
 Installationsvejledning                     

Geminox Egalis 
Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 
 
 

 

Med  balanceret aftræk og 
lukket forbrændingskammer:  
NGVB 23-1 H 

 
 
 
• Installation og service må kun udføres af en autoriseret 

VVS-installatør. 
• Denne skal instruere brugeren i kedlens funktion og 

betjening. 
• Fejlfri funktion garanteres kun når denne 

installationsvejledning samt betjeningsvejledning følges. 
 

 

       
For Deres sikkerhed ! 
I tilfælde af gaslugt: 
• Luk for gassen  
• Åbn vinduerne 
• Tænd og sluk ikke elektriske kontakter
• Sluk evt. åbne flammer 
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Sikkerhedsforskrifter!! 
 
I tilfælde af gaslugt: 
- Luk for gassen. 
- Åbn vinduerne. 
- Sluk enhver form for åben ild. 
- Tænd/sluk ikke for elektriske kontakter. 
- Sluk evt. åbne flammer. 
- Tilkald straks gasleverandøren. 
- Installationsvejledningen er en integreret del af 

produktet. Den udleveres til brugeren, som bør 
opbevare den og læse den, da den indeholder vigtige 
oplysninger med hensyn til apparatets sikkerhed 
såvel som til dets brug og vedligeholdelse. 

 
Installation, ændringer: 

- Installation samt ændringer på Deres kedel må kun 
udføres af en autoriseret VVS-installatør. 

- Friskluftåbninger i døre, vinduer eller ydervæg må 
ikke lukkes eller gøres mindre. 

- Der må ikke ændres på dele i aftrækssystemet. 
- Apparatet skal bruges til det formål, som det er 

designet til. Enhver anden anvendelse er uegnet og 
derfor farlig. 

 
Eksplosive og let antændelige produkter. 
- Opbevar og anbring ikke let antændeligt materiale 

nær apparatet (papir, opløsningsmidler, lak osv.) 
 
Service 

- Brugeren bør foretage regelmæssig vedligeholdelse 
af apparatet for at sikre, at det fungerer pålideligt og 
sikkert. 

- Vi anbefaler tegning af serviceabonnement. 
 
Forbrændingsluft 

For at undgå korrosion skal forbrændingsluften være fri 
for aggressive stoffer. 

Som korrosions fremmende stoffer kan f.eks. nævnes 
kulbrinte forbindelser, der indeholder klor eller 
fluorforbindelser, som kan være indeholdt i opløsnings 
midler, lakfarver, lim, drivgasser og husholdnings 
rengøringsmidler.  

 

Rengøring af kappen 

Til rengøring af kappen anvendes en fugtig klud. 
Anvend ikke aggressive stoffer, skrabe eller lignende. 
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1. Kedeloplysninger 
 
Erklæring om overensstemmelse med EU normerne  

 
Apparatet opfylder kravene i EU direktiverne CE 
90/396, CE 92/42, CE 73/23, CE 89/336 og prototypen 
beskrevet i EU Overensstemmelseserklæringen. 
 
Kedelmodel 
 

NGVB 23-1 H 

Kategori: 
NGVB 23-1 H 

 
II 2H3B/P

EU Overensstemmelse 
NGVB 23-1 H 

 
CE 0049 AT2418 

Apparat type 
NGVB 23-1 H 

 
C12, C32, C42, C82, C52, B32

 
2. Kedelbeskrivelse 
- Væghængt gaskedel, Egalis til radiator opvarmning 

og produktion af varmt vand med indbygget 
varmtvandsbeholder. 

- Model NGVB er med lukket forbrændingskammer 
og balanceret/split aftræk. 

- Produktion af varmt vand 
- Heatronic elektronisk styresystem  
- Digital display med flere funktioner 
- Manometer for vandtryk 
- Elektronisk tænding  
- Modulation af ydelsen 
- Mulighed for at reducering af centralvarme ydelsen 

ved fastholdelse af den maksimale ydelse til varmt-
vands produktion. 

 
- Ioniserings overvågning 
- Temperaturbegrænser 
- Temperaturføler og termostat for opvarmning 
- Temperaturføler i fremløb og temperaturbegrænser 

i 24 V strømkreds. 
- Cirkulationspumpe med tre hastigheder  
- Trykekspansionsbeholder   
- Sikkerhedsventil ved opvarmning (max. 3 bar) 
- Sikkerhedsventil ved varmtvandsbeholder (max. 7 

bar). 
- Integreret mekanisme for vandpåfyldning af 

anlægget 
- Prioritet til produktion af varmt vand 
- Integreret 50 liters varmtvandsbeholder i rustfrit 

stål. 
- Indbygget 3-vejsventil 
 
2.1 Aftrækssystemer 
 
- Balanceret aftræk koncentrisk (Ø 80/110 mm) eller 

med split (Ø 80 mm) til modeller med lukket 
kammer. 

 
2.2 Egenskaber for gas 

 
 Wobbe indeks Gas type 
G 20 12,8 – 15,7 kWh/m3 Naturgas H 
G 30 22,6 – 25,6 kWh/kg F-gas 
 
 



2.3  Opbygning 
 

 
 
 
3     Målestuds (dysetryk) 56 Gasarmatur   
4 Heattronic kedelstyring 57 Sikkerhedsventil 1 
6 Temperaturbegrænser – varmeveksler 61 Fejlknap - Reset 
7 Målestuds for tilslutningstryk 63 Indstillingsskrue for max gasmængde 
8.1 Manometer 64 Indstillingsskrue for min gasmængde 
11 By-pass 69 Reguleringsventil 
13 Monteringsbeslag 69.1 Sikkerhedsventil 2 
14 Afløb fra sikkerhedsventiler 88 3-vejsventil 
15 Sikkerhedsventil – Varmeanlæg 91 Sikkerhedsventil for varmtvandsbeholder 
18 Cirkulationspumpe 226 Ventilator 
20 Ekspansionsbeholder 228 Luftvagt 
26 Kvælstofpåfyldning 229 Kedelkammer 
27 Automatisk udlufter 234 Målestuds for røggas 
29 Dyse 234.1 Målestuds for forbrændingsluft 
30 Brænder 317 Display 
32 Ioniseringselektrode 406 Brugsvandsfilter 
33 Tændelektrode 409 Tilslutning af brugsvandscirkulation 
35 Varmeveksler 411 Brændkammer 
36 Temperaturføler – Fremløb 412 Tilslutning af luftvagt 
43 Fremløb – Varmeanlæg 429 Varmtvandsbeholder i rustfrit stål 48 liter 
44 Varmt vand 432 Varmtvandsføler (NTC) 
45 Gas 433 Returføler fra beholder (NTC) 
46 Koldt vand 434 Anode 
47 Retur – Varmeanlæg 441 Åndehul for regulator 
48 Afløb 445 Beholderspiral i rustfrit stål 
53 Gasregulator 
55 Gasfilter 
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2.4  El-diagram 
 
Fig. 3: El-diagram NGVB 23-1 H 

 
4.1 Tændtrafo 
6 Temperaturbegrænser varmeveksler 
18 Cirkulationspumpe 
32 Ioniseringselektrode 
33 Tændingselektrode 
36.1 NTC-føler for fremløb 
52 Magnetventil 1 
52.1 Magnetventil 2 
56 Gasarmatur 
61 Fejlknap 
68 Reguleringsmagnet 
84 Motor 3-vejsventil 
135 Hovedafbryder 
136 Temperaturregulator for centralvarmefremløb 
151 Sikring T 2,5 A, 230 V AC 
153 Transformator 
161 Bro ”lus” 8-9 
226 Ventilator 
228 Luftvagt 
300 Kodestik 

 
 
 
 
 
302 Jordtilslutning 
310 Temperaturregulator for brugsvand  
312 Sikring T 1,6 A 
313 Sikring T 0,5 A 
314 Stikforbindelse indbygningsautomatik 
315 Klemrække for varmeautomatik  
317 Digital display 
318 Stikforbindelse kontaktur 
325 Grundmodul 
328 Klemrække 230 V AC 
328.1 Bro  ”lus” 
329 Tilslutning for LSM 
363 Kontrollys brænder drift 
364 Kontrollys on / off 
365 Skorstensfejerknap 
366 Serviceknap 
367 “ECO” knap 
432 Varmtvandsføler (NTC) 
433 Returføler fra beholder (NTC) 
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3. Tekniske data 
Kedeltype Enhed NGVB23-1H 
Ydelse 
Nominel varmeydelse  
Nominel varmebelastning 
Mindste varmeydelse  
Mindste varmebelastning 
Moduleringsområde, varme 
Nominel varmtvandsydelse 
Moduleringsområde, varmt vand 
Nyttevirkning  ved max. ydelse 
Nyttevirkning ved min. ydelse 

 
kW 
kW 
kW 
kW 
% 
kW 
% 
% 
% 

 
23 
26 
8 
10 
35-100 
23 
35-100 
92,6 
89 

Nominel tilslutningstryk 
Naturgas 
F-gas 
 

 
Mbar 
Mbar 
 

 
22 
32 
 

El-tilslutning 
Spænding 
Frekvens 
Forbrug 
Beskyttelsesgrad 

 
V-AC 
Hz 
W 
IP 

 
230 
50 
150 
44 

Opvarmning 
Max. temperatur 
Min. temperatur 
Max. driftstryk 
Vandindhold opvarmning 

 
°C 
°C 
bar 
L 

 
90 
45 
2,5 
0,42 

Cirkulationspumpe 
Max. ydelse (∆= 20ºC) 

 
Bar 

 
0,14 

Ekspansionsbeholder 
Kapacitet 
Belastningstryk 

 
L 
Bar 

 
7,5 
0,4 

Vand 
 
Max tryk VVB 
Varmtvandsbeholderens kapacitet 
Beskyttelse af varmtvandsbeholderen  
Varmtvandsbeholderens opvarmningstid (∆= 45ºC) 
Specifik gennemstrømsmængde ved ∆ 30ºC (tilslutning max 10 min.) 
Specifik gennemstrømsmængde ved vedvarende drift ved ∆ 30ºC  

 
 
Bar 
L 
 
Min 
L/min 
L/min 

 
 
10 
50 
rustfri 
12 
15 
11 

Parametre for forbrænding 
Min. aftræk 
Røggennemstrømning ved nominel ydelse 
Røggennemstrømning ved nedsat ydelse 
Røgtemperatur ved nominel ydelse 
Røgtemperatur ved nedsat ydelse 
% CO2 ved nominel ydelse 
% CO2 ved mindste ydelse 

 
mbar 
g/s 
g/s 
ºC 
ºC 
% 
% 

 
 
15,75 
19,1 
131 
106 
6,30 / 7,65 
1,95 / 2,55 

Diameter for røgaftræk mm 80/110 80+80 

Vægt – dimensioner 
Vægt 
Mål (B x H x L) 
CE-nr. / ID-nr. 

 
Kg 
mm 

 
80 
600x892x487 
0049 AT2418 

 
Denne væghængte Egalis kedel opfylder de gældende europæiske retningslinier (CE mærke). 
Apparatets initialer angiver hvilken type gas apparatet er forberedt til på leveringstidspunktet. 
1) I tilfælde af drift med F-gas  (G31) ved 30 mbar (efter retningslinierne) er det nødvendigt at nedsætte værdierne 
under ydelse/gennemstrømning til 88%. 
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4. Opstillingssted 
 
Gaskedlen skal installaeres iht. det til enhver tid 
gældende Gasreglement og Bygningsreglement. 
 
Forbrændingsluft 

For at undgå korrosion, skal forbrændingsluften 
være fri for aggressive stoffer. Som 
korrosionsfremmende kan f.eks. nævnes 
kulbrinteforbindelser, der indeholder klor eller 
fluorforbindelser, som kan være indeholdt i 
opløsningsmidler, lakfarver, lim, drivgasser og 
husholdningsrengøringsmidler. 
 
Den maksimale temperatur på de udvendige overflader 
er under 80°C, hvorfor det ikke er nødvendigt med 
konkrete sikkerhedsmål med hensyn til de brændbare 
og bevægelige bygningsmaterialer, der måtte befinde 
sig i nærheden af apparatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Forskrifter 
 
Følgende foreskrifter skal overholdes ved installation 
af gaskedlen. 
 
Gasreglementet afsnit A af juni 1991. 
 
Bygningsreglementet for småhuse BR-S 85/br 95 
 
Dansk Ingeniørforenings almindelige betingelser for 
udførelse af varmeanlæg 2. udg. NP-128-B. 
 
Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg.Publikation nr. 
42 Arbejdstilsynet 1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 6. Montage 
 
6.1 Generelle oplysninger 
 
Montage, tilslutning af gas, kanaler til bortledning af  
brugte røggasser, igangsætning af apparatet og 
elinstallation bør udelukkende udføres af kvalificeret 
personale. 
 
Før apparatet installeres : 

Gennemskyl anlægget omhyggeligt: 
Kontroller at den gas, der refereres til på kedlens 
mærkeplade, faktisk svarer til den anvendte gas. 
 
 
Monteringsbeslag 

Kedlerne leveres med en monteringsbeslag, der er 
samlet i forvejen med en bøjle for tilkobling af 
apparatet og skabelon i papir. Kedlen er forsynet med 
Uforskruninger, der er nødvendige for at udføre 
montagen med rørføringer uden reststykker. Ved hjælp 
af montageskabelonen i papir anbringes rørene, så 
montagen udføres korrekt. Montageskabelonen fjernes, 
inden armaturerne monteres. 
 

 
 
 
Fig. 6 
13 Monteringsbeslag 
169 Servicehane returløb 
170 Servicehane fremløb 
171 Varmtvandstilslutning 
172 Gashane 
173 Koldtvandstilslutning 
174 Aftapning 
 
 
 
Gastilslutning 

Rørdimensionering iht. Gasreglementets bestemmelser. 
 
 
Max. prøvetryk 150 mbar. 

For at undgå beskadigelse af gasarmaturet skal 
gashanen være lukket under tætheds-prøvning. Før der 

åbnes for gasafspærringsventilen skal der gennemføres 
en trykaflastning. 
 
 
Sikkerhedsventil  

Kedlen er forsynet med en sikkerhedsventil for 
overtryk på  3 bar. 
 
 
Fyldning og tømning af anlægget 

Kedlen leveres med påfyldningsventil. Der skal 
anbringes en tømmeventil nederst på varmeanlægget 
for at gøre det muligt at tømme anlægget fuldstændig. 
 
Fastgørelse af kedel 

De pågældende skruer og armaturer er medleveret i 
apparatets emballage. Bemærk placeringen af hullerne 
på fig. 11. 
 
Opvarmning 

For energirigtig drift anbefales anvendelse af en 
modulerende klimaregulator eller rumtermostater. 
 
Hvis der installeres en rumtermostat, skal de 
termostatiske radiatorventiler i det rum hvor 
rumtermostaten er monteret, være helt åbne.  
 
Kedlen er forsynet med alle nødvendige regulerings- 
og sikkerhedsanordninger. For at undgå 
fejludkoblinger – selv under ugunstige driftforhold – 
udløses en reguleringsudkobling i fremløbet, såfremt 
fremløbstemperaturen bliver for høj.  
 
Anlæg med åbent kredsløb og naturlig cirkulation. 

Åbne varmeanlæg skal ombyges til lukkede systemer.  
 
Rørledninger og radiatorer. 
 
Det må frarådes at anvende forzinkede radiatorer og 
rør, da der kan optræde luftdannelser. 
  
Tætningsmidler. 

Tilsætning af tætningsmidler til centralvermevandet 
kan efter vore erfaringer medfører problemer 
(aflejringer i varmeveksleren). Vi fraråder derfor 
anvendelse af tætningsmidler. 
 
Skader på kedlen opstået ved iblanding af 
tætningsmidler, vil derfor ikke være omfattet af 
garantien.  
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Cirkulationspumpe 
Pumpen har et keramisk hjul og må derfor ikke løbe 
tør. 
 
Varmt og koldt vand 

Ved tilslutningen skal de gældende retningslinier og 
bestemmelser overholdes. Monteringsbeslaget er  
udstyret med en ventil for koldtvandstilslutning. 
 
Det er muligt at regulere afgangstemperaturen i det 
varme vand mellem 40°C og 70°C. 
 
Det varme vand kan skaffes på 2 forskellige måder: 

1 Med foropvarmning 

(ECO knap slukket) 

Kedlen holder hele tiden varmtvandsbeholderen varm 
uden at lade temperaturen falde. Her prioriteres 
opvarmningen. 
 
2 Uden foropvarmning 

(ECO knap tændt) 

Kedlen holder varmtvandsbeholderen varm uden at 
lade temperaturen falde i 10 minutter. Herefter  skifter 
prioriteringen i 10 minutter til varmeanlægget og så 
fremdeles skiftevis 10 minutter ad gangen mellem 
VVB og centralvarme. 
 
 
6.2 Mål for tilslutning af NGVB 23-1 H 
 

Version 03-12-2003 
9 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 Fig. 9 



 

 
Fig. 11 

 
NB: Kvoter i mm 
 

Borehulstyper Øje til murpløkker Borehul X 
 
Borehul i mur (X1) til anvendelse af 
0,8 murpløk med skruer (inkluderet)  
til kompakte mure 
 

 
X1 = 676,5 mm 

 
Borehul i mur (X2) til anvendelse af 
l,0 murpløk med gevindskærehoved 
(ikke inkluderet) til mure med huller 
 

DETAIL 

                   

 
X2 = 668,5 mm 
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6.3 Montage 
 
Forberedelser inden montagen. 

- Bestem ved hjælp af montageskabelonen i papir, 
hvor hullerne til forankring af kedlen skal bores. 

- Anbring og skub apparatets monteringsbeslag på 
plads. 

- Påsæt først montageskabelonen med tapskruer 
(hvis den anvendes), sæt afstandsringene i  efter 
tegningen og skru skruerne i bund. Nu foretages 
tilslutningen mellem anlægget og kedlen. 

 
Hvis monteringsbeslaget med tapskruer ikke anvendes 
til montagen, sættes apparatet i monteringsbeslagets, 
afstandsringene anbringes og skruerne sættes i, idet de 
skrues helt i bund. Nu kan der fortsættes med at 
foretage tilslutningen mellem anlægget og kedlen. 
 
 
Kappen 

Montage af kappen 

- Sæt pladekrogene til venstre del af kappen i 
hullerne øverst oppe, og sæt også pladekrogen, der 
befinder sig nederst på venstre side (på siden af 
stellet) i det hul, der er på siden til venstre (ind 
mod muren), se fig. 12. 

 

 
Fig. 12 
 
 
 
 
 
 
 

Version 03-12-2003 
11 
 

 

 
 
2 - Sæt pladekrogene til højre del af kappen i hullerne, 
der befinder sig øverst oppe, og fastspænd den 
medleverede skrue i nederste del, se fig. 13. 
 

 
Fig. 13 

3 - Sæt pladekrogene til den forreste del af kappen i de 
huller, der befinder sig øverst oppe, og fastspænd den 
nederste del med de 2 medleverede skruer , se fig. 14. 
 

 
 
Fig. 14 

 
 
 



Den forreste ramme af plast påsættes ved at fastgøre 
den øverste del, der hælder ind mod kedlen, indtil 
plastkrogene går på plads, som det set på fig. 15. 
 

 
 
   
Fig. 15  
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6.4 El-tilslutning 
Regulerings- styrings- og sikkerhedskomponenter er 
færdigmonteret og kontrolleret. Der skal kun udføres 
nettilslutning 230 V AC/50 Hz. 
 
Nettilslutning 
 
Nettilslutning, herunder beskyttelsesforanstaltninger, 
skal udføres iht. stærkstrømsreglementets bestemmel-
ser. 
Hullet, som elkablet skal føres igennem, skal have en 
diameter, der svarer til nettilslutnings kablets diameter. 
 
Afbryd strømmen før der udføres nogen form for 
el-arbejde med kedlen. 

 
Fig. 16 

- Tag dækslet 1 af til de elektriske forbindelser. 
 

 
 
Fig. 17 

- Løsn skruerne 2 og tag beskyttelsespladen 3 af. 
 
 
 

 
 
Fig. 18 

- Fjern den panelgennemførte isolator 4 ved at 
trykke den nedad. Skær gummipakningen 5 af i 
den højde, der svarer til nettilslutnings kablets 
diameter. 

 
 
Nettilslutning. 

 
 
 
                         Fig. 19 

- Før kablet gennem pakningen ved den 
panelgennemførte isolator  og forbind det som 
angivet i fig. 19.  Tilslut jordledning. 

 
Kablerne til nettet må ikke forbindes til klemrækkens 
LS og NS.  
Broen (328.1) mellem LS og LR må ikke fjernes, idet 
varmesystemet så ikke kan aktiveres. 
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6.5  Tilslutning af  centralvarmestyring. 
 
Kedlen kan kun fungere i forbindelse med en original  
styring.  
 
Tilslutning af rumstyring TR ……….  

Foretages til klemmerne  1, 2, og 4 , idet nr. 1 på ter-
mostaten forbindes til nr. 1 på kedlen, 2 til 2 og 4 til 4. 
 

 
 
Fig. 20 

Tilslutning af klimastyring TA 211 E.  

Tilslutning af klimastyringer skal ske iht.  den enkelte 
installationsvejledning. 
 
 
6.6 Tilslutning af indirekte opvarmet beholder med   
       beholdertermostat. 
 
Ved anvendelse af denne monteringsmulighed skal 
klemmerne 7 – 9 tilsluttes. 
“Lusen”  8 – 9 må ikke fjernes. Ved indbygning af 
andre beholdere eller relæ på klemmerne 7 og 9 skal 
der anvendes relæ med guldbelagte kontakter. 
Alternativt kan der indbygges beholdertermostat med 
omskifterfunktion. 
 
 
 
7. Montering af aftræk 
 
7.1 Generelt 
 

- Denne væghængte gaskedel Egalis er godkendt til 
aftrækstyperne B32,  C12, C82. Monteringen af 
aftrækssystemerne er omtalt på de følgende sider 
og skal ske iht. gasreglementets GR-A 
bestemmelser. 

 
7.2 Aftrækssystemerne  
 
Det balancerede aftrækssystem der er beregnet til 
kedlen er Ø 80/110 mm. 
Det split aftrækssystem der er beregnet til kedlen er Ø 
80/80. 
 
Aftrækssystemets enkelte dele er beskrvet i vor 
prisliste samt i vor samlede installationsvejledning for  
aftræk.  
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Aftrækstype C12
 
 
 
 
 
Vandret balanceret aftræk   

Ø 80/110 mm. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Apparattype NGVB 23-1 H 
 
Max. længde incl. 1 stk 90° bøjning 
 

 
4 meter 

 
Reduktion af aftrækslængde 
 

 
Bøjning  90° = 1,0 meter  
Bøjning  45° = 0,5 meter 
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Installation  type C12
 
 
 
 
 
Vandret splitaftræk med balanceret afslutning 
 
Ø 80/80 mm. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apparat NGVB 23-1 H 
 
Max. længde Ø 80/80 
 

 
11,5 

 
Reduktion af aftrækslængde  
 

 
Bøjning  90°  =  1 meter 
Bøjning 45° = 0,5 meter 
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Installation  type C32
 
 
 
 
Lodret balanceret aftræk 

Ø 80/110 mm 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

Apparat NGVB 23-1 H 
 
Max. aftrækslængde 
 

 
7 meter 

 
Reduktion af aftrækslængder 
 
 

 
Bøjning  90°  = 1 meter 
Bøjning  45° = 0,5 meter   
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Installation  type C32

 
 
 
Lodret splitaftræk med balanceret afslutning 

Ø 80/80 mm. 

 
 
 
 
 
 

Apparat NGVB 23-1 H 
 
Max. aftrækslængde 
 

 
18 meter 

 
Reduktion af aftrækslængde 
 
 

 
Bøjning 90°  = 1 meter 
Bøjning 45° = 0,5meter 
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Installation  type C52

 
Lodret splitaftræk  
 
Ø 80/80 mm. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Apparat NGVB 23-1 H 
 
Max. Aftrækslængde (Friskluft + 
røggas) 
 

 
29 meter 

 
Reduktion for aftrækslængder 
 
 

 
Bøjning 90°  = 1 meter 

Bøjning 45° = 0,5 meter 
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8.  Kedeloversigt  
 
 

 
Fig. 23 

8.1   Manometer 
15    Sikkerhedsventil (centralvarmekreds) 
15.1 Sikkerhedsventil afløb 
18    Cirkulationspumpe 
27    Automatisk udlufter 
61    Fejlknap (reset) 
91    Sikkerhedsventil for varmtvandsbeholder 
91.1 Sikkerhedsventil afløb for varmtvandsbeholder 
135  Hovedafbryder 
136  Temperaturregulator for centralvarme-fremløb 
170  Servicehane i frem- og returløb 
 

171  Tilslutning for beholder fremløb 
172  Gashane (lukket) 
173  Tilslutning for beholder returløb 
295  Kedeltype skilt 
310  Temperaturregulator for varmt vand 
317  Display 
363  Kontrollampe for brænderdrift 
364  Kontrollampe for net (tændt) 
365  Skorstenfejerknap 
366  Serviceknap 
367  ECO-knap 
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8.1 Indkobling 
 

 
Fig. 24 

- Sæt hovedafbryderen på ”1”. 
Kontrollampen  lyser grønt. I displayet vises den 
nuværende fremløbstemperatur for centralvarme. 
 

8.2 Tænd for centralvarmen 
 

 
 
Fig. 25 

Hvis brænderen er i drift, lyser kontrollampen  rødt. 
I displayet vises den nuværende opvarmningstempera-
tur. 
Afhængig af det enkelte varmeanlæg kan følgende 
instillinger være mulige: 
- Gulvvarme, f.eks. stilling  ”3” max.  
       fremløbstemperatur ca. 57°C. 
- Centralvarme med radiatorer, f.eks. stilling  ”E”    
       max. fremløbstemperatur ca. 75°C. 
- Centralvarme med radiatorer f.eks. stilling  ”7”    
       max. fremløbstemperatur ca. 90°C. 

8.3  Varmestyring. 

 
Fig. 26 

- Stil rumtermostaten (TR 21 eller TR 200) på den 
ønskede stuetemperatur. 

- Indstil klimastyring  (TA 211E) på den ønskede 
varmekurve og driftmåde. 

 
Kun varmtvand  (sommerdrift) 

 
Fig.27 

I denne  driftstilstand er kun varmtvandsforsyningen 
aktiveret. Centralvarmen er udkoblet. 
Spændingsforsyningen og kontakturet er stadig tilkoblet 
 
8.4 Indstilling af varmtvandstemperaturen. 
 

 
Fig. 28 

Drej knappen  for indstilling til den ønskede 
varmtvandstemperatur. Varmtvandstemperaturen kan 
reguleres mellem 45°C og 70°C. Brugsvandstemperaturen 
vises ikke på displayet. Der produceres ikke varmt vand 
med knappen drejet helt til venstre. Ved markering  ”● ”  
er vil beholdertemperaturen være ca. 60°C. Denne 
temperatur bør ikke overskrides under normal drift. Ved 
stop til højre er beholdertemperaturen ca. 70°C. 

NB! Skoldningsrisiko. 

Denne temperatur er kun egnet for kortvarig drift (f.eks.  
for at fjerne bakterier). 
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Varmtvandsproduktion. 

Kedlen leverer varme til varmtvandsbeholderen, når 
NTC-føleren i varmtvandsbeholderen, mærker et 
temperaturfald. Kedlen prioritere varmtvandspro-
duktion.  
Når ECO-knappen  aktiveres, skiftes der mellem 
varmt-vandsproduktion og radiatorvarme hvert 10. 
minut. 
 
Drift forstyrrelser 
 

 
Fig. 29 

Der kan forekomme fejl under drift f.eks. på grund af 
brændertilsnavsning, kortvarigt trykfald i gasledningen 
etc. I displayet vises  ” EA” eller  ”E9”, fejlknappen  
blinker og kedlen låses. 
Når fejlknappen  er aktiveret vises igen den aktuelle 
fremløbstemperatur og kedlen går i gang. 
 
Hvis fejlen ikke rettes, tilkald servicemontør. 
 
8.5 At slukke kedlen. 
 

 
Fig. 30 

Den grønne kontrollampe  slukkes, og kontakturet 
stopper, når gangreserven er udløbet. 

8.6 Frostbeskyttelse 
 

 
Fig. 31 

Kedlen er udstyret med en frostbeskyttelses funktion, der 
aktiveres, når NTC-føleren i fremløb måler +5°. 
For at sikre denne beskyttelse skal apparatet holdes 
forsynet med gas og el. 
I vinterperioden drejes knappen for regulering af tempera-
turen på vand til radiatorerne mindst til position 1. 
Hvis anlægges ikke bruges i en længere periode anbefales 
det at tømme det. 
 
VVS-installatøren skal vise kunden, hvordan 
varmeanlægget tømmes. 
 
8.7 Blokeringsbeskyttelse af pumpen 
 
Denne automatik forhindrer at cirkulationspumpen sidder 
fast efter længere driftspause. Efter hver pumpeudkobling 
sker en tidtagning. Efter 24 timers udkobling starter 
pumpen automatisk og køre i ca. 1 minut.  

Version 03-12-2003 
22 

 

 



9. Indstilling af kedlen til anlægsbetingel-
ser. 
 
9.1 Ekspansionsbeholder 
Belastningstrykket i ekspansionsbeholderen er 0,4 bar 
med en total volumen på 7,5 liter og en effektiv 
kapacitet på 5,4 liter til en max. kapacitet på anlægget 
på 180 liter ved en gennemsnitlig temperatur på 75°C. 
 
Begrænsning af max. fremløbstemperatur for 
centralvarme 
Fremløbstemperaturen kan indstilles mellem 45 og  
90 °C. Drejeknappen  (136) er forsynet med 
mekanisk blokering, så den ikke kan drejes længere end 
til position E, der svarer til en temperatur på ca. 75°C. 
 
Ændring af lavtemperatur begrænsning (indstilling 
”E”) 

I forbindelse med varmeanlæg for højere 
fremløbstemperatur kan begrænsningen ophæves, se 
billede. 
 

 
 
Fig. 30 

Den gule knap på kedeltermostaten trækkes ud med en 
skruetrækker, drejes 180° og trykkes ind igen. 
 
 
Indstilling af drejeknappen Gennemsnitlig temperatur 

på vandstrømmen 
1 45°C 
2 51°C 
3 57°C 
4 63°C 
5 69°C 
E 75°C 
7 90°C 
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9.2 Regulering af pumpehøjden 
Diagram for cirkulationspumpen 

  

 
 
Fig. 32 

Ved hjælp af drejeknappen på pumpen kan 
cirkulationspumpens drift reguleres  i overensstemmelse 
med driftskurverne (se diagrammet). 
 
Vælg servicefunktion: 
Læg mærke til termostatens  og  indstilling. Efter 
indstilling skal termostaten drejes tilbage til udgangspunkt. 
 
Servicefunktionerne er delt op i 2 0mråder: 
Område 1 omfatter servicefunktioner til 4.9 
Område 2 omfatter servicefunktioner fra 5.0 
• For at vælge en servicefunktion i område 1: Tryk knap 

 og hold denne indtil - - vises i displayet. 
• For at vælge en servicefunktion i område 2: Tryk knap 

 og samtidig og hold dem inde, indtil = = vises i 
displayet. 

• Drej termostaten  for at vælge en servicefunktion. 
 

Servicefunktion Kode Side 
Indstilling af dysetryk 2.0 28-29 
Pumpestilling 2.2 25 
Pendlingsspærre 2.4 26 
Max. fremløbstemperatur 2.5 24 
Skiftedifferens 2.6 27 
Varmeydelse 5.0 24 

 
Indstilling af værdi: 
• For at indstille værdi, drej termostat . 
 
Lagring af værdi: 
• Område 1: Tryk knap  og hold den indtil displayet 

viser  [ ]. 
• Område 2: Tryk knap  og   samtidig ind og hold 

dem indtil displayet viser  [ ]. 
 
Når alle indstillinger er foretaget 
• Drej termostat og  tilbage til de oprindelige værdier. 



9.3. Indstilling af  Heatronic 
 
9.3.1. Max. varmeydelse, servicefunktion 5.0 
 
 

 
Fig. 33 

- Drej kedeltermostaten frem til ”E”. 
 
- Tryk samtidig på knapperne for service  og 

skorstensfejer  til displayet viser ”= =”. 
 

 
Fig. 34 

- Efter at have sluppet knapperne viser displayet i ca. 
5 sekunder for eksempel tallet ”9.6” fulgt af tallet 
”00”. Knapperne for service  og skorstensfejer  
lyser. 

 

 
 
Fig. 35 

- Drej kedeltermostaten  indtil tallet ”5.0”, vises. 
Efter ca. 5 sekunder vises den regulerede 
maksimale ydeevne i procent ”99”. 

 

 
Fig. 36 

- Drej varmtvandstermostaten  til for eksempel 
”48”. Knapperne for service  og skorstensfejer  
blinker. 

 
Fig. 37 

- Tryk samtidig på knapperne for service  og 
skorstensfejer , indtil displayet viser symbolet “[ ]”. 

Den ændrede ydelse er nu gemt i hukommelsen. Lyset i 
knapperne går ud og displayet viser igen den aktuelle 
fremløbstemperatur. 
- Kedeltermostat  og varmtvandstermostat  stilles 

tilbage til deres udgangspunkt. 
 
9.3.2 Max. fremløbstemperatur, servicefunktion 2.5 
 
Max. fremløbstemperatur kan indstilles mellem 45 og 
90°C.  
Indstillingen fra fabrikken er 90°C. 
 
Begrænsning af max. fremløbstemperatur. 

 
Fig. 38 

- Drej kedeltermostaten frem til ”E”. 
- Tryk på serviceknappen , indtil displayet viser ”- -”. 
 

 
Fig. 39 

- Efter at knappen er sluppet, viser displayet i ca. 5 
sekunder for eksempel tallet ”4.6” fulgt af tallet ”00.” 
eller ”01.”. Serviceknappen  lyser. 

 
Fig. 40 

- Drej kedeltermostaten , indtil displayet viser tallet 
”2.5”. Efter ca. 5 sekunder vises f.eks. tallet ”90”, der 
svarer til den temperatur, der er indstillet på fabrikken. 
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Fig. 41 

Indstil den ønskede max.  fremløbstemperatur med 
varmtvandstermostaten. Serviceknappen og displayet 
blinker, fig. 41. 
- Den nye max. fremløbstemperatur angives i 

displayet. 
 

 
Fig. 42 

- Tryk på serviceknappen , indtil displayet viser 
symbolet “[ ]”. 

Nu er den ønskede max. fremløbstemperatur gemt i 
hukommelsen. Lyset i knappen går ud og displayet viser 
igen den aktuelle fremløbstemperatur. 
- Kedeltermostat  og varmtvandstermostat  stilles 

tilbage til deres udgangspunkt. 
 
9.3.3 Cirkulationspumpens drift, servicefunktion 2.2 
 
Cirkulationspumpens driftsformer under opvarm-
ning. 

Apparaterne er fra fabrikken udstyret med en 
cirkulationspumpe i driftskode 2. 
 
Driftskode 1 
Cirkulationspumpen aktiveres af den NTC-føler  der 
registrere den aktuelle fremløbstemperatur.. 
 
Driftskode 2 (fabriksindstilling) 
NTC-føler til registrering af fremløbstemperaturen 
styrer udelukkende opstart af kedlen (gasfrigivelse).  
Ved monteret rumtermostat styrer denne, brænderstop 
(gasafbrydelse) og cirkulationspumpens drift. 
 
Driftskode 3 
Ved monteret klimaregulator med udendørs føler, kører 
cirkulationspumpen i en kontinuerlig cyklus.  
Cirkulationspumpen styres i forhold til udetemperaturen 
målt af udeføleren. Ved sommerdrift (kedeltermostat i 
sommerposition) aktiveres cirkulationspumpen kun, når 
kedlen producerer varmt vand. 
 
Hvis der tilkobles en klimaregulator med udendørs 
føler, af typen TA 211E styres driftskode 3 af kedlens 
elektroniske system.

 
 
Ændring af cirkulationspumpens driftsform 
 

 
Fig. 42 
- Drej kedeltermostaten frem til ”E”. 
- Tryk på serviceknappen , indtil displayet viser 

symbolet ”- -”. 
 

 
Fig. 43 

- Når serviceknappen  slippes, viser displayet i ca. 5 
sekunder for eksempel tallet ”4.6” fulgt af tallet ”00.” 
eller ”01.”. Knappen  lyser. 

 

 
Fig. 44 

- Drej kedeltermostaten , indtil displayet viser tallet 
”2.2”. Efter 5 sekunder vises tallet ”2”, der svarer til 
cirkulationspumpens driftskode. 

 

 
Fig. 45 

- Vælg cirkulationspumpens driftskode ved at dreje 
varmtvandstermostaten . F.eks. vælges driftskode 3 . 
Serviceknappen  og displayet blinker. 

-  Cirkulationspumpens driftskode vises på skærmen, fig. 
45. 
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Fig. 46 

- Tryk på serviceknappen , indtil displayet viser 
symbolet “[ ]”. 

Nu gemmes cirkulationspumpens driftskode i 
hukommelsen. Lyset i knappen  går ud og displayet 
viser igen den aktuelle fremløbstemperatur. 
- Kedeltermostat  og varmtvandstermostat  stilles 

tilbage til deres udgangspunkt. 
 
9.3.4 Taktspærring, servicefunktion 2.4 
 
Taktspærringen kan indstilles mellem 1 og 15 minutter. 
Fabriksindstillingen  er på 3 min. 
 
Ændring af taktspærring: 

 
Fig. 47 

- Drej kedeltermostaten frem til ”E”. 
Tryk på serviceknappen , indtil displayet viser 
symbolet ”- -”. 
 

 
 
Fig. 48 

- Når serviceknappen  slippes, viser displayet i ca. 
5 sekunder for eksempel tallet ”4.6” fulgt af tallet 
”00.” eller ”01.”. Knappen  lyser. 

 
Fig. 49 

Drej kedeltermostaten  indtil displayet viser tallet ”2.4”. 
Efter ca. 5 sekunder vises den indstillede værdi. 
 

 
Fig. 50 

- Med varmtvandstermostaten  indstilles det ønskede 
interval, f.eks. “3.” for 3 min. Serviceknappen  og 
displayet blinker. 

- Indsæt evt. ny værdien for det valgte tidsinterval på 
displayet, fig. 50. 

 

 
Fig. 51 

- Tryk på serviceknappen , indtil displayet viser 
symbolet “[ ]”. 

Nu er værdien for det valgte interval gemt i hukommelsen. 
Lyset i knappen  går ud og displayet viser igen den 
aktuelle fremløbstemperatur. 
- Kedeltermostat  og varmtvandstermostat  stilles 

tilbage til deres udgangspunkt. 
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9.3.5 Skiftedifferens (∆t), servicefunktion 2.6 
 
I kontrolboksen kan skiftedifferensen indstilles 
individuelt i trin på 1 K.  
Først skal taktspærringen stilles på 0. 
Indstillingsområdet ligger mellem 0-30 K. 
Fabriksindstilling er 0 K. 
 
Ændring af skiftedifferens: 

 
Fig. 52 

- Drej kedeltermostaten  frem til ”E”. 
Tryk på serviceknappen , indtil displayet viser 
symbolet ”- -”. 
 

 
Fig. 53 

- Når serviceknappen  slippes, viser displayet i ca. 
5 sekunder for eksempel tallet ”4.6” fulgt af tallet 
”00.” eller ”01.”. Knappen  lyser. 

 

 
 
Fig. 54 

- Drej kedeltermostaten  indtil displayet viser tallet 
”2.6”. Efter ca. 5 sekunder vises den valgte 
skiftedifferens. 

 
 
 

 
 
Fig. 55 

- Med varmtvandstermostaten  indstilles den ønskede 
skiftedifferens, (f.eks. til 10°C). Serviceknappen  og 
displayet blinker. 

- Tryk på serviceknappen  indtil displayet viser 
symbolet “[ ]”. 

 
Nu er værdien for den valgte skiftedifferens gemt i 
hukommelsen. Lyset i knappen  går ud og displayet viser 
igen den aktuelle fremløbstemperatur. 
 
- Kedeltermostat  og varmtvandstermostat  stilles 

tilbage til deres udgangspunkt. 
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10 Gasindstilling 
 
Instilling på nominel varmeydelse er altid 
nødvendig. 
 
Kedlen skal indreguleres efter dysetryksmetoden. 
 
Det skal kontrolleres om den gasart der er angivet på 
typeskiltet stemmer overens med den gasart der leveres 
fra gasleverandøren. 
 
 
Naturgas: Kedler af naturgasgruppe H er fra fabrikkens 
side indstillet til Wobbetal 15 kWh/m3 og 20 mbar 
tilslutningstryk og plomberet. 
 
F-gas: Kedler til F-gas er fra fabrikkens side indstillet 
på 30 mbar tilslutningstryk og plomberet. 
 
 

 
 
Fig. 56 

- Demonter dæksel på betjeningspanel 
- Fjern de to skruer på betjeningspanelet (1) og klap 

denne ned (2). 
 

 
Fig. 57 

3 Målestuds for dysetryk  
7 Målestuds for tilslutningstryk  
63 Indstillingsskrue for max. gasmængde 
64 Indstillingsskrue for min. gasmængde  
65 Afdækning 
 
Dysetryk-indstillingsmetode 

 
Fig. 58 

- Drej kedeltermostaten  frem til ”E”. 
- Tryk på serviceknappen  indtil displayet viser 

symbolet “- -“ 

 
Fig. 59 

Når serviceknappen  slippes, viser displayet i ca. 5 
sekunder for eksempel tallet ”4.6” fulgt af tallet ”00.” eller 
”01.”. Knappen  lyser. 

 
Fig. 60 

- Drej kedeltermostaten  indtil displayet viser tallet 
”2.0”. Efter ca. 5 sekunder vises tallet ”0”, der 
repræsenterer den aktuelle driftsform (normal drift). 
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Fig.  61 

- Løsn tætningsskrue 3 og tilslut u-rørsmanometer 
(fig. 57). 

- Varmtvandstermostaten  drejes indtil værdien “2”, 
dvs. max. varmeydelse, fremkommer i displayet. 

- Fjern plomben 65 (fig.  57) for at få adgang til 
skruerne for gasindstilling.  

- Find max. dysetryk på skemaet på side   32. 
- Indstil dysetrykket  med indstillingsskruen 63. 
- Drej med uret for at øge gasmængden og mod uret 

for at reducere gasmængden. 
- Varmtvandstermostaten  drejes indtil værdien ”1”, 

dvs. min. ydelse, fremkommer i displayet. 
-  Find min. dysetryk på skemaet på side   32. 
- Indstil dysetrykket med indstillingsskruen 64. 
- Kontroller værdierne på “max” og “min” og 

korriger evt.  
- Sluk kedlen og luk gashanen, tag u-

rørsmanometeret af og stram tætningsskruen 3. 
- Løsn tætningsskruen 7 og tilslut u-rørsmanometeret 

på målestuds. 
- Åbn for gashanen og start kedlen. 
- Tryk serviceknappen  ind og den inde indtil 

displayet viser symbolet ”- -”. 
- Når serviceknappen  slippes, viser displayet i ca. 

5 sekunder for eksempel tallet ”4.6” fulgt af tallet 
”00.” eller ”01.”. Knappen lyser. 

- Kedeltermostaten  drejes, indtil displayet viser 
tallet ”2.0”. Efter ca. 5 sekunder vises tallet ”0”, der 
repræsenterer den aktuelle driftsform (normal drift). 

- Varmtvandstermostaten  drejes indtil værdien 
“2.”, dvs. max. ydelse, vises i displayet. 

- Nødvendigt tilslutningstryk for naturgas ifølge GR-
A = 17-25 mbar. Normalt ligger trykket på 20 
mbar. 
Ligger trykket hhv. under 17 mbar eller over 25 
mbar må der ikke foretages indstilling eller 
opstart. Årsagen skal findes og fejlen rettes. Er 
dette ikke muligt, skal kedlen spærres på 
gastilslutning og gasselskabet underrettes. 

- Varmtvandstermostaten  indstilles igen til  
værdien “0.”, der svarer til den normale drift. 

- Tryk serviceknappen  ind og hold den inde indtil 
displayet viser symbolet  ”[ ]” vises. 

- Normaldriften er gemt i hukommelsen. 
- Lyset i serviceknappen  går ud og den aktuelle 

fremløbstemperatur vises igen i displayet. 
- Luk for gasventilen, fjern U-rørsmanometeret og 

spænd tætningsskruen i trykudtaget 7. 
- Anbring plomben 65 i gasventilen. 
- Åbn for gassen igen 
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- Kedeltermostat  og varmtvandstermostat  stilles 
tilbage til deres udgangspunkt. 

 
11 Konvertering 

 
Fig. 62 
Der kan leveres et konverteringssæt med de nødvendige 
dele for konvertering til en anden gasart end den, kedlen er 
leveret til. 
De anvisninger der leveres sammen med dette sæt for 
konvertering til anden gasart skal overholdes. 
• Sluk kedlen på hovedafbryder (0). 
• Luk for gashanen. 
• Tag kabinettet af. 
• Tag forplade af brændkammer. 
• Demonter brænder. 
• Demonter dyseblokken. 
• Udskift dyserne (29). 
• Åben kontrolkassen, på skitsen herunder. 
• Udskift kodestik  (C) 

 
Efter konvertering 
Start kedlen og foretag gasindstilling iht. tabel 15. side 32. 
 
12 Forbrændingsanalyse. 
 
For at kunne genskabe målingen af forbrændingsværdierne 
er det nødvendigt at foretage målingerne ved konstant 
ydelse (nominel ydelse). 
Fjern dækslerne fra måleudtagene forbrændingsluft, 
(234/1) og røggas, (234). 



 
Fig.  63 

- Start kedlen og aktivér skorstensfejerknappen . 
- Før målesonden ind i målestuds (234) 90-100 mm. 

Dybt, tætn måleåbning og mål indholdet af CO2 og 
røggastemperatur. 

- Før målesonden ind i målestuds (234/1)  35 mm. dyb 
og mål forbrændingsluften. 

- Efter endt måling, trykkes på 
skorstensfejerknappen  og lyset i knappen slukker. 
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Anbring atter dækslerne på måleudtagene. 
 
 
 
 
12.1 Forbrændingskontrol med service-knappen . 
Målingerne udføres ved “max” og “min” efter samme 
fremgangsmåde som beskrevet under punktet: 
”Indregulering, dysetryksmetoden”. 
 
13. Vedligeholdelse 
 
Vedligeholdelse må kun udføres af en aut. 
Installatør.   
Afbryd el-forsyningen før alt service- eller 
vedligeholdelsesarbejde.   
 
Brænder: 
Check brænderen for tilsmudsning og rengør. 
Brænderpakninger skal fornys ved hver åbning.  
Kontroller brænderens tilstand ved hver service og 
rengør den om nødvendigt. 
 
Udskift tænd- og ioniseringselektroder mellem 3–5 
års brug. 
 
Vandkredsløb 
Hvis varmtvandstemperaturen er faldende kontrolleres 
varmespiral til beholder. 
 
Kontroller ekspansionsbeholderen tilstand (20), efter-
fyld med luftpumpe til tryk på 0,75 bar.   
En nøjagtig afprøvning er kun mulig, hvis kedlen er 
trykløs. 
 
Vedligeholdelse af varmtvandsbeholderen 
Inspektion af varmtvandsbeholderen kan ske gennem 
inspektionshullet. 
Bemærk: inspektionshullets pakning skiftes ved hver 
åbning. 
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14. Fejlkoder 
 

Display Beskrivelse Kontroller/afhjælpning 

A7 NTC-føler for varmtvandsbeholder defekt NTC-føler for varmtvandsbeholderen 

A8 Kommunikation afbrudt Kontroller forbindelseskabel, TA 211 E og styring. 

AC Styring TA 211 E kan ikke findes Kontroller forbindelseskabel mellem TA 211 E og Heatronic – 
udskift TA 211 E  

Ad Varmtvandsbeholder kan ikke findes. Kontroller beholderføler og tilslutningskabel. 

bl Kodestik kan ikke findes Sæt stikket rigtigt på, evt. udskiftes 

C1 Kontaktsæt i luftvagt har åbnet sig i drift. Kontroller luftvagt, forbindelsesslange og aftræk. 

C4 Kontaktsæt i luftvagt åbner sig ikke i 
hvilestilling. Kontroller luftvagt. 

C6 Kontaktsæt i luftvagt  lukker ikke i drift. Kontroller luftvagt, slanger og aftræk. 

CC Udetemperaturføler kan ikke findes 
Kontroller udetemperaturføler og tilslutningskabel for afbrydelse – 
udskift TA 211 E. 
 

d3 Bro 8-9 kan ikke findes. Stik er ikke sat i. Broen mangler, temperaturvagt f.eks. TB1 er 
udkoblet. 

dd ∆t mellem beholderføler og returføler fra 
beholder er for stor 

Kontroller at følerne har god kontakt, at ledningsforbindelser er 
OK. Det kan eventuelt kontrolleres at følerne er OK i forhold til 
karakteristikken. 

E2 NTC-føler, i fremløb defekt Kontroller temperaturføler og tilslutningskabel. 

E9 Begrænser i fremløb udkoblet, (overkog) Kontroller anlægstryk, temperaturføler, pumpe, sikring (313) på 
print, udluft kedel 

EA Ingen ioniseringssignal i opstart Tænding (elektroder og kabler) ionisering, magnetventil, er 
gashanen åben. 

F0 Interne fejl 
Kontroller om elkontakten, tændledningen RAM og TA 211 E 
sidder fast, udskift hovedprint eller TA 211 E. 
Hold reeset knappen inde i 3-4 sek.  indtil = = vises i displayet. 

F7 Ioniseringssignal inden magnetventiler er 
åbnet Ionisering, hovedprint 

FA Ioniseringssignal efter at magnetventiler er 
lukkede 

Magnetventiler, kontroller ledninger til gasarmatur 
Fugt i elektronikken 

Fd Reset  knappen er aktiveret ved en fejl Aktiver reset knappen igen. 

P2-P3 Sikring 1,6 A er sprunget (312) Kontroller, udskift sikring 
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15. Gastryk (mbar) 
 

Dysetryk  Naturgas H F-gas 
 Højeste 

Wobbe 
indeks, 
kWh/m3 

     
 

14,9 
Danmark 

   
 

25,6 
Danmark 

Apparat Display Belastning 
kW Dysetrykstabel (mbar) 

40 10,4     1,5   4,4 
45 11,7     1,9   5,5 
55 14,3     2,6   8,2 
65 16,9     3,5   11,4 
75 19,5     4,7   15,2 
85 22,1     6   19,5 
95 24,7     7,5   24,3 

NGVB 23-1 H 

99 25,7     8,1   26,4 
 
 
 
 
16. Gasmængde (l/min) 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasmængde  Naturgas H F-gas 
 
kWh/m3 
(Hø) 

     
11,1 

Danmark 

    14,0 
kWh/kg 

 

 
kWh/m3 
(Hn) 

     
9,5 

Danmark 

    12,9 
kWh/kg 

Apparat Display Belastning 
kW Gennemløb (l/min) 

40 10,4     18,2     0,8 
45 11,7     20,5     0,9 
55 14,3     25,1     1,1 
65 16,9     29,6     1,3 
75 19,5     34,2     1,5 
85 22,1     38,8     1.7 
95 24,7     43,3     1,9 

NGVB 23-1 H 
 

99 25,7     45,2     2,0 
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