON OFF

9 6 9 Anode-udgang OFF  - ON OFF

9 7 Test & Utilities

9 7 0 Udluftnings funktion OFF  - ON OFF

9 7 1 Gulv tørrecyklus

OFF
Funktionel Varme
Hærdning Opvarmning
Funktionel Opvarmning + Hærdning 
Opvarmning
Hærdning Opvarmning + Funktionel 
Opvarmning
Manual

OFF

9 7 2 Gulv tørring samlede resterende dage skrivebeskyttet

9 7 3 Gulv tørring funkt. Resterende dage skrivebeskyttet

9 7 4 Gulv tørring resterende dage skrivebeskyttet

9 8 Energi manager statistik skrivebeskyttet

9 8 0 VP Varme Driftstimer (h / 10) skrivebeskyttet

9 8 1 VP + Beholder begge på drift timer (h / 10) skrivebeskyttet

9 8 2 VP On cyklusser (n / 10) skrivebeskyttet

9 8 3 VP Afrimning timer (h / 10) skrivebeskyttet

9 8 4 Køling driftstimer (h / 10) skrivebeskyttet

9 8 5 Varme driftstimer (h / 10) skrivebeskyttet

9 8 6 Varmt brugsvand driftstimer (h / 10) skrivebeskyttet

9 9 Energi manager Info skrivebeskyttet

9 9 0 kWh pris fra VP aktuel skrivebeskyttet (Euro, cent.)

9 9 1 kWh pris fra kedel aktuel skrivebeskyttet (Euro, cent.)

9 9 2 kWh pris fra VP anslået skrivebeskyttet (Euro, cent.)

9 9 3 kWh pris fra kedel anslået skrivebeskyttet (Euro, cent.)

9 10 Energi Manager frie parameter

9 10 0 Udetemperatur skrivebeskyttet (°C)

9 10 1 VP vandgennemstrømning temp skrivebeskyttet (°C)

9 10 2 VP vand retur temp skrivebeskyttet (°C)

9 10 3 VP Fordamper temp skrivebeskyttet (°C)

9 10 4 VP Suge temp skrivebeskyttet (°C)

9 10 5 VP afl adning temp skrivebeskyttet (°C)

9 10 6 VP kondensatorudløb temp skrivebeskyttet (°C)

9 10 7 Flow Switch
Åbent
Luk

skrivebeskyttet
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9 10 8 VP Aktuel Kompressor frekvens skrivebeskyttet (Hz)

9 10 9 VP Set Kompressor Modulation skrivebeskyttet (%)

9 11 VP Diagnostics - 2

9 11 0 Varmepumpe tilstand

OFF
Stand by
Køling
Varme
Frostbeskyttelse
Optøning
Høj temperatur Beskyttelse
Tids overvåge
System fejl

skrivebeskyttet

9 11 1 VP Fejl skrivebeskyttet

9 12 EM Diagnostics - 1 Input

9 12 0 Energi Manager Status

Stand by
Frostsikrings cyklus
Opvarmningsperiode
Varmt brugsvand cyklus
Termisk Cleanse Funktion
Udluftnings funktion
Skorsten Funktion
Gulv tørrecyklus
Ingen varme generering
Manuel tilstand
Fejl
Initialisering
Off
Køle mode
Varmt brugsvand frostsikring
Solceller samlet

skrivebeskyttet

9 12 1 CV Flow Set T skrivebeskyttet (°C)

9 12 2 CV Fremløbstemperatur skrivebeskyttet (°C)

9 12 3 CV Retur Temperatur skrivebeskyttet  (°C)

9 12 4 Varmt brugsvand Beholder temperatur skrivebeskyttet (°C)

9 12 5 Trykafbryder skrivebeskyttet (bar)

9 12 7 PV input
Luk
Åbent

skrivebeskyttet

9 13 EM Diagnostics - 2 Output

9 13 0 CV Cirkulations status OFF - ON skrivebeskyttet

9 13 1 HC Pumpe 2 OFF - ON skrivebeskyttet

9 13 2 Zoneventil (CH / Varmt brugsvand)
Varmt brugsvand
CV

skrivebeskyttet

9 13 4 EM Anode
Ikke aktiv
Aktiv

skrivebeskyttet

9 13 5 AUX udgang 1 (AFR)
Luk
Åbent

skrivebeskyttet

9 13 6 AUX udgang 2
Luk
Åbent

skrivebeskyttet

9 14 Fejl Historie

9 14 0 Sidste 10 Fejl skrivebeskyttet

9 14 1 Reset fejl Liste Reset? OK = Ja, esc = Nej

9 15 Nulstil Menu
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INSTALLATIONER UDEN KEDEL. 

I det tilfælde at der ikke er en kedel i installationen, laves tilslutninger-

ne til varmepumpen og varmeanlægget som beskrevet. Afprop alle 

tilbageværende tilslutninger. Indstil parameter 916 til:”Eksternt var-

mekald”

VEDLIGEHOLDELSE

NB! Flere vigtige oplysninger om produktvedligeholdelse kan fås i 

kedelmanualen.

Vedligeholdelse er vigtig for opretholdelse af sikkerhed, korrekt kedel-

drift og anlæggets holdbarhed.

Vedligeholdelse skal udføres iht. til gældende forskrifter. Kølemidlets 

tryk skal kontrolleres jævnligt. Før vedligeholdelsesarbejde igangsættes:

• Frakobl strømforsyningen til anlægget

• Luk hanerne til varmtvandskredsen og det varme brugsvand.

Generelle bemærkninger

Følgende kontroller skal udføres årligt:

1. Visuel inspektion af anlæggets generelle tilstand.

2. Inspektion af hydrauliksystemet for udskiftning af tætninger og 

pakninger.

3. Inspektion af tætninger i forbindelse med kølemiddelgassen.

4. Generel inspektion af anlæggets drift.

5. Inspektion af varmekredsens tryk.

6. Inspektion af ekspansionsbeholderens tryk

Driftstest 

Efter vedligeholdelsesarbejdet skal varmekredsen fyldes op igen til 

det anbefalede tryk, og installationen skal afl uftes.

Aftap varme-/kølekredsen eller de anvendte frostbeskyttelses-

produkter

Hvis det er planen at installere anlægget i et område, hvor tempe-

raturen kan falde til under 0 °C, anbefales det at tilsætte frostbe-

skyttelsesvæske til anlægsvandet for at undgå, at aftapning bliver 

nødvendig. Ved anvendelse af frostbeskyttelsesvæske skal væskens 

kompatibilitet kontrolleres i forhold til det rustfri stål, som den eks-

terne enheds pladevarmeveksler er fremstillet af. Det anbefales at 

bruge frostbeskyttelsesprodukter, som indeholder rustbeskyttende 

propylenglykol (f.eks. CILLICHEMIE CILLIT CC 45, ugiftigt, med frost-

beskyttelse, rustbeskyttelse og beskyttelse mod belægninger) i de 

doser, der anbefales af producenten og i overensstemmelse med de 

temperaturer, der kræves for zonen.

Frostbeskyttelsesblandingens pH-niveau i kredsen skal kontrolle-

res jævnligt, og det skal sikres, at den målte værdi er lavere end den 

grænse, som producenten foreskriver.

BLAND IKKE FORSKELLIGE TYPER FROSTBESKYTTELSESVÆSKE

Producenten er ikke ansvarlig for skade på anlægget, der skyldes 

manglende brug af frostbeskyttelse eller brug af uhensigtsmæssige 

tilsætningsmidler

Frostbeskyttelsesfunktion

Frostbeskyttelse for ekstern enhed.

HYBRIDMODULETS primære cirkulationspumpe aktiveres, hvis van-

dets returtemperatur til den eksterne enhed er lig med eller mindre 

end 7 °C i mere end 2 på hinanden følgende minutter.

Hvis temperaturen når op på og overstiger 8 °C i mere end 2 på hin-

anden følgende minutter, slukkes cirkulationspumpen. Hvis anlæggets 

returtemperaturføler ikke fungerer korrekt, aktiveres funktionen ved 

at referere til anlæggets temperaturfølerværdier for fremløb.

Hvis den eksterne enheds frostbeskyttelsesfunktion er utilstrækkelig, 

aktiverer anlægget automatisk HYBRIDMODULETS frostbeskyttel-

sesfunktion. I dette tilfælde aktiveres HYBRIDMODULETS primære 

cirkulationspumpe også, hvis vandets returløbstemperatur til den eks-

terne enhed er lig med eller mindre end 7 °C i mere end 2 på hinanden 

følgende minutter. Hvis temperaturen når op på og overstiger 9 °C i 

mere end 2 på hinanden følgende minutter, slukkes cirkulationspum-

pen. Hvis anlæggets returtemperaturføler ikke fungerer korrekt, akti-

veres funktionen ved at referere til anlæggets temperaturfølerværdier 

for fremløb.

Hvis vandcirkulationen er utilstrækkelig til at sikre frostbeskyttelses-

funktionen, tilslutter styringen automatisk den eksterne enhed og el-

varmelegemet.

 ADVARSEL 

Tøm alle de komponenter, der kan indeholde overskydende varmt 

vand, før håndtering.

Afkalk komponenter iht. vejledningen på afkalkningsmidlet.

Gør dette på et sted med ventilation. Brug det nødvendige sikker-

hedsudstyr, undgå at blande rengøringsmidler, og beskyt udstyret og 

genstande i nærheden.

Brugeroplysninger

Brugeren skal informeres om, hvordan det installerede anlæg skal 

betjenes.

Brugeren skal have instruktionsmanualen og informeres om nødven-

digheden af at opbevare den i nærheden af produktet.

Brugeren skal også informeres om nødvendigheden af at udføre 

følgende:

• Periodisk kontrol af vandtrykket i anlægget

• Genskabelse af anlægstryk og afl uftning, om nødvendigt

• Justering af indstillingsparametre og justeringsenheder for at sikre 

bedre drift og et mere økonomisk anlæg

• Udførelse af regelmæssig vedligeholdelse som påkrævet iht. 

standarder
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Fejlkoder, tabel

Hvis anlægget lukker ned, viser anlægsinterfacets display en kode, der 

angiver type af nedlukning og årsagen til den. 

Normaldrift genoprettes ved at følge vejledningen på displayet eller 

ved at bede et autoriseret teknisk servicecenter om assistance, hvis 

fejlen fortsætter.

FEJL BESKRIVELSE

1 14 Fejlbehæftet udeføler

4 20* Busstrømforsyning, overbelastning

7 01 Fejlbehæftet Z1-fremløbsføler

7 02 Fejlbehæftet Z2-fremløbsføler

7 03 Fejlbehæftet Z3-fremløbsføler (N/A)

7 11 Fejlbehæftet Z1-returføler

7 12 Fejlbehæftet Z2-returføler

7 13 Fejlbehæftet Z3-returføler (N/A)

7 22 Zone 2, overhedning

7 23 Zone 3, overhedning

9 02 Fejlbehæftet primær fremløbsføler

9 03 Fejlbehæftet primær returføler

9 10 Fejl i kommunikation med varmepumpe (RS 485)

9 24 Fejl i kommunikation med varmepumpe (e-BUS 2)

9 25 Ingen kedel

9 33 Primær kreds, overtemperatur (>90 °C)

9 34 Fejlbehæftet føler, lagerbeholder (NIMBUS FLEX)

9 35 Lagerbeholder, overtemperatur (NIMBUS FLEX) (>85 °C)

9 36 Gulvvarme, termostatfejl (ST1)

9 37 Vandcirkulation, fejl

9 38 Anodefejl (NIMBUS FLEX)

9 39 Varmepumpefejl

9 40 Defi ner hydraulisk kredsløbsdiagram

9 45 Flowswitch sidder fast

9 46 Varmepumpekompressor, fejl

2 P2 Sanitetscyklus ikke gennemført

2 P7 Forcirkulation, fejl

2 P8 Varmepumpe T°, uden for driftsområde

N/A = ikke relevant

Fejlkoder, tabel (ekstern enhed PAC)

I tilfælde af en fejl på den eksterne enhed (PAC-fejlkode 939) skal 

du gå til parameter 17.10.1 og se nedenstående tabel for at fi nde 

årsagen til fejlen.

FEJL 

(parameter 

17.10.1)

BESKRIVELSE

2 Eksternt alarmsignal

3 Vandindløb, temperaturføler (EWT)

4 Kølemiddel, temperaturføler (TR)

5 Lufttemperaturføler GMC

6 Tab af kommunikation med styring NUI

7 Rumtemperaturføler, styring NUI

9 Vand/vandpumpeføler, fejl

10 Beskadiget EEProm

11 Forkert kapacitetsindstilling

12 4-vejsventil fejlbehæftet

13
RS485-kommunikationstab (anlægskonfi guration-

stype 6)

14
Tab af signal fra inverterkort eller kompressor-

temperaturføler

15 Vandudløb, temperaturføler (EWT)

16 Alarmtest

17 Inverter, lufttemperaturføler (TO)

18 Inverter, kortslutningsbeskyttelse G-Tr

20 Rotorkompressorposition, styringsfejl

21 Inverterstrøm, følerfejl

22
Følere for vekslerkølemiddel eller kompressor-

indtag (TE)/(TS)

23 Kompressor, sensor for temperaturfremløb (TD)

24 Blæsermotorfejl

26 Andre Inverterkortfejl

27 Kompressor blokeret

28 Fremløbstemperatur, følerfejl

29 Kompressorsvigt

(*) BUS-strømforsyning, overbelastning

Der kan opstå en overbelastningsfejl i BUS-strømforsyningen på grund 

af tilslutningen af 3 eller fl ere enheder i det installerede anlæg. Enheder, 

som kan overbelaste BUS-nettet:

- Multizone-modul

- Solvarmepumpe

- Modul til øjeblikkelig produktion af varmt brugsvand

For at undgå at overbelaste BUS-strømforsyningen skal mikroswitch 

1 på et af printkortene i det udstyr, der er tilsluttet anlægget (bortset 

fra kedlen), sættes på FRA, som det fremgår af fi guren.

1

TIL 

FRA

2
mikroswitch
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HYBRIDMODUL, typeskilt

1

2

3 4 5

9

10 11

MAX MIN

Tekst til illustration:
1.  Mærke
2. Producent
3. Model – serienr.
4. Handelskode
5. Certifi ceringsnr.
9. Eldata
11. Maks. varmetryk

Varmepumpe, typeskilt

1

2

3

4 5

9

10 11

6

7 8

12

13

14

15

16 17

Tekst til illustration:
1.  Typegodkendelse
2. Certifi cering
3. Model
4. Certifi ceringsnr.
5. Eldata
6. Serienummer
7. Maksimal eleffekt
8. Beskyttelsesindeks
9. Beskyttelsesklasse, elsystem
10. Maksimalt tryk, kølekreds
11. Minimalt tryk, kølekreds
12. Nominel varmeydelse
13. Vandkreds, maksimal temperatur/tryk
14. Kølemiddeltype – påfyldning af kølemiddel
15. Kølekreds, olietype
16. Produktionssted
17. Mærke
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Service: ELCO Italia S.p.A.

Viale Aristide Merloni, 45
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