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1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 

1.1 Symbolforklaring 
 

Advarselshenvisninger 
 

 

Advarselshenvisninger i teksten er vist med en 
advarselstrekant på en grå baggrund. 
Signalord ved advarselshenvisningens start markerer 
typen og alvoren af konsekvenserne, hvis 
foranstaltningerne til forebyggelse af faren ikke følges. 

 

Følgende signalord er defineret og kan bruges i dette dokument: 
• BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. 
• FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til 

middel grad. 
• ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige personskader. 
• FARE betyder, at der vil opstå alvorlige personskader eller 

dødsfald. 
 
Vigtige oplysninger 
 

 

Vigtige oplysninger, der ikke indebærer fare for 
mennesker eller ejendom, angives med det viste 
symbol. 

 

Øvrige symboler 
 

Symbol Betydning 
▶ Handlingstrin 

 Henvisning til andre steder i dokumentet 

• Opremsning/listeindhold 

- Opremsning/listeindhold (niveau 2) 
Tabel 1 

 

   

1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger 
Denne installationsvejledning er beregnet til gasmontører, vvs-
installatører, varmeteknikere og elektrikere. 
▶ Læs alle installationsvejledninger (kedel, varmeregulatorer osv.) 

grundigt, før installationsarbejdet påbegyndes. 
▶ Overhold sikkerhedsanvisninger og advarsler. 
▶ Overhold nationale og regionale forskrifter samt tekniske regler og 

retningslinjer. 
▶ Dokumentér alt udført arbejde. 
 

Hvis du lugter gas 
En gasutæthed kan medføre eksplosion. Hvis du lugter gas, skal 
nedenstående regler følges: 
▶ Undgå ild og gnister: 

– Ryg ikke, tænd ikke en lighter, og stryg ikke tændstikker. 
– Tænd/sluk ikke elektriske kontakter, og træk ikke stik til udstyr ud. 
– Brug ikke telefonen eller dørklokken. 

▶ Luk for gashanen med det gule håndtag. 
▶ Åbn vinduer og døre. 
▶ Advar naboer og forlad bygningen. 
▶ Sørg for, at ingen personer går ind i bygningen. 
▶ Når du er et godt stykke væk fra bygningen, tilkald gasselskabet eller 

servicefirma. 
 

Tiltænkt brug 
Kedlen må kun bruges som varmeapparat i et lukket varmesanlæg til 
boliger. 

Al anden brug anses som ukorrekt. Enhver skade, som en sådan brug 
måtte medføre, er ikke vores ansvar. 
 

Installation, idriftsættelse og vedligeholdelse 
Installation, idriftsættelse og vedligeholdelse må kun udføres af en 
autoriseret VVS installatør. 

▶ Udfør en tæthedskontrol efter arbejde på gasførende dele. 
▶ Åben forbrænding: Sørg for, at installationsrummet opfylder 

ventilationskravene. 
▶ Brug kun originale reservedele. 
 

Elarbejde 
Elarbejde må kun udføres af en uddannet elektriker. 

▶ Før påbegyndelse af elarbejde: 
– Afbryd lysnetforsyningen, og beskyt mod utilsigtet genindkobling. 
– Kontrollér for nulpotentiale. 

▶ Følg også eldiagrammer for andre systemkomponenter. 
 

Overdragelse til bruger 
Når anlægget overdrages, skal brugeren instrueres i brugen af gaskedlen 
og informeres om dets driftsbetingelser. 

▶ Forklar, hvordan gaskedlen betjenes, og hvilke foranstaltninger der 
skal træffes i relation til sikkerhed. 

▶ Forklar, at ændringer og reparationer kun må udføres af en autoriseret 
VVS installatør. 

▶ Understreg nødvendigheden af eftersyn og vedligeholdelse for at sikre 
miljøvenlig drift. 

▶ Installations- og betjeningsvejledning skal forblive hos brugeren. 
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2 Kedeloplysninger 
ZEM SOLAR-kedler er kondenserende gaskedler til opvarmning af rum 
og varmt brugsvand med en integreret solvarmebeholder (til yderligere 
opvarmning af varmt brugsvand). 
 
2.1 Standardleverance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 
 

[1] Kondenserende gaskedel 
[2] Solfangerføler (T1) 
[3] Et sæt dokumenter som produktdokumentation 
 

2.2 Overensstemmelseserklæring 
Dette produkt opfylder i sin konstruktion og driftsfunktion de europæiske 
direktiver og de supplerende nationale krav. Overensstemmelsen er 
bekræftet med CE-mærket. 
Kedlen er godkendt iht. til EN 677. 

 Produkt- id CE1312CP5943 (ZEM 0.9-9 SOLAR), 
CE-1312BV5399, (ZEM 2-17 SOLAR), 
CE1312BV5398, (ZEM 5-25 SOLAR) 

Kategori (gastype)  
ZEM 0.9-9 SOLAR  
• Germany DE • I2 ELL 

• Austria AT • I2 H 

• Danmark DK • I2 H 

• Italy IT • I2 H 

• Czech Republic CZ • I2 H 

• Slovakia SK • I2 H 
ZEM 2-17 SOLAR  
• Germany DE • I2 ELL 

• Austria AT • I2 H 

• Danmark DK • I2 H 

• Italy IT • I2 H 

• Czech Republic CZ • I2 H 

• Slovakia SK • I2 H 
ZEM 5-25 SOLAR  
• Germany DE • II2 ELL 3 B/P 

• Austria AT • II2 H 3 P 

• Danmark DK • II2 H 3 B/P 

• Italy IT • II2 H 3 P 

• Czech Republic CZ • II2 H 3 P 

• Slovakia SK • II2 H 3 P 
Installationstype B23, B23p, C13, C33, C53, C93 

Tabel 2 
 

Kedlen opfylder de krav til energieffektivitet, som stilles til 
kondenserende kedler. 
 

2.3 Oversigt over de gasgrupper, der skal anvendes 
Kodetallet angiver gasgruppen i henhold til EN 437: 

 

Wobbe-indeks (WS) (15° C) Gasfamilie 

12,5 - 15,2 kWh/m3 Naturgas, type 2H 

20,2 - 24,3 kWh/m3 Flydende gas 3B/P 

20,2 - 21,4 kWh/m3 Flydende gas 3P 
Tabel 3 
 

2.4 Typeskilt 
Typeskiltet angiver bl.a. kedelydelse, godkendelsesdata og 
serienummer. 
 

Fig. 2 
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2.5 Kedelbeskrivelse 
• Kondenserende kombi-gasvarmeanlæg med integreret 

solvarmebeholder. Anlægget er velegnet til åben forbrænding eller 
balanceret aftræk. 

• Regulator 
• Modulerende højeffektiv pumpe (energimærke A) 
• Strømkabel 
• Automatisk tænding 
• Fuld backup via elektronik med flammeovervågning og magnetventiler 

iht.  EN 298 
• Ingen krav om min. volumen af cirkulationsvand 
• Egnet til gulvvarme 
• Tilslutninger (ekstraudstyr) til aftræk i form af koncentrisk rør Ø 

80/125 mm eller som enkeltrør Ø 80 mm 
• Blæser med variabel hastighed 
• Modulerende præmix-gasbrænder 
• Tændtrafo (230 V AC) 
• Temperaturføler og termostat til centralvarme 
• Temperaturbegrænser i fremløbet 
• Automatisk udluftningsventil 
• Ekspansionsbeholder til varmekreds 
• Sikkerhedsventil (varme) 
• Manometer (varme) 
• Røggastemperaturbegrænser 
• Brugsvandsprioritering 
• 3-vejs ventil med motor (varme/varmt brugsvand) 
• Betjeningspanel (AVS 37) 
• Solvarmebeholder med: 

– Varmeveksler øverst for tilslutning til kedel 
– Varmeveksler nederst for tilslutning til solvarmeanlæg 
– Beholdertemperaturføler, solvarme (T2) 
– Beholdertemperaturføler, varme (T3) 
– Termisk isolering 

• Solvarmeudstyret består af: 
– Solvarmemodul (clip-in) 
– Solvarme, ekspansionsbeholder 
– 2-trins solvarmepumpe 
– Manometer, trykaflastningsventil 
– Opvarmningsvand, flowmeter 
– Påfyldningsventil, afspærringsventil med  kontraventil 
– Manuel udlufter 

• Tilbehør, der ikke er formonteret som del af standardleverancen: 
– Solfangertemperaturføler (T1) 

2.6 Tilbehør 
 

 

Følgende er en liste over typisk tilbehør til dette anlæg. 
Vores katalog indeholder nærmere oplysninger om alt 
det tilbehør, der kan fås. 

 

• Røggasadapter til tilslutning til en skakt (B23/B23p/C93) 
• Rist Ø 125 til forbrændingsluftåbningen i ydervæggen (B23/B23p) 
• Røggasrør til tilslutning til en skakt (B23/B23p/C93) 
• Vandret balanceret aftræk (C13) med tilbehør (forlænger, 

bøjning...) 
• Lodret balanceret aftræk (C33) med tilbehør (forlænger, bøjning, 

tagaftræk …) 
• Kondensatpumpe 
• Programmerbar, kabeltilsluttet rumenhed (QAA75) 
• Programmerbar, trådløs rumenhed (QAA78) 
• Udeføler, kabeltilsluttet (QAC34) 
• Udeføler, trådløs (AVS13.399) 
• Trådløs signalforstærker (AVS14.390) 
• Trådløst modul AVS71.399/101 (antenne til installation, udvendigt 

for kedel) 
• Varmekredsmodul (clip-in) til anden varmekreds (med højeffektiv 

pumpe) 
• Sæt til tilslutning af et tredje udvidelsesmodul 
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2.7 Tilslutninger, målinger og minimumsafstande 
 

 
Fig. 3 Tilslutninger 
 

[1] Røggastilslutning 
[2] Gas - G¾ 
[3] Påfyldningstilslutning (til koldt vand) 
[4] Sikkerhedsventil, afløb 
[5] Varmefremløb, tilslutning 
[6] Varmereturløb, tilslutning 
[7] Solvarmefremløb (fra solfanger til beholder) – Ø 18 mm 
[8] Varmt brugsvand, cirkulation – G¾ 
[9] Varmt brugsvand, udløb – G¾ 
[10] Returløb til varmekreds 2 (ekstraudstyr) 
[11] Fremløb til varmekreds 2 (ekstraudstyr) 
[12] Kondensatafløb – Ø 25 mm 
[13] Solvarmereturløb (fra beholder til solfanger) – Ø 18 mm 
[14] Koldtvandstilgang – G¾ 
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Fig. 4 Mål 
 

 A B C D E F G H I J K L M 

Fødder hele vejen ud (maks.) 1966 671 823 1087 1228 1252 1313 1375 1092 1256 1296 1560 76 

Fødder hele vejen ind (min.) 1959 671 823 1080 1221 1245 1306 1368 1085 1249 1289 1553 76 
Tabel 4 Mål (i mm) 
 

 N O P Q R S T U V W X Y - 

Fødder hele vejen ud (maks.) 60 99 89,5 80,5 101 163 217 100 100 155 136 181 - 

Fødder hele vejen ind (min.) 60 99 89,5 80,5 101 163 217 100 100 155 136 181 - 
Tabel 5 Mål (i mm) 
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2.7.1 Mål for røggastilbehør 
 

 
Fig. 5 Mål og minimumsafstande 
 

[1] Aftrækstilbehør 
 

Vægtykkelse 
S 

 
K [mm] til Ø aftrækstilbehør [mm] 

 Ø 80 Ø 80/125 Ø 60/100 

15 - 24 cm 110 155 130 

24 - 33 cm 115 160 135 

33 - 42 cm 120 165 140 

42 - 50 cm 145 170 145 
Tabel 6 Vægtykkelse S med forbehold for røggastilbehør 
 
Kedel C [mm] 

ZEM 0.9-9 SOLAR 181 
ZEM 2-17 SOLAR  
ZEM 5-25 SOLAR  

Tabel 7 Mål C 
 
Tilbehør til vandret aftræksrør a [mm] 

 

Ø 60/100 mm 67,5 
Ø 60/100 mm  
Vandret tilslutningstilbehør 
 

 

Tabel 8 Mål A med forbehold for røggastilbehør 
 
Tilbehør til røggasføring C13, C33, C93 b [mm] 

 

Ø 80/125 mm 
Ø 80/125 mm tilslutningsadapter 

≥ 350 

Tabel 9 Mål B med forbehold for røggastilbehør 
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2.8 Bestykning 

 
Fig. 6 
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Fig. 7 
 

Fig. 6 og 7: 
[1] Gastilslutning 
[2] Gasarmatur 
[3] Brænder 
[4] Aftræksrør 
[5] Røggastemperaturføler 
[6] Varmefremløb, tilslutning 
[7] Temperaturføler, varmefremløb 
[8] Varmereturløb, tilslutning 
[9] Temperaturføler, varmereturløb 
[10] Overkogssikring 
[11] Tændtrafo 
[12] Blæser 
[13] Lyddæmper 
[14] Varmeveksler 
[15] Skueglas 
[16] Hovedprint 
[17] Modulerende højeffektiv pumpe (varme) 
[18] Udluftningsventil 
[19] Aftapningshane 
[20] Sikkerhedsventil (3 bar) 
[21] Sikkerhedsventil, afløb 
[22] Ekspansionsbeholder 
[23] Påfyldningsenhed med kuglehane 
[24] Påfyldningsenhed 

 
 

 
[25] Manometer 
[26] Manometer, tilslutning 
[27] Vandlås 
[28] Kondensatafløb 
[29] Motor, 3-vejsventil 
[30] Betjeningspanel 
[31] Solvarmebeholder 
[32] Solvarme, påfyldningsventil 
[33] Luftudskiller (solvarme) 
[34] Aftapningshane 
[35] Sikkerhedsventil (solvarme) 
[36] Sikkerhedsventil, afløb (solvarme) 
[37] Tilslutning til solvarmeekspansionsbeholder 
[38] Manometer (solvarme) 
[39] Kugleventil med kontraventil 
[40] Solvarmepumpe 
[41] Flowbegrænser (solvarme) 
[42] Flowmeter (solvarme) 
[43] Solvarme, ekspansionsbeholder 
[44] Varmtvandstemperaturføler, kedelside (T3) 
[45] Varmtvandstemperaturføler, solvarmeside (T2) 
[46] Afspærringsventil 
[47] Udluftningsventil på solvarmeekspansionsbeholder 
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2.9 Eldiagram 

 
Fig. 8 
 

[1] Forsyningsspænding (230 V AC, 50 Hz) 
[2] Tilslutning (QX2) til brugsvandscirkulationspumpe (Q4) 
[3] Tilslutning (QX3) til trevejsventil 
[4] Programmerbar udgang (QX1) 
[5] Cirkulationspumpe (AUX2) og strømforsyning til udvidelsesmodul 

(clip-in AGU2.550) 
[6] Blæser (230 V AC, 50 Hz) 
[7] Kobling på tilslutning til én temperaturbegrænser 
[8] Tændelektrode 
[9] Gasarmatur 
[10] Overvågningselektrode 
[11] Overkogssikring (H6) 
[12] Programmerbar temperaturfølerindgang (BX1) 
[13] Røggastemperaturføler (BX2) 
[14] Programmerbar temperaturfølerindgang (BX3) 
[15] Varmtvandstemperaturføler T3 (B3) øverst i beholderen (ECS1) 
[16] Udeføler (B9) 
[17] Programmerbar indgang (H1) 
[18] Programmerbar indgang (H5) 
[19] Reset 
[20] Temperaturføler til varmereturløb (B7) 
[21] Temperaturføler til varmefremløb (B2) 
[22] Kabeltilsluttet rumtemperaturstyring (QAA55/QAA75) 

 
 

[23] Styresignal til modulerende højeffektiv cirkulationspumpe 
[24] Betjeningspanel, tilslutning, display/printkort 
[25] Programmerbart interface (X12) 
[26] Antennetilslutning til trådløst modul AVS71.393/101 
[27] Tilslutning til clip-in modul (AGU2.550) 
[28] Solvarmecirkulationspumpe på clip-in modul (Q5) 
[29] Programmerbar relæudgang (QX22) på clip-in modul – solvarme 
[30] Programmerbar relæudgang (QX21) på clip-in modul – solvarme 
[31] Solfangertemperaturføler T1 på clip-in modul – solvarme 
[32] Varmtvandstemperaturføler nederst i solvarmebeholderen T2 

(B31) 
[33] Tænd/sluk-knap 
[34] Adresseindstilling for clip-in modul 1 (solvarme) 
[35] Sikringer (T6.3A, H250) 
[36] Luftflowføler, status-LED (LED slukket – luftflowføler slukket; LED 

tændt – luftflowføler i normal tilstand; LED blinker – fejl på 
luftflowføler) 

[37] Clip-in modul 1 (solvarme) 
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2.10 Specifikationer 

 

Tabel 10 
   

 
Enhed 0.9-9 SOLAR 

ZEM 
2-17 SOLAR 5-25 SOLAR 

Maks. nominel varmeydelse (Pn) 50/30° C kW 9,7 18,8 27,4 
Maks. nominel varmeydelse (Pn) 80/60° C kW 9,1 17,3 25,2 
Maks. nominel varmebelastning (Qn), opvarmning kW 9,3 17,6 25,6 
Min. nominel varmeydelse (Pn) 50/30° C kW 1,4 2,7 5,6 
Min. nominel varmeydelse (Pn) 80/60° C kW 1,2 2,3 5,0 
Min. nominel varmebelastning (Qn), opvarmning kW 1,3 2,5 5,2 
Maks. nominel varmeydelse (PnW), varmt brugsvand kW 9,1 17,3 28,5 
Maks. nominel varmebelastning (QnW), varmt brugsvand kW 9,3 17,6 29,0 
Min. nominel varmebelastning (QnW), varmt brugsvand kW 1,3 2,5 5,2 
Virkningsgrad,  min./maks. varmeydelse ved 80/60° C ift. PCI % 90,0/97,0 94,0/98,3 96,1/99,0 
Virkningsgrad, min./maks. varmeydelse ved 50/30° C ift. PCI % 107,0/105,4 108,0/106,8 107,7/107,0 
Virkningsgrad min./maks. varmeydelse ved 80/60° C ift. PCS % 81,0/87,0 84,6/88,5 86,4/89,1 
Virkningsgrad min./maks. varmeydelse ved 50/30°	C ift. PCS % 96,4/94,9 97,2/96,1 96,9/96,3 
Virkningsgrad under delvis belastning (30 %) iht. 92/42 EWG % 107,7 109,8 110,9 
Mængde af opvarmningsvand (∆T=20 K) ved 80/60°C m3/t 0,39 0,76 1,09 
Trykfald ved nominel mængde opvarmningsvand mbar 49 187 376 
Varmetab ved slukket brænder (∆T=30 K) W 95 95 95 
Varmetab ved slukket brænder (∆T=50 K) W 180 180 180 
Gasforsyningshastighed 
Naturgas G20 (Hi(15° C) = 9,5 kWh/m3) m3/t 0,14/0,98 0,26/1,86 0,55/2,71 
Naturgas G25 (Hi(15° C) = 8,1 kWh/m3) m3/t 0,17/1,14 0,31/2,17 0,64/3,15 
Flydende gas G31 (Hi = 12,9 kWh/kg) kg/t - - 0,4/1,99 
Tilladt gastilslutningstryk 
Naturgas G20 mbar 17 - 25 17 - 25 17 - 25 
Naturgas G25 mbar 20 - 30 20 - 30 20 - 30 
Flydende gas G31 mbar - - 25 - 45 

Ekspansionsbeholder (centralvarme) 
Fortryk bar 1,5 1,5 1,5 
Varmtvandsvolumen ved en statisk anlægshøjde på 5 m l 10 10 10 
Samlet kapacitet l 18 18 18 
Solvarme, ekspansionsbeholder 
Fortryk bar 1,5 1,5 1,5 
Samlet kapacitet l 18 18 18 
Værdier til beregning af tværsnit iht. EN 13384 
Røggasmassestrøm min./maks. last, varmeanlæg g/s 4,6/0,7 8,6/1,4 12,6/2,8 
Røggasmassestrøm min./maks. last, varmt brugsvand g/s 4,6/0,7 8,6/1,4 13,8/2,8 
Røggastemperatur 80/60° C maks. last, varmeanlæg °C 85 85 85 
Røggastemperatur ved maks. nominel varmt brugsvand °C 85 85 90 
Røggastemperaturbegrænser ved °C 105 105 105 
Standard CO-emissionsfaktor mg/ kWh 3 27 22,5 
Standard NOx-emissionsfaktor mg/ kWh 54 60 45,3 
Blæsertryk til rådighed (C13) Pa 55 100 100 
Påkrævet forbrændingsluft min./maks. – opvarmning m3/t 1,8/11,4 3,4/21,7 7,1/31,5 
Påkrævet forbrændingsluft min./maks. – varmt brugsvand m3/t 1,8/11,4 3,4/21,7 7,1/34,5 
CO2 ved maks. nominel varmeydelse (G20) % 9,3 9,1 9,4 
CO2 ved maks. nominel varmeydelse (G20) % 7,5 7,5 8,0 
NOX-klasse - 5 5 5 
Kondensat 
Maks. kondensatmængde (tR = 30° C) l/t 1,0 1,7 2,4 
pH-niveau, ca. - 3,5 3,5 3,5 
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   ZEM  
 Enhed 0.9-9 SOLAR 2-17 SOLAR 5-25 SOLAR 

Generelt 
Spænding AC ... V 230 230 230 
Frekvens Hz 50 50 50 
Maks. strømforbrug (opvarmningstilstand) W 54 77 83 
Maks. strømforbrug (beholderopvarmning) (uden solvarme) W 100 107 101 
Maks. samlet strømforbrug W 155 162 156 
Energieffektivitetsindeks (EEI), varmepumpe - ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23 
EMC-grænseværdiklasse - B B B 
Maks. tilført effekt A 0,67 0,71 0,71 
Støjniveau ≤ dB(A)    
Kedel, beskyttelsesklasse IP X4D X4D X4D 
Beskyttelsesgrad  1 1 1 
Min./maks.fremløbstemperatur: °C 20/80 20/80 20/80 
Fremløbstemperatur, grænse °C 90 90 90 
Maks. tilladt arbejdstryk (PMS), centralvarme bar 3 3 3 
Tilladt omgivelsestemperatur °C 0-50 0-50 0-50 
Nominel kedelkapacitet, varme l 4,0 4,0 4,3 
Tabel 10 
 

2.11 Specifikationer med beholder 
 

   ZEM  
 Enhed 0.9-9 SOLAR 2-17 SOLAR 5-25 SOLAR 

Samlet kapacitet l 193 193 193 
Varmtvandsvolumen – solvarmeopvarmning l 188 188 188 
Varmtvandsvolumen – opvarmning med gaskedel l 128 128 128 
Solvarmebidrag l 60 60 60 
Kapacitet, varmeveksler l 4,6 4,6 4,6 
Varmeflade, nedre varmeveksler m2 0,83 0,83 0,83 
Varmeflade, øvre varmeveksler m2 0,84 0,84 0,84 
Min./maks. brugsvandstemperatur ° C 10/65 10/65 10/65 
Maks. beholderladetemperatur ° C 90 90 90 
Maks. kontinuerlig ydelse ved 10-40° C l/min. 4,4 8,3 13,6 
Specifik gennemstrømning iht. EN 13203 (∆T = 30K) l/min. 13,8 20,9 22,5 
Maks. arbejdstryk (PMW) bar 7 7 7 
Standby-energiforbrug (∆T = 45K) kWh/24 t 1,68 1,68 1,68 
 W 70 70 70 

Varmetabskoefficient UA_S W/K 1,55 1,55 1,55 
Kølekonstant Wh/24 t.l.° C 0,193 0,193 0,193 
Min. opvarmningstid fra TK = 40° C til TSp = 60° C ved nominel varmeydelse Min. 38 20 12 
Min. opvarmningstid fra TK = 10° C til TSp = 60° C ved TV = 75° C Min. 67 35 21 
Maks. trukket varmtvandsvolumen på 10 minutter ved TZ = 40° C l 209 209 217 
Maks. trukket varmtvandsvolumen på 1 time ved TZ = 40° C l 427 623 823 
Vægt (uden emballage) kg 175 175 175 
Effektivitet efter 2010/30/EU % 74 74 74 
Energimærke efter 2010/30/EU  B B B 
Tappemønster 2010/30/EU  XXL XXL XXL 
Tabel 11 
 

TV = fremløbstemperatur 
TSp = beholdertemperatur 
TK = temperatur for koldtvandstilgang 
TZ = varmt brugsvand, afgangstemperatur   
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3 Regulativer 

I forbindelse med installation af kedlen skal følgende overholdes: 
 Bygningreglementet 
 Gasreglement A 
 Krav fra gasleverandøren 
 DS/EN 469 
 DS/EN 439 
 Stærkstrømsbekendtgørelsen 
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4 Røggasføring 

4.1 Godkendt røggastilbehør 
Røggastilbehør indgår i CE-godkendelsen af enheden. Derfor må kun 
det anførte originale røggastilbehør installeres. 
• Aftræk, koncentrisk rør Ø 60/100 mm 
• Aftræk, koncentrisk rør Ø 80/125 mm 
• Aftræk, enkeltrør Ø 80 mm 

Betegnelserne og bestillingsnumrene til dette originale Aftræks dele 
findes i prislisten. 
 
4.2 Monteringsbetingelser 
 

4.2.1 Generelt 
► Overhold installationsvejledning til aftrækket. 
► Smør pakningerne på mufferne med fedt uden opløsningsmidler. 
► Skub aftrækket ind i mufferne til anslag. 
► Læg de vandrette dele med en stigning på 3° (= 5,2 %, 5,2 cm pr. 

meter) i flowretningen. 
► Isolér forbrændingsluftrøret i fugtige rum. 
 

 

 

4.2.3 Røggasføring i en skakt 
 

Krav 
• Der må kun tilsluttes et apparat til røggasrøret i skakten. 
• Hvis røggasrøret monteres i en eksisterende skakt, skal evt. 

tilslutningsåbninger lukkes tæt med de rigtige materialer. 
• Skakten skal bestå af ikke-brændbare, formbestandige. 
 

Skaktens byggemæssige egenskaber 
• Røggasrør til skakten som enkeltrør (B23,  figur 12): 

- Opstillingsrummet skal have en uafspærlig åbning med et frit 
tværsnit dimensioneret i.h.t. GR A, kap. 4. 

• Forbrændingslufttilførsel gennem et koncentrisk rør inde i en skakt 
(C33, fig. 15): 
- Forbrændingsluften tilføres gennem ringspalten i det koncentriske 

rør inde i skakten. 
- En åbning ud til det fri er ikke nødvendig. 
- Der må ikke være nogen åbning til ventilation af skakten. 

• Forbrændingslufttilførsel via skakten i modstrømsprincippet (C93,  
fig. 17 og 18): 
- Forbrændingslufttilførslen foregår via røggasrøret som en 

omskyllende modstrøm i skakten. 
- En åbning ud til det fri er ikke nødvendig. 
- Der må ikke være nogen åbning til ventilation af skakten. 

 

Skaktmål 
► Kontrollér, om skakten har de tilladte mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9 Firkantet og rundt tværsnit 
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Aftrækstilbehør amin. amaks. Dmin. Dmaks. 

Ø 80 mm 120 mm 300 mm 140 mm 300 mm 

Ø 80/125 mm 180 mm 300 mm 200 mm 380 mm 
Tabel 12 Tilladte skaktmål 
 

Rengøring af eksisterende skakter og skorstene 
• Hvis forbrændingslufttilførslen foregår via skakten i modstrøm (figur 

17 og 18), skal skakten rengøres. 
 
 
Hidtidig brug Nødvendig rengøring 

Ventilationsskakt Mekanisk rengøring 

Røggasføring ved gasfyring Mekanisk rengøring 

Røggasføring for olie eller fast 
brændsel 

Mekanisk rengøring. Forsegling af 
overfladen for at forhindre damp fra 
rester (f.eks. svovl) i murværket i at 
trænge ind i forbrændingsluften 

Tabel 13 Nødvendig rengøring 
 

For at undgå forsegling af overfladen: 
► Vælg balanceret aftræk 
- eller - 
► sug forbrændingsluft ind udefra med et koncentrisk rør i skakten 
 

4.2.4 Lodret røggasføring 
 

Forlængelse med Aftræk 
Aftræket "luft-/røggasføring lodret" kan forlænges med koncentrisk rør, 
koncentrisk bøjning" (45° - 90°), godkendt til kedlen. 
 
Røggasføring over tag 
En afstand på 0,3 m mellem friskluftindtag og taget er tilstrækkelig. 

 Afstandsmål over tag 
 

 

For at overholde minimumsafstandsmålene over taget 
kan det udvendige rør af tagaftrækket forlænges med op 
til 1500 mm. 

 

Fig. 10 Afstandsmål ved fladt tag 
 

 Brændbare materialer Ikke-brændbare materialer 

X ≥ 1500 mm ≥ 500 mm 
Tabel 14 Afstandsmål ved fladt tag 
 

Fig. 11 Afstandsmål og taghældning ved skråtag 
 

A ≥ 300 mm 

a 25°-45° 
Tabel 15 Afstandsmål ved skråtag 
 

4.2.5 Splitaftrækstilslutning 
Tilslutning med splitaftræk er mulig. Forbrændingsluftledningen udføres 
med enkeltrør på Ø 80 mm. 
Figur 14 på side 20 viser et monteringseksempel. 
 

4.2.6 Aftræk via facaden 
Aftrækket kan udføres med facadeaftræk der har rustfrit yderrør og plast 
inderrør. 
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4.3 Længde af røggasrør 
 

4.3.1 Tilladte længder af røggasrør 
De maksimalt tilladte længder af røggasrør fremgår af tabel 16. 
Længden af røggasrøret L (evt. summen af L1, L2 og L3) er den samlede 
længde af røggasføringen. 
• hver ekstra 90°-bøjning svarer til 1 m. 
• hver ekstra 45°- bøjning svarer til 0,5 m. 

 

 
 
 
    Maks. rørlængder  
    L   
    L = L1+L2   
Røggasføring iht. TRGI/CEN 

Figurer Type 
Aftræk, diameter L = 

L1+L2+L3 L2 L3 
Røggasføring iht. TRGI/CEN Figurer Aftræk, diameter Lä, maks.    

Skakt B23 12 ZEM 0.9-9 SOLAR 

ZEM2-17 SOLAR 

ZEM5-25 SOLAR 

80 mm 20 m1) 2 m  

 C33 15 ZEM 0.9-9 SOLAR 

ZEM2-17 SOLAR 

ZEM5-25 SOLAR 

80/125 mm 15 m1) 2 m  

 C53 16 ZEM 0.9-9 SOLAR 

ZEM2-17 SOLAR 

ZEM5-25 SOLAR 

Til skakten: 80/125 mm 

I skakten: 80 mm 

20 m1) 2 m 2 m 

 C93 17, 18 ZEM 0.9-9 SOLAR 

ZEM2-17 SOLAR 

ZEM5-25 SOLAR 

Til skakten: 80/125 mm 

I skakten: 80 mm 

24 m1) 2 m  

Vandret C13 19, 20 ZEM 0.9-9 SOLAR 

ZEM2-17 SOLAR 

ZEM5-25 SOLAR 

60/100 mm 6 m2)   

Lodret C33 21 ZEM 0.9-9 SOLAR 

ZEM2-17 SOLAR 

ZEM5-25 SOLAR 

80/125 mm 15 m -  

Facade C53 22 ZEM 0.9-9 SOLAR 

ZEM2-17 SOLAR 

ZEM5-25 SOLAR 

80/125 mm 20 m3) 2 m  

Tabel 16 Oversigt over rørlængder, afhængigt at røggasføringssituationen 
 
1) Bøjningen på kedlen og støttebøjningerne i skakten er medregnet i de maksimale længder. 

2) Bøjningen på kedlen er medregnet i de maksimale længder. 

3) Bøjningen på kedlen og støttebøjningerne på facaden er medregnet i de maksimale længder. 
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4.3.2 Røggasføring iht. TRGI/CEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fig. 12 Røggasføring i skakten iht. B23 Fig. 14 Røggasføring i skakten iht. B33 

Fig. 13 Røggasføring i skakten iht. B33 

Fig. 15 Røggasføring med koncentrisk rør i skakten iht. C33 
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Fig. 16 Røggasføring i skakten iht. C53 Fig. 18 Røggasføring i skakten iht. C93 

Fig. 17 Røggasføring i skakten iht. C93 Fig. 19 Vandret røggasføring iht. C13 
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Fig. 21 Lodret røggasføring iht. C33 

Fig. 22 Røggasføring på facaden iht. C53 
Fig. 20 Vandret røggasføring iht. C13 
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4.4 Fastlæggelse af længder af røggasrør 
 

Analyse af monteringssituation 
► Beregn følgende variabler ud fra monteringssituationen på stedet: 

- Type af røggasføring 
- Røggasføring iht. TRGI/CEN 
- Væghængt kondenserende gaskedel 
- Vandret(te) rørlængde(r) 
- Lodret rørlængde 
- Antal ekstra 90°-bøjninger i røggasrør 
- Antal 15°-, 30°- og 45°-bøjninger i røggasrør 

 

Bestemmelse af parametre 
► Bestem nedenstående værdier, afhængigt af røggasføringen, 

røggasføringen efter TRGI/CEN, den væghængte kondenserende 
gaskedel og røggasrørets diameter ( tabel 16): 
- Maksimal rørlængde L 
- Evt. maksimale vandrette rørlængder L2 og L3 

 

Kontrol af den vandrette rørlængde (medmindre lodret 
røggasføring anvendes) 
Den vandrette længde af røggasrør L2 skal være kortere end den 
maksimale vandrette længde af røggasrør L2 fra tabel 16.  

Ved C53 skal den vandrette længde af forbrændingsluftrøret L3 
desuden være kortere end den maksimale længde af det vandrette 
forbrændingsluftrør L3  fra tabel 16. 
 

Beregning af rørlængden L 
Rørlængden L er summen af røggasføringens vandrette og lodrette 
rørlængder (L1, L2, L3) og bøjningernes længder. 

De nødvendige 90°-bøjninger er medregnet i de maksimale længder. 
Yderligere bøjninger skal medregnes i rørlængden: 
• hver ekstra 90°-bøjning svarer til 1 m. 
• hver ekstra 45°- eller 15°-bøjning svarer til 0,5 m. 

Den samlede rørlængde L skal være kortere end den maksimale 
rørlængde L fra tabel 16. 
 

Beregningsskabelon 
 

Vandret længde af røggasrør L2 

Faktisk længde [m] 
Maks. længde (fra 

tabel 16) [m] Overholdt? 
   

Tabel 17 Kontrol af den vandrette længde af røggasrør 
 
Vandret længde af forbrændingsluftrør L3 (kun C53) 

Faktisk længde [m] 
Maks. længde (fra 

tabel 16) [m] Overholdt? 
   

Tabel 18 Kontrol af den vandrette længde af forbrændingsluftrør 
 

Samlet rørlængde L Antal 
Længde 

[m] Sum [m] 
Vandret rørlængde x =  

Lodret rørlængde x =  

90°-bøjning x =  

45°-bøjning x =  

Samlet rørlængde L  

Maks. samlet rørlængde L fra tabel 16  

Overholdt?  

Tabel 19 Beregning af samlet rørlængde 

 Eksempel: Røggasføring iht. C93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 23 Monteringssituation for røggasføring iht. C93 
 

[1] 90°-bøjningerne på kedlen og støttebøjningerne i skakten er 
medregnet i de maksimale længder 

L1 Lodret længde af røggasrør 
L2 Vandret længde af røggasrør 
Ud fra den viste monteringssituation og parametrene for C93 i tabel 16 
fås følgende værdier: 
 

 Fig. 23 Tabel 16 

Skakttværsnit  200 mm L = 24 m 

Vandret rørlængde L2 = 2 m L2 = 3 m 

Lodret rørlængde L1 = 10 m - 

Ekstra 90°-bøjninger1) 2 2 x 1 m 

45°-bøjninger 2 2 x 0,5 m 
Tabel 20 Parametre for røggasføring i skakten iht. C93x 
 

1) 90°-bøjningerne på kedlen og støttebøjningerne i skakten er medregnet i de 
maksimale længder.° 

 
 

Vandret længde af røggasrør L2 

Faktisk længde [m] 
Maks. længde (fra 

tabel 16) [m] Overholdt? 
2 3 OK 

Tabel 21 Kontrol af den vandrette længde af røggasrør 
 

Samlet rørlængde L Antal 
Længde 

[m] Sum [m] 
Vandret rørlængde 1 x 2 = 2 

Lodret rørlængde 1 x 10 = 10 

90°-bøjninger 2 x 1 = 2 

45°-bøjninger 2 x 0,5 = 1 

Samlet rørlængde L 15 

Maks. samlet rørlængde L fra tabel 16 24 

Overholdt? OK 

Tabel 22 Beregning af samlet rørlængde 
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5 Installation 

5.1 Betingelser 
▶ Før kedlen installeres, skal du rådføre dig med dit 

gasforsyningsselskab [hvor det er relevant]. 
 

 

Fare: Eksplosionsfare! 
▶ Luk for gashanen, før der arbejdes på gasførende dele. 
▶ Udfør tæthedskontrol efter arbejde på gasførende dele. 

 

 

Installation, tilslutninger på gas- og røggassiden samt 
idriftsættelse må kun udføres af installatører, som er 
godkendt af det lokale gas- eller elforsyningsselskab til at 
udføre arbejde af en sådan type. 

 

 

ADVARSEL: Fare for skoldning og vandskade! 
Betjening af kedlen uden et sikkerhedsarmatur vil 
ødelægge brugsvandsbeholderen. 
► Monter et sikkerhedsarmatur i koldtvandstilgangen. 
► Luk aldrig trykaflastningsventilens 

udblæsningsåbning. 
 

Åbne centralvarmeanlæg 
► Åbne centralvarmeanlæg skal ombygges til lukkede anlæg. 
 

Gulvvarmeanlæg 
► Kedlen er egnet til gulvvarmeanlæg. De tilladte 

fremløbstemperaturer skal overholdes. 
► Hvis der bruges plastrør i et gulvvarmeanlæg, må ilt ikke kunne 

trænge igennem dem. Hvis plastrørene ikke opfylder dette kriterie, 
skal de adskilles fra resten af anlægget ved hjælp af en 
varmeveksler. 

 

Galvaniserede rørledninger 
Undgå gasdannelse: 
► Brug ikke galvaniserede rørledninger i varmeanlægget. 
 

Neutraliseringsenhed 
Hvis bygningsmyndighederne kræver en neutraliseringsenhed: 
► Brug en neutraliseringsenhed som påkrævet. 
 
Hvis en rumtermostat anvendes 
► Radiatortermostat skal være åben i referencerummet 

 5.2 Påfyldning og efterfyldning af vand 
Hvis det er påkrævet at påfylde vand ofte, skal årsag findes. Alternativt 
skal kedlen adskilles fra varmeanlægget med en varmeveksler. 
 

Frostbeskyttelse 
Vi anbefaler følgende frostbeskyttelsesmiddel: 
• Bionibagel (koncentration 14 % til 42 %) 
 

Korrosionsbeskyttelsesmiddel 
Vi anbefaler følgende korrosionsbeskyttelsesmiddel: 
• Bionibal (koncentration 1 % til 2 %) 
 

Tætningsmidler 
Efter vores erfaring kan det give problemer at tilsætte tætningsmidler til 
centralvarmevandet (aflejringer i varmeblokken). Dette frarådes derfor. 
 

5.3 Placering af kedel 
 

Forbrændingsluft 
For at undgå korrosion skal forbrændingsluften være fri for 
korrosionsfremmende stoffer. 

Som korrosionsfremmende stoffer kan f.eks. nævnes 
kulbrinteforbindelser, der indeholder klor eller fluorforbindelser. Disse 
kan være indeholdt i opløsningsmidler, lakfarver, lim, drivgasser og 
rengøringsmidler til husholdningen ( tabel 24). 
 

Industrielle kilder 
Kemiske 
rengøringsmidler 

Trichloroethylen, tetrachloroethylen, fluorerende 
kulbrinter 

Affedtningsbade Perchloroethylen, trichloroethylen, 
 methylchloroform 
Trykkerier Trichloroethylen 
Frisørforretninger Drivmidler i spraydåser, fluor- og klorholdige 

kulbrinter (frigen) 
Kilder i husholdningen 
Rengøringsmidler 
og 
affedtningsmidler 

Perchloroethylen, methylchloroform, 
trichloroethylen, methylenchlorid, tetraklorkulstof, 
saltsyre 

Hobbyrum 
Opløsningsmidler 
og fortyndere 

Forskellige klorerede kulbrinter 

Aerosoler CFC-gasser (freon) 
Tabel 24 Korrosionsfremmende stoffer 
 

Overfladetemperatur 
Kedlens maks. overfladetemperatur er under 85° C. Der kræves derfor 
ingen særlige sikkerhedsforanstaltninger for brændbare byggematerialer 
eller indbygningsmøbler. Forskrifter i andre lande, der afviger herfra, 
skal overholdes. 
 
5.4 Kontrol af ekspansionsbeholderens størrelse 
Nedenstående diagram giver dig et groft skøn over, om den indbyggede 
ekspansionsbeholder er tilstrækkelig, eller om det er nødvendigt med en 
ekstra ekspansionsbeholder (ikke til gulvvarme). 
De viste karakteristikkurver er baseret på følgende nøgledata: 
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• En arbejdstrykdifferens for trykaflastningsventilen på 0,5 bar iht. til 

DIN 3320 
• Ekspansionsbeholderens fortryk svarer til den statiske systemhøjde 

over varmekilden 
• Maks. arbejdstryk: 3 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 24 18 l ekspansionsbeholder 
 

[I] Fortryk 0,2 bar 
[II] Fortryk 0,5 bar 
[III] Fortryk 0,75 bar (standardindstilling) 
[IV] Fortryk 1,0 bar 
[V] Fortryk 1,2 bar 
[VI] Fortryk 1,3 bar 
TV Fremløbstemperatur 
VA Anlægsindhold i liter 
A Ekspansionsbeholderens arbejdsområde 
B En større ekspansionsbeholder er påkrævet 
▶ I grænseområdet skal den nøjagtige størrelse af beholderen 

bestemmes iht. NF EN 12828. 
▶ Hvis skæringspunktet er til højre for kurven, skal der installeres en 

ekstra ekspansionsbeholder. 
 

5.5 Transport 
 

 

BEMÆRK: Beskadigelse af kedel på grund af forkert 
transport! 
▶ Kedlen må kun transporteres stående eller liggende 

med bagsiden nedad. 

 

5.6 Montering af kedlen 
 

 

BEMÆRK: Forurenet opvarmningsvand kan beskadige 
kedlen! 
Rester i rørsystemet kan beskadige kedlen. 
▶ Skyl rørsystemet, før du installerer kedlen. 

 

Klargøring til placering af kedlen 
 

 

BEMÆRK: Beskadigelse af kedlen! 
Ved placering af kedlen skal det sikres, at kabinettet 
ikke er beskadiget. 
▶ Kabinettet kan fjernes i tilfælde af vanskelig 

placering af kedlen. 
 

Fjernelse af palle: 
▶ Fjern de to stopskinner i siden og stopskinnen bagpå. 

 ▶ Lad kedlen glide ned af pallen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 25 Fjern stopskinner 
 

Før kedlen anbringes på væggen, eller kabinettet fjernes: 
▶ Fjern de 3 skruer på hver side af bagforstærkningerne og de 2 

skruer på hver side af rammen. 
▶ Fjern de 2 bagforstærkninger, og sæt skruerne [1. og 3.] i igen for at 

holde kabinettet stabilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 26 Fjernelse af forstærkninger 
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▶ Justering af 4 fødder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 27 Placering og indjustering af kedlen 
 

Tag den udvendige afdækning af 
1. Åbn frontafdækningen. 
2. Løsn de 2 skruer på topafdækningen. 
3. Fjern topafdækningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 28 Fjernelse af topafdækning 

 1. Løsn de 4 skruer på frontafdækningen. 
2. Fjern frontafdækningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 29 Fjernelse af frontafdækningen. 
 

1. Træk frontafdækningen til beholderen opad. 
2. Fjern beholderafdækningen ved at trække den fremad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 30 Fjernelse af beholderafdækning.   
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1. Løsn de 2 skruer på hver side af afdækningen. 
2. Fjern afdækningen på hver side. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 31 Fjernelse af afdækningen på hver side. 
 

5.7 Installation af rørsystem 
 

5.7.1 Bestemmelse af gasledningens størrelse 
▶ Kontrollér destinationslandet på typeskiltet, og at den gastype, der 

er angivet, svarer til den type, som leveres af gasselskabet ( side 
11). 

▶ Bestem den indvendige rørdiameter for gastilførslen for at sikre 
korrekt drift af kedlen. 

 

5.7.2 Bestemmelse af størrelsen af cirkulationsledninger til 
varmt brugsvand 

I enfamiliehuse til og med firefamiliehuse er det ikke nødvendigt med 
omfattende beregninger, hvis følgende betingelser er opfyldt: 
• Brugsvandscirkulation – enkel og fælles ledninger med en indvendig 

diameter på mindst 10 mm. 
• Brugsvandscirkulationspumpe i DN 15 med et fremløb på mindst 

200 l/t og et fremløbstryk på 100 mbar. 
• Brugsvandsledninger med en længde på op til 30 m. 
• En brugsvandscirkulationsledning med en længde på op til 20 m. 
• Temperaturfaldet må ikke overstige 5 K. 

 5.7.3 Installation af koldtvands-sikkerhedsarmatur 
 

 

ADVARSEL: Fare for skoldning og vandskade! 
Betjening af kedlen uden et sikkerhedsarmatur vil 
ødelægge brugsvandsbeholderen. 
► Monter et sikkerhedsarmatur i koldtvandstilgangen. 
►  Monter skoldningssikring 
► Luk aldrig trykaflastningsventilens 

udblæsningsåbning. 
 

Sikkerhedsarmaturet skal installeres lavt (0,25 m fra gulvet), så 
brugsvandsbeholderen kan tømmes via vandlås. Ellers kan der 
etableres en ventiltilslutning ved svejsning på et lavt sted. 

For at forhindre et hurtigt trykfald i beholderen, når der trækkes varmt 
vand, skal nedenstående sikres for at undgå for tidlig slitage af 
tætninger og brugsvandsanlægget: 
• tilpas tilgangsrøret for koldt vand til en diameter, der som minimum 

svarer til eller er større end diameteren for varmtvandsfordelingen 
• undgå at skabe store tryktab på koldtvandstilgangen gennem 

montering af forskelligt tilbehør (ventiler osv.). 

Det er normalt at sikkerhedsarmaturet til varmt brugsvand lader lidt vand 
slippe ud, når varmtvandsbeholderen opvarmes. 
 

5.7.4 Sikkerhedsventil 

Denne ventil skal tilsluttes det vandafløb, der bruges, via en tragt. 
 

5.7.5 Tømning af kondensvand 
▶ Brug korrosionsbestandige materialer til afløbet. 

Sådanne materialer omfatter: Keramiske rør, hårde PVC-rør, PVC-
rør, PE-HD-rør, PP-rør, ABS/ASA-rør, støbejernsrør med indvendig 
emaljering eller coating, stålrør med plastbelægning, rustfrie stålrør, 
borosilikatglasrør. 

▶ Monter afløbet direkte på en ekstern DN 40-tilslutning. 
▶ Du må ikke ændre eller lukke af for afløbsrør. 
▶ Slanger skal altid skråne nedad. 
 
5.8 Tilslutning af Aftræk 
 

 

 Yderligere oplysninger kan fås i 
monteringsvejledningen til Aftræket. 

 

▶ Kontrollér, om røggasføringen er tæt ( kapitel 12.2). 
 

5.9 Kontrol af tilslutninger 
 

Vandtilslutninger 
▶ Åbn for varmefremløbs- og returløbsventilerne, og fyld 

varmeanlægget op. 
▶ Åbn for koldtvandshanen på kedlen og for en varmtvandshane, indtil 

vand begynder at løbe ud (testtryk: maks. 10 bar). 
 

Gasforsyningsrør 
▶ Tæthedsprøv i.h.t. GR-A 
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5.10 Gastilslutning 
► Gastilslutning udføres i henhold til GR-A 

 
 

6 Eltilslutninger 

6.1 Generelle bemærkninger 
 

 

FARE: Livsfare på grund af stød! 
Berøring af strømførende dele kan medføre stød. 
▶ Før arbejde udføres på elektriske dele, skal de 

adskilles fra strømforsyningen (230 V AC) (sikring, 
afbryderkontakt) og sikres mod utilsigtet 
genindkobling. 

 

 

Eltilslutning skal ske via afbryder. Vær opmærksom på 
autorisationskrav. 

 

Alle kedlens modulerings-, styre- og sikkerhedskomponenter er 
kontrolleret og ledningsforbundet, så de er klar til brug. 

Overhold elselskabets sikkerhedsanvisninger. 

Landespecifikke forskrifter kan forbyde installation af kedlen i område 1 
og 2 i rum med badekar eller bruser ( fig. 32). 
I rum med bad eller brusebad må kedlen kun tilsluttes via en 
fejlstrømsafbryder. 

Der må ikke sluttes andre forbrugere til det samme strømkabel. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 32 
 

[1] Sikkerhedsområde 1, direkte over badekarret 
[2] Sikkerhedsområde 2, en omkreds på 60 cm omkring 
badekar/brusebad 
 

Sikringer 
Kedlen er sikret med to sikringer. De sidder på hovedprintkortet ( fig. 
8, side 12). 
 
6.2 Eltilslutning af kedel til lysnet ved hjælp af 

forsyningskabel 
 

 

FARE: Livsfare på grund af stød! 
Berøring af strømførende dele kan medføre stød. 
� Respekter fase-nul polariteter 
� Jordtilslutning obligatorisk 
� Lokalerne skal være egnede med hensyn til 

kedelbeskyttelse IPX4D 
 

► Iht. standarden EN 60335-1 skal der regnes med en afbryder med en 
kontaktafstand på mindst 3 mm mellem hver pol i den faste 
installation. 

 
6.3 Tilslutning af temperaturfølere 
Før ikke kabler til temperaturfølere gennem de samme 
kabelgennemføringer som 230 V kabler. 

Sluk for strømmen til styreenheden, når temperaturføleren skal tilsluttes. 
Temperaturfølere genkendes automatisk, når styreenheden tændes 
første gang. 

Hvis der tilsluttes en yderligere temperaturføler efter idriftsættelse af 
kedlen, skal den aktiveres manuelt via QAA75 eller QAA78, 
servicefunktion 6200 i ekspertmenuen (se tillæg til varmeregulatoren 
QAA75/78). 

Temperaturfølernes kabler fra tilbehøret (varmtvandstemperaturføler, 
fremløbstemperaturføler, anden varmekreds, rumtemperaturføler) skal 
føres gennem en trækaflastning og derefter gennem en 
kabelgennemføring bag på styreenheden. 

Følg installationsvejledningen for tilbehør. 
 

6.4 230 V tilslutninger på luftflowføler 
 

6.4.1 Brugsvandscirkulationspumpe 
Brugsvandscirkulationspumpen (Q4) tilsluttes den programmerbare 
udgang QX2 på luftflowføleren ([2], fig. 8, side 12). 

Den programmerbare udgang QX2 konfigureres i fabriksindstillingerne 
for brugsvandscirkulationspumpen (Q4). 
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Der kan indstilles et ugentligt program for 
brugsvandscirkulationspumpen (Q4): 
► Vælg servicefunktion 1660 i menuen DHW (se tillæg 

til varmeregulatoren QAA75/78). 
► Standardindstillingen er tidsprogram 5. 
► Vælg servicefunktion 600 til 616 i menuen 

tidsprogram 5, og indstil omskiftningstiderne i 
henhold hertil (se tillæg til varmeregulatoren 
QAA75/78). 

 

6.4.2 Temperaturbegrænser til gulvvarmeanlæg 
Temperaturbegrænseren fra tilbehøret til den anden varmekreds er 
tilsluttet luftflowføleren. 

Følg installationsvejledningen for tilbehør. 

Når temperaturbegrænseren er aktiveret, afbrydes strømforsyningen til 
den tilknyttede varmepumpe. 
 
6.5 Tilslutning af eksternt tilbehør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 33 
 

[15] Øvre varmtvandstemperaturføler (ECS1) 
[16] Udetemperaturføler 
[22] Kabeltilsluttet rumtemperaturstyring (QAA75) 
 

6.6 Tilslutning af solfangers temperaturføler 
► Monter solfangertemperaturføleren iht. til installationsvejledningen 

for solfangeren. 
► Før kablet gennem kabelanordningen bag på kedlen, og derefter 

gennem en kabelanordning på styringen sammen med 
temperaturfølerkablet til beholderen. 

► Sæt følerstikket til solfangeren i det 6-polede stik X2 (tilslutninger 
BX21 og M på clip-in modul 1 – solvarme ( fig. 8, [31], side 12). 

► Kablet kan forlænges efter behov. Vælg tilslutningsledningen iht. 
følgende betingelser: 
- Kabellængde op til 50 m: 0,75 mm2 
- Kabellængde op til 100 m: 1,5 mm2 

► For at undgå induktionsforstyrrelser skal kablerne føres adskilt fra 
230 V kabler. 

► Brug skærmede kabler, hvis der forventes eksterne 
induktionsforstyrrelser. 

 7 Solvarmeanlæg 

7.1 Vigtige oplysninger om solvarmeanlægget 
• Luk aldrig for sikkerhedsventilen. 
• Monter ikke afspærringsventiler mellem solfangerne og 

sikkerhedssventilen. 
• Før installation skal solvarme-ekspansionsbeholderens fortryk 

justeres i forbindelse med anlæg med en højdedifferens på mere end 
12 m ( kapitel 7.4.1). 

• Temperaturen i rørsystemet kan i korte perioder nå op på ca. 175° 
C. Brug kun temperaturbestandige materialer. Hårdloddede 
rørsamlinger anbefales. 

• Hvis systemet ikke er fyldt med en påfyldningsenhed, skal der 
monteres en ekstra udluftningsventil på rørsystemets højeste punkt. 

• For at undgå luftlommer skal rørsystemet føres med hældning fra 
beholderen til solfangeren. 

• Monter en aftapningsventil på rørsystemets laveste punkt. 
 

 

FARE: Risiko for personskade i form af skoldning ved 
aftapning af varmt solvarmevæske. 
 

 

 

BEMÆRK: Sikkerhedsanvisninger. 
Afspærringsventilen ([46], fig. 6 side 10), på 
ekspansionsbeholderen er beregnet til brug ved 
idriftsættelse og vedligeholdelse. Den skal altid forblive 
åben under driften. 

 

7.2 Betingelser 
Der kan højest tilsluttes 2 solfangere. 

Følgende generelle betingelser skal overholdes: 
• Region 
• Solfangerposition og -orientering 
• Brug 
• Brugertilsynstider 
 

 

BEMÆRK: Risko for overhedning. 
Systemet har ingen fordampningsbeskyttelse for 
solfangerne. 

 

I tilfælde af fravær: Nedkøling natten over garanteres også i tilfælde af 
fravær. 
 
7.3 Oplysninger om installation 
Isoler rørsystemet for at minimere varmetab. 
Rørene skal føres på en sådan måde, at luftlommer ikke kan dannes. 
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7.4 IDRIFTSÆTTELSE 

 

En rumenhed QAA75/78 er påkrævet til idriftsættelse af 
kedlen. 
▶ Tilslut denne varmeregulator QAA75/78 (tilbehør),  

 

 

Solfangere må ikke være varme for at forhindre 
solfangervæsken i at fordampe. 
▶ Når det er muligt skal solfangerne afdækkes, og 
systemet påfyldes tidligt om morgenen. 

 
7.4.1 Arbejdstryk 
Indstilling er ikke påkrævet for systemer ved en højdedifferens på op til 
12 m. Arbejdstrykket er 2,5 bar og fortrykket i solvarme-
ekspansionsbeholderen er 1,9 bar. 
For systemer med en højdedifferens på over 12 m skal: 
▶ arbejdstrykket øges med 0,1 bar pr. meter højdeforøgelse. 
▶ fortrykket i solvarme-ekspansionsbeholderen øges med samme 

værdi. 
 
Eksempel: 
Anlæg med en højdedifferens på 17 m. 

• Påkrævet arbejdstryk: 
2,5 bar + 0,5 bar = 3,0 bar 

• Påkrævet fortryk i solvarme-ekspansionsbeholderen: 
1,9 bar + 0,5 bar = 2,4 bar 

 

7.4.2 Brug af solfangervæske 
 

 

FORSIGTIG: Risiko for personskade ved kontakt med 
solfangervæske 
▶ Brug altid beskyttelseshandsker og -briller ved 

håndtering af solfangervæske. 
▶ Hvis solfangervæske kommer i kontakt med huden: 

Vask den af med vand og sæbe. 
▶ Hvis solfangervæske kommer i kontakt med øjnene: 

Åbn øjnene helt, skyl dem grundigt med rindende 
vand, og kontakt en læge. 

 

Solfangervæsken er forblandet og klar til brug. Den giver sikker drift 
inden for det angivne temperaturinterval, beskytter systemet mod 
frostskade og minimerer risikoen for fordampning. 
 

 

BEMÆRK: Brug af en uegnet solfangervæske kan 
beskadige systemet. 
▶ Anlægget må kun fyldes med solfangervæske, der 

er godkendt af Geminox. 
▶ Bland ikke solfangervæske LS med andre 

solfangervæsker. 
▶ Hvis solvarmeanlægget ikke bruges i mere end 4 

uger, skal solfangerne afdækkes. 
 

Solfangervæsken er biologisk nedbrydelig. Et sikkerhedsdatablad med 
yderligere oplysninger kan rekvireres hos producenten. 

Til solfangerne må der kun benyttes følgende solfangervæsker: 
 

Solfangertype Solfangervæske Temperaturinterval 

Flad plade Type LS - 28 ... +170 
Tabel 25 

 7.4.3 Skylning og påfyldning med solvarmefyldepumpe 
(trykfyldning) 

Mens solfangervæsken fyldes på, genererer solvarmepumpen så høj en 
gennemstrømningshastighed, at luften i anlægget trykkes ind i 
beholderen. Udlufter på taget er ikke påkrævet. 

Restluft, som stadig befinder sig i solfangervæsken, fjernes via 
pumpestationens luftudskiller eller via en ekstra luftudskiller i 
rørledningen. 
 

Fig. 34 Komponenter, påfyldningsudstyr 
 

[1] Trykslange 
[2] Returslange 
[3] Solvarmefyldepumpe 
[4] Beholder 
 

Påfyldning af solvarmeanlæg under solvarme-pumpestationen 
▶ Tilslut påfyldningsudstyret som vist i fig. 35. 
▶ I begyndelsen af påfyldningsprocessen skal kugleventilen åbnes og 

lukkes flere gange [2]. 
Den tilbageværende luft fjernes fra pumpen. 

▶ Luk kugleventilen [2]. 
▶ Under påfyldningsprocessen skal solvarmeslangerne mellem 

beholderen og solvarme-pumpestationen løftes en gang imellem for 
at fjerne evt. luftlommer. 

▶ Påfyld solvarmeanlægget, indtil der ikke er flere synlige luftbobler i 
slangen eller påfyldningsudstyret. 

 

Fig. 35 Påfyldning under solvarme-pumpestationen 
 

[1] Påfyldningsventiler 
[2] Kugleventil og kontraventil lukket 
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Påfyldning af solvarmeanlæg over solvarme-pumpestationen 
▶ Tilslut påfyldningsudstyret som vist i fig. 36. 
▶ Lad kugleventilen [2] være lukket. 
▶ Påfyld solvarmeanlægget, indtil der ikke er flere synlige luftbobler i 

slangen eller påfyldningsudstyret. 
 

Fig. 36 Påfyldning over solvarme-pumpestationen 
 

[1] Påfyldningsventil 
[2] Lukket kugleventil 
 

Udluftning af solvarmeanlægget 
▶ Tilslut påfyldningsudstyret som vist i fig. 37. 
▶ Skyl langsomt, og øg gradvist gennemstrømningshastigheden. 
▶ Skyl rørsystemet i ca. 30 minutter, indtil solfangervæsken i 

slangerne og  beholderen er fri for bobler. 
▶ Mens anlægget skylles, skal påfyldningsventilen [2] på 

flowbegrænseren lukkes kortvarigt og derefter hurtigt åbnes helt 
igen. Gentag dette flere gange. Det frigør de luftbobler, der er 
dannet i rørsystemet. 

▶ Rens omløbsrøret via flowbegrænseren ved kortvarigt at stille den 
højre kugleventil [1] i en vinkel på 45° (kontraventil manuelt åben). 

▶ Udfør en tryktest for at kontrollere for overensstemmelse med det 
maks. tilladte tryk på alle komponenter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 37 Skylning af standardanlæg 
 

[1] Kugleventil og kontraventil på termometer åbne (45° position) 
[2] Påfyldnings- og aftapningsventil på flowbegrænseren 

 Afslutning af trykpåfyldning 
▶ Luk påfyldnings- og aftapningsventilerne på sikkerhedsarmaturet [4], 

på flowbegrænseren [5] og på luftudskilleren [1]. 
▶ Når pumpen er tændt ( kapitel 7.6): Åbn langsomt påfyldings- og 

aftapningsventilen [4] på sikkerhedsarmaturet, indtil det krævede 
arbejdstryk nås. Luk derefter aftapningsventilen [4] igen. 

▶ Sluk pumpen ( kapitel 7.6). 
▶ Sæt kugleventilen [3] til 0° (kontraventilen er klar til drift). 
▶ Sæt pumpen på den højeste hastighed, og lad den køre i mindst 15 

minutter, så evt. restluft kan fjernes af luftudskilleren. 
▶ Udluft luftudskilleren [2], og korriger arbejdstrykket efter behov. 
 

Fig. 38 Lukning og åbning af påfyldnings- og aftapningsventilerne 
 
[1] Påfyldningsventil på luftudskiller 
[2] Udluftningskrue på luftudlader 
[3] Kugleventil i position 0° (kontraventil klar til drift) 
[4] Påfyldnings- og aftapningsventil på sikkerhedsarmaturet 
[5] Påfyldnings- og aftapningsventil på flowbegrænseren 
 

▶ Luk igen alle automatiske udluftningsventiler efter påfyldning. 
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Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit 
▶ Tænd og sluk for solvarmepumpen manuelt ( kapitel 7.6). 
▶ Kontrollér manometerets [1] sorte viser på sikkerhedsarmaturet, 

mens du tænder og slukker. 
 

 

Hvis den sorte viser på manometeret [1] viser 
tryksvingninger, når pumpen tænder og slukker, er der 
stadig luft i solvarmeanlægget, som skal fjernes. 

 

Fig. 39 Kontrol af manometerdisplay 
 

[1] Manometer 
 

7.4.4 Fastlæggelse af frostbeskyttelsestemperatur 
For at fastlægge graden af frostbeskyttelse anbefales det, mens 
anlægget er i drift, at kontrollere frostbeskyttelsen for solfangervæsken 
ved hjælp af en frostbeskyttelsesmåler (et refraktometer). 
 

 

BEMÆRK: Frostskade 
▶ Kontrollér hvert andet år, om det nødvendige 

frostbeskyttelsesniveau (mindst - 25° C) 
opretholdes. 

 

Måleinstrumenter til kontrol af kølevæsker til motorkøretøjer er ikke 
egnet til dette formål. En velegnet måler kan bestilles separat. 
 

Til drift af anlægget med solfangervæske medium LS 
Hvis der bruges solfangervæske LS til solvarmeanlægget, skal værdien 
omregnes ved hjælp af tabel 26. 
 

Registreret værdi for 
solfangervæske L 
(koncentration) 

Svarer til frostbeskyttelse for 
solfangervæske LS 

- 23° C (39 %) - 28° C 

- 20° C (36 %) - 25° C 

- 18° C (34 %) - 23° C 

- 16° C (31 %) - 21° C 

- 14° C (29 %) - 19° C 

- 11° C (24 %) - 16° C 

- 10° C (23 %) - 15° C 

- 8° C (19 %) - 13° C 

- 6° C (15 %) - 11° C 

- 5° C (13 %) - 10° C 

- 3° C (8 %) - 8° C  
Tabel 26 

 Korrigering af frostbeskyttelse 
Hvis det minimale frostbeskyttelsesniveau ikke opretholdes, skal der 
tilføres yderligere solfangervæske. 
▶ Beregn anlæggets volumen ved hjælp af tabel 27 for at fastlægge 

den præcise mængde, der skal tilføres. Denne mængde svarer til 
den, der først skal bortledes. 

 

Anlægsdel Påfyldningsvolumen 
Solfangere Se teknisk vejledning eller 

produktdokumentation 
1 solvarme-pumpestation 0,50 l 

1 varmeveksler i solvarmebeholderen 
200 l beholder 4,6 l 

1 m Cu rør Ø 15 mm 0,13 l 

1 m Cu rør Ø 18 mm 0,20 l 

1 m Cu rør Ø 22 mm 0,31 l 

1 m Cu rør Ø 28 mm 0,53 l 

1 m Cu rør Ø 35 mm 0,86 l 

1 m Cu rør Ø 42 mm 1,26 l 

1 m korrugeret rustfrit stålrør DN16 0,26 l 

1 m korrugeret rustfrit stålrør DN20 0,41 l 

1 m korrugeret rustfrit stålrør DN25 0,61 l 

Tabel 27 Volumen for separate anlægsdele 
 
▶ Brug følgende formel til at bestemme den mængde koncentrat, der 

skal tilføres (Vudskift). 
 

 
 

Vudskift = Vtotal x 45 - Ckoncentration 
 100 - Ckoncentration 

 
 

Tabel 28 Formel til beregning af den mængde væske, der skal 
udskiftes 
 

Eksempel med solfangervæske L: 
• Anlægsvolumen (Vtotal) = 22 l 
• Frostbeskyttelsesniveau (aflæst værdi): - 14° C 
• Svarer til koncentrationen ( tabel 26, side 31) 29 %  (C = 29) 
• Resultat: Vudskift = 4,9 l 

▶ Bortled den beregnede mængde, der skal tilføres (Vudskift), og tilfør 
koncentrat. 

 

7.4.5 Justering af gennemstrømningshastighed 
Gennemstrømningshastigheden indstilles, når anlægget er koldt (maks. 
30 - 40° C). 

Hvis du ønsker at indstille gennemstrømningshastigheden: 
1. Udførelse af indledende arbejde ( side 31) 
2. Kontrol af gennemstrømningshastighed ( side 32). 
3. Justering af gennemstrømningshastighed ( side 32). 
 
Udførelse af indledende arbejde 
▶ Sæt kugleventilen [1] til 0° (kontraventilen er klar til drift). 
▶ Åbn flowbegrænseren [3] helt. 
▶ Tænd for solvarmepumpen [2] manuelt på varmeregulatoren 

QAA75/78 ( kapitel 7.6). 
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Fig. 40 
 

[1] Kontraventil klar til drift 
[2] Pumpekontakt på solvarmepumpen 
[3] Justering af skrue på flowbegrænseren 
[4] Indikatorpunkt for gennemstrømningshastighed 
 

Kontrol af gennemstrømningshastighed 
▶ For oplysninger om nødvendig minimum 

gennemstrømningshastighed (ved 30 - 40° C i retur) se tabel 29. 
▶ Kontrollér gennemstrømningshastigheden gennem skueglasset på 

flowbegrænseren [4]. 
▶ Forudindstil gennemstrømningshastigheden ved at justere 

hastighedsindstillingen for pumpen [2], så den ønskede gennem-
strømningshastighed nås ved så lav en hastighed som muligt. 

 

 

Hvis den forudindstillede gennemstrømningshastighed 
ikke nås ved pumpens højeste hastighedsniveau: 
► Kontrollér de maksimalt tilladte rørlængder og -
størrelser. 
► Monter om nødvendigt en stærkere pumpe. 

 
 Flade Bosch-solfangere 

Antal l/min.1) 

1 1 

2 1,5 - 2 
Tabel 29 Gennemstrømningshastighed ved 30 - 40° C for retur, 

afhængigt af solfangerversion og -antal 

1) Nominel gennemstrømningshastighed pr. solfanger: 50 l/t 
 

Justering af gennemstrømningshastighed 
▶ Begræns gennemstrømningshastigheden på flowbegrænseren [3], 

indtil den er under den maksimale gennemstrømningshastighed. 
▶ Luk justeringsskruen på flowbegrænseren [3], indtil kanten af 

flyderen [4] i skueglasset viser den anbefalede 
gennemstrømningshastighed ( tabel 30). 

 

 Flade Bosch-solfangere 

Antal l/min 

1 2,5 

2 5 
Tabel 30 Gennemstrømningshastighed (maks. gennemstrømnings-

hastighed) 30 - 40° C for retur, afhængigt af solfangerversion 
og -antal 

 

▶ Vælg driftstilstanden "Auto" på varmeregulatoren (QAA75/78). 

 7.5 Kontrollér for korrekt tilslutning af solfangerens 
temperaturføler til varmeregulatoren (QAA75/78) 

Temperaturføleren er tilsluttet, hvis servicefunktionen 7830 viser en 
temperaturværdi. Sådan kaldes en servicefunktion frem: 
▶ Tryk på ESC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 41 
 

▶ Tryk på OK, og hold tasten inde, indtil Slutbruger-menuen åbnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 42 
 

▶ Tryk på infotasten i mindst 5 sekunder. 
▶ Vælg menuen Tekniker med drejeknappen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 43 
 

▶ Bekræft ved at trykke på OK. 

  

Rumtemperatur 

Tidspunkt på dagen og dato 
Operatørsektion 

PROG 

PROG 

Tekniker 
Idriftsættelse 
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▶ Vælg menuen Indgangs-/udgangstest med drejeknappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 44 
 

▶ Bekræft ved at trykke på OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 45 
 

▶ Vælg servicefunktion 7830 med drejeknappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 46 

 7.6 Tænd pumpen manuelt med varmeregulatoren 
(QAA75/78) 

▶ Tryk på ESC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 47 
 

▶ Tryk på OK, og hold tasten inde, indtil Slutbruger-menuen åbnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 48 
 

▶ Tryk på infotasten i mindst 5 sekunder. 
▶ Vælg menuen Tekniker med drejeknappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 49 
 

▶ Bekræft ved at trykke på OK. 
   

Rumtemperatur 

Fejl 
Service/særlig drift 

PROG 

PROG

No.

PROG 

Indgangs-/udgangstest 
Relætest 

ingen test 
Tidspunkt på dagen og dato 
Operatørsektion 

Indgangs-/udgangstest 
Følertemp. BX21 modul 1 

PROG 

PROG

No.

Tekniker 
Idriftsættelse 

Indgangs-/udgangstest 
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▶ Vælg menuen Indgangs-/udgangstest med drejeknappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 50 
 

▶ Bekræft ved at trykke på OK. 
▶ Displayet viser servicefunktion 7700. 
▶ Bekræft ved at trykke på OK. 

Displayet viser ingen test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 51 
 

▶ Vælg Relæudgang QX23 Modul 1 med drejeknappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 52 
 

▶ Bekræft ved at trykke på OK for at tænde pumpen. 
 

For at tænde pumpen: 
▶ Tryk på OK. 

Displayet viser Relæudgang QX23 Modul 1. 

 ▶ Vælg ingen test med vælgerknappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 53 
 

▶ Bekræft ved at trykke på OK for at slukke pumpen. 
 

7.7 Efter idriftsættelse 
▶ Når pumpen har været i drift i flere timer, skal solvarmeanlægget 

udluftes via luftudladeren i pumpestationen [5] og (hvis monteret) 
udlufteren på taget. 

 
7.8 Påkrævet årlig vedligeholdelse 
▶ Kontrollér ekspansionsbeholder: Fortrykket skal være under 0,5 

bar i et trykløst anlæg. 
▶ Kontrol af solfangervæske: 

– pH-værdi 7,5 <pH < 9,5 
– Frosttemperaturgrænse: Frosttemperaturgrænsen skal svare til 

den temperatur, der blev indstillet ved idriftsættelsen. 
– Farve: Farven skal svare til farven ved idriftsættelsen. 
– Udskift evt. solfangervæsken 

▶ Udfør en funktionstest. 
 
7.9 Indstilling af parametre for forskellige 

installationstyper 
Åbn den avancerede menu via QAA75/78 på "ekspert"-niveau for at få 
vist de forskellige menuer, der vises i nedenstående tabeller. (Se den 
medfølgende vejledning til kedlen). 

   

PROG

No.

PROG

Nr.

PROG

Nr.

Indgangs-/udgangstest 
Relætest 

ingen test  

Fejl 
Service/særlig drift 

PROG 

Indgangs-/udgangstestt 
Relætest 

ingen test 

Indgangs-/udgangstest 
Relætest 

Relæindgang QX23 modul 1 

Indgangs-/udgangstest 
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7.9.1 Konfiguration nr. 1: Enkelt direkte varmekreds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 54 
 

[PMT] Udluftning – solvarmeside 
[GS] Solvarmeføler 
[Q5] Solvarmekredspumpe 
[CIS] Solvarme clip-in 
[KW] Koldtvandstilgang/solvarmebeholderafløb 
[BWAG] Må ikke anvendes i DK 
[SG] Sikkerhedsarmatur 
[QAC34] Udeføler (valgfrit tilbehør) 
[QAA75/78] Rumenhed (tilvalg) 
[AVS71] Radiomodul = antenne (tilvalg) 
[T1] Solfangertemperaturføler (leveres sammen med kedlen) 
[T2]          Varmt brugsvand, temperaturføler – solvarme 
[T3] Varmt brugsvand, temperaturføler – opvarmning (NTC) 

  
 

Parametre til konfiguration nr. 1 
Når der bruges en cirkulationspumpe, skal den tilsluttes QX2 på 
apparatets LMS14. 
Som standard tændes og slukkes denne pumpe ved hjælp af timer-
programmet 5. 
Program 5 kan konfigureres som vist i nedenstående tabel: 
 

Menu Linje Funktion Indstilling 
Varmt brugsvand 1660 Cirkulationspumpe Timer-program 

5 
Timer-program 5 600...606 Omskiftningspunkter - 
Tabel 31 

 

7.9.2 Oversigt over mulige parametre og indstillinger 
  

 

Linje 
PROG nr. 

Adgangs-
niveaul1) Funktion Standardværdi Min. Maks. Enhed 

Solvarme 

3810 S Temperaturdiff. tændt 8 0 40 ° C 

3811 S Temperaturdiff. slukket 4 0 40 ° C 

3812 S Ladetemp. min. brugsvand st.beholder 30 - - - / 8 95 ° C 

3831 S Min. køretid, solfangerpumpe 120 5 120 ° C 

3840 S Solfanger, frostbeskyttelse 2 - - - / -20 5 ° C 

3850 S Solfanger, overtemp.beskyttelse 120 - - -/30 350 ° C 

3860 S Fordampning, varmebærer 140 - - -/60 350 ° C 

Solvarmebeholder 

5050 S Ladetemp., maks. 75 8 Linje 5051 OEM ° C 

5055 S Genkølingstemp. 70 8 95 ° C 
Tabel 32 
 

1) S: Adgangsniveau, ekspert   

AVS71 
(tilvalg) 

QAA75/78 
(tilvalg) 
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Generelt 
Solvarmeladning udføres med en pumpe ved en hastighed, der 
afhænger af temperaturdifferensen mellem brugsvandsbeholderen og 
solpanelet. 

Ud over solpanel B6 er mindst én beholderføler B31 påkrævet i den 
nederste del af beholderen. Hvis en sådan ikke er til stede, bruges 
føleren i den øverste del af beholderen. Hvis ingen af disse følere er til 
stede, og solvarmefunktionen er aktiv, sendes en fejlmelding, og 
solvarmepumpen frakobles, uanset solpanelernes temperatur. 
 

Ladestyring (∆T) 
 

Linje PROG nr. Funktion 

3810 Temperaturdiff. tændt 

3811 Temperaturdiff. slukket 

3812 Ladetemp. min. brugsvand st.beholder 
Tabel 33 
 

Ved ladning af lagerbeholderen via varmeveksleren skal 
temperaturdifferensen mellem solfangeren og lagerbeholderen være 
tilstrækkelig, og solfangeren skal have nået min. ladetemperaturen for 
lagerbeholderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 55 Tænd/sluk, solvarmepumpe 
 

[SdAus] Temp.diff. slukket (dynamisk frakoblingsgrænse) 
[SdEin] Temp.diff. tændt (tilkoblingsgrænse) 
[Tkol] Solvarmeføler, temperatur 
[TLmin] Min. ladetemperatur, brugsvandslagerbeholder 
[TSp] Lagerbeholder, temperatur 
 

Maks. ladetemperatur 
Parameter (brugsvandslagerbeholdere): 
 

Linje PROG nr. Funktion 

5050 Ladetemp., maks. 
Tabel 34 
 

Lagerbeholderen lades med solenergi op til den maks. ladetemperatur, 
der er indstillet ved føler B31. Hvis der ikke er en føler B31, bruges føler 
B3. 

Ladning afbrydes, når ladetemperaturen i lagerbeholderen overskrides. 
Ladning aktiveres igen, når lagerbeholderens temperatur falder til 1 K 
under den maksimale ladetemperatur. 

Solfangerens overtemperaturbeskyttelse kan genaktivere 
solfangerpumpen, indtil den maksimale lagerbeholdertemperatur er 
nået. 
 

 

Når der bruges 2 følere (B3 + B31), afbrydes ladningen, 
så snart den ene af de temperaturer, som de 2 følere 
registrerer, er over den maksimale ladetemperatur. 

 
Linje PROG nr. Funktion 

3831 Min. køretid, solfangerpumpe 
Tabel 35 

 Når solfangerpumpen er aktiveret, er den i drift i minimumskøretiden, 
uafhængigt af temperaturdifferenser. Pumpens minimumskøretid kan 
indstilles ved hjælp af parametre, og den er aktiv med alle de funktioner, 
der aktiverer solfangerpumpen. 
 

Frostbeskyttelse af solfangeren 
 

Linje PROG nr. Funktion 

3850 Solfanger, overtemp.beskyttelse 
Tabel 36 
 

Hvis paneltemperaturen overstiger temperaturniveauet for solfangerens 
overtemperaturbeskyttelse, og hvis lagerbeholderens maksimale 
temperatur ikke er nået, aktiveres solfangerpumpen. 

Hvis solpaneltemperaturen falder med sluttedifferensen til under 
temperaturniveauet for solfangerens overtemperaturbeskyttelse, 
deaktiveres solfangerpumpen igen. 

Hvis lagerbeholderens temperatur øges til beholderens maksimale 
temperatur, deaktiveres solfangerpumpen. 

Hvis lagerbeholderens temperatur falder til 1 K under beholderens 
sikkerhedstemperatur, aktiveres solfangerpumpen igen. 
 
Genkøling 
Det er en fordel at bruge genkøling sammen med 
overtemperaturbeskyttelse. Hvis brugsvandslagerbeholderen allerede 
har nået sit maksimale temperaturniveau, hvilket betyder, at 
overtemperaturbeskyttelsen for solfangeren ikke længere er mulig, kan 
genkøling igen sænke lagerbeholderens temperaturniveau (typisk om 
natten). 
 

Linje PROG nr. Funktion 

5055 Genkølingstemp. 
Tabel 37 
 

 

Køletilstand annulleres, hvis brugsvandslagerbeholderen 
skal genkøles under køletilstand. 

 

Væskefordampningstemperatur 
 

Linje PROG nr. Funktion 

3860 Fordampning, varmebærer 
Tabel 38 
 
Hvis der er risiko for, at den varmeledende væske fordamper på grund 
af høje solpaneltemperaturer, deaktiveres panelpumpen for at forhindre 
væsken i at nå en for høj temperatur. Dette er en funktion til beskyttelse 
af pumpen. 

Når der på grund af høje paneltemperaturer er risiko for, at den 
varmeledende væske fordamper, deaktiveres panelpumpen for at 
forhindre overhedning. 

Hvis paneltemperaturen falder til en sluttedifferens (15 K) under 
fordampningstemperaturen, aktiveres panelpumpen igen. 

Timer kørt 
"Timer kørt, soludbytte" omfatter kun de perioder, hvor panelet leverer 
varme til lagerbeholderen. 

"Timer kørt solfanger, overtemp." er summen af de driftstimer, hvor 
overtemperaturbeskyttelsen har været aktiv. 

Parametre (generator Diagnosemenu): 
 

Linje PROG nr. Funktion 

8530 Timer kørt, solvarmeudbytte 

8531 Timer kørt, solfanger, overtemp. 
Tabel 39 

  

EN 
 
HORS 
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7.10 Aflæsning af temperaturer fra solvarmebeholder og 

solfanger 
Disse temperaturer kan vises på brugerinterfacet QAA75/78. 
▶ Kald menuniveauet Opstart frem. 
▶ Vælg menuen Indgangs-/udgangstest. 
▶ Kald funktionen Nr. 7750/7830 og 7831 frem: 

– Nr. 7750: Brugsvandstemperatur B3 = temperaturføler T3 – øvre 
del af solvarmebeholder. 

– Nr. 7830: Brugsvandstemperatur BX21 = temperaturføler T1 – 
solfanger (føler leveret sammen med kedlen). 

– Nr. 7831: Brugsvandstemperatur BX22 = temperaturføler T2 – 
nedre del af solvarmebeholder. 

 
 

8 Opstart 

 

En rumtemperaturkompenseret varmeregulator 
QAA75/78 er påkrævet til opstart af kedlen. 
▶ Tilslut denne varmeregulator QAA75/78 (tilbehør), 

(se tilbehørstillæg). 
 

8.1 Oversigt over tilslutninger 
På side 10 i afsnit 2.8 findes en oversigt over tilslutninger. 
 

8.2 Før opstart 
 

 

BEMÆRK: Mangel på vand kan beskadige kedlen! 
Opstart uden vand vil ødelægge kedlen. 
▶ Varmeanlægget må først betjenes, når vand er 

påfyldt. 
 

▶ Indstil ekspansionsbeholderens fortryk til varmeanlæggets statiske 
højde ( side 23). 

▶ Åbn koldtvandshanen. 
▶ Åbn udluftningsventilen (lad den være åben). 
▶ Åbn varmefremløbs- og varmereturhanen. 
▶ Åbn alle anlæggets radiatorventiler. 
▶ Fyld installationen langsomt (for at lette afgasningen) ved hjælp af 

påfyldningssystemets ventil. 
▶ Kontrollér, at kredsen er tæt. 
▶ Luk alle anlæggets radiatorventiler. 
▶ Aktivér afluftningsfunktionen ( kapitel 8.5.2). 
▶ Luk kedlens udlufter. 
▶ Aflæs trykket på kedlens manometer. 
▶ Fyld varmeanlægget op igen til ca. 1,5 bar. 
▶ Luk påfyldningsventilen 
▶ Kontrollér udluftningen af radiatorerne 
▶ Kontrollér, om den gastype, der er angivet på typeskiltet, stemmer 

overens med den, der leveres. 
▶ Åbn gasafspærringsventilen. 
▶ Udluft gasledningerne omhyggeligt. Hvis installationen er ny, fjerner 

udluftningen den luft, der findes i rørledningerne, så kedlen har 
tilstrækkeligt brændstof. Tilstedeværelsen af luft i gassen, hindrer 
brænderen i at antænde, så flammeovervågningsenheden frakobler 
systemet af sikkerhedshensyn. Dette er tilfældet for både en ny 
naturgas- og LPG-installation. Når det drejer sig om en LPG-
installation, skal lagerbeholderen også udluftes grundigt før opstart. 
Ved udluftningen skal den eksterne udledning af gassen 
udføres med alle de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger på 
plads. 

▶ Ved hjælp af et skumprodukt eller en vandsøjlemåler skal det 
kontrolleres, at samlinger er tætte, og at gaskredsen er lufttæt. 

 8.2.1 Kontrol før opstart 
▶ Kontrollér, at anlægget er forsynet med en 

overensstemmelseserklæring udstedt af en godkendt organisation 
(iht. til anlægsstandarder). 

▶ Kontrollér, at pakninger og samlinger i systemet ikke er utætte. 
▶ Kontrollér, at kedlen er tilpasset til den anvendte gas, og at der ikke 

er gasutætheder. 
▶ Kontrollér, at kedlen er fyldt med vand  og under tryk (1,5 bar), og at 

der ikke findes utætheder nogen steder. 
Lad aldrig trykket falde til under 1 bar. 

▶ Kontrollér, at kedlens eltilslutninger er korrekte: 230 V, 50 Hz, 
jordingstilslutning samt korrekt polaritet. 

▶ Kontrollér, at forbrændingsproduktaftrækket er korrekt monteret, og 
at der ikke er utætheder eller blokeringer. 

▶ Kontrollér, at varmeanlæggets ventilation ikke er blokeret. 
▶ Kontrollér, at kondensatvandlåse i forbindelse med røggasrør er fyldt 

med vand. 
▶ Kontrollér, at kondensudløbet er korrekt tilsluttet, og at der ikke er 

utætheder. 
▶ Kontrollér, at anlægget er helt rent og er blevet rengjort og skyllet iht. 

BS 7593. Hvis dette ikke er tilfældet, kan garantien bortfalde. 
 
8.3 Styreelementer og visninger i display 

8.3.1 Visninger på Betjeningspanelen AVS 37 
 

Fig. 56 
 

[1] Alfanumerisk visning 
[2] Symboler ( tabel 40) 
[3] Visning af driftstilstand 
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Driftsvælger (opvarmning/varmt brugsvand) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 40 
 

8.3.2 Betjeningspanel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 57 Betjeningspanel 
 

[1] Display 
[2] Driftsvælger (opvarmning/varmt brugsvand) 
[3] Infoknap 
[4] Skorstensfejerknap 
[5] Komfortværdiindstilling for opvarmning (  tast "+" og "-")/ 

navigations- og parameterindstillinger (OK-tast og ESC-tast) 
[6] Brugsvandsindstilling (  tast "+" og "-")/ 

navigations- og parameterindstillinger (-tast og -tast) 
[7] Manometer 

 8.8.3 Styreelementer på styreenhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 58 Styreelementer på styreenhed 
 

[1] Tænd/sluk-knap 
[2] Hul til adgang til LMS-enheden for at kunne indstille 

kedelanlægget 
(fjern aldrig lukkeproppen igen) 

[3] Resettast 
[4] Tilslutning til kabelforbundne rumvarmeregulaturer (QAA55 / 

QAA75) 
[5] Tilslutning til varmtvandstemperaturføler 

ECS1 (klemmer 4/3): Brugsvandstemperatur (øverst i 
beholderen). 
ECS2 (klemmer 6/5): Programmerbar temperaturfølerindgang – 
BX3 

[6] Tilslutning til kabelforbundet udeføler QAC34 
 
8.4 Opstart 

8.4.1 Start/stop af kedel 

Start 
▶ Åbn topkabinettet ( fig. 59, [1]). 
▶ Tænd apparatet med tænd/sluk-knappen ( fig. 59, [2]). 

Displayet tændes ( fig. 59, [3]) og viser kort efter 
kedeltemperaturen. Varmedrift er aktiveret. Symbolet  viser 
natsænkningsdrift. 

▶ Indstilling af dato og tidspunkt ( kapitel 8.4.2) 
▶ Luk topkabinettet ( fig. 59, [1]). 
 

Stop af kedel 
 

 

BEMÆRK: Beskadigelse af anlæg på grund af frost! 
▶ Hvis kedlen tages ud af drift i længere tid, skal 

frostbeskyttelsesbemærkningerne følges 
( Teknisk dokumentation for brugerinterface 
QAA75/78). 

 

▶ Åbn topkabinettet ( fig. 59, [1]). 
▶ Sluk for kedlen med tænd/sluk-knappen ( fig. 59, [2]). 

Displayet ( fig. 59, [3]) slukkes. 
   

Symbol Beskrivelse 
Varme til komfort, indst.værdi 

Varme til reduceret, indst.værdi 

Brænder TÆNDT, aktive brænderfaser 

Fejl 

Driftstilstand, opvarmning 

Driftstilstand, varmt brugsvand 

Vedligeholdelse/særlig funktion 

Viser den valgte driftstilstand (opvarmning/varmt brugsvand) 

OK 

ESC 
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▶ Luk topkabinettet ( fig. 59, [1]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 59 Start/stop af kedel 
 

[1] Topkabinet 
[2] Tænd/sluk-knap 
[3] Brugerinterface, display 
 

8.4.2 Justering af dato og tidspunkt på betjeningspanelet 
 

 

BEMÆRK: Dato og tidspunkt skal indstilles, ellers kan 
kedlen ikke sættes i drift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 60 Display ved første aktivering 

 ▶ Hold tasten OK inde, indtil menuen Slutbruger, nr.50 vises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 61 Servicefunktion nr.50 og tidspunkt vises skiftevist 
 

▶ Tryk på OK. 
Timerne begynder at blinke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 62 
 

▶ Indstil timer med tasterne  og . 

   

OK 

ESC 

ESC 

OK 

OK 

ESC 
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▶ Bekræft ved at trykke på OK. 

Minutterne begynder at blinke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 63 
 

► Indstil minutter med tasterne  og . 
► Bekræft ved at trykke på OK. 
► Skift til servicefunktion nr.51 med  og . 

Servicefunktion nr.51 og dag og måned vises skiftevist 

► Indstil måned og dag. 
► Bekræft ved at trykke på OK. 
► Skift til servicefunktion nr.52 med  og . 

Servicefunktion nr.52 og år vises skiftevist. 

► Indstil år. 
► Bekræft ved at trykke på OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 64 
 

▶ Tryk på tasten Mode for at skifte til standardvisning. 
Displayet viser fremløbstemperaturen. 
Solsymbolet viser komfortdrift. 

 8.4.3 Opvarmning og varmt brugsvand, driftstilstande 
► Tryk på driftsvælgeren, indtil den ønskede driftstilstand er valgt 

Displayet viser den valgte driftstilstand ved hjælp af en bjælke under 
symbolet for driftstilstand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4.4 Valg og indstilling af centralvarmedrift på 

Betjeningspanelen AVS 37 
 

Valg af opvarmningstilstand 
 

 

BEMÆRK: 
► Ved indstilling af omskiftningstider for centralvarme 

skal det sikres, at brugsvandstilstanden ikke ændres. 
 

► Tryk på driftsvælgeren, indtil driftstilstanden vises under symbolet for 
opvarmningsdrift. Der skiftes fra opvarmningsdrift til frostbeskyttelse 
ved at trykke mere end én gang på knappen ( kapitel 8.4.3, side 
40). 

 

Rumtemperatur 
► Indstil komfortindstillingsværdien ved at trykke på "+/OK" og "-/ESC". 

Ændring af ønsket rumtemperatur er aktiv uden bekræftelse. 
► Brug driftsvælgeren til at skifte til standarddisplayet. 
 
Indstilling af omskiftningstider for centralvarme 
Standardopvarmningsprogrammet er et ugeprogram (1-7: fra mandag 
til søndag) med komfortdrift fra 6.00 til 22.00 og reduceret drift fra 
22.00 til 6.00. 

  

OK 

ESC 

ESC 

OK 

Fig. 65 Kun opvarmning 

Fig. 66 Opvarmning og varmt brugsvand 

Fig. 67 Kun varmt brugsvand 

Fig. 68 Frostbeskyttelse 
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Valg Forindstilling 
1-7 Mandag til søndag 

1-5 Mandag til fredag 

6-7 Lørdag og søndag 

1 Mandag 

2 Tirsdag 

3 Onsdag 

4 Torsdag 

5 Fredag 

6 Lørdag 

7 Søndag 
Tabel 41 Forindstillinger for centralvarme-timeren 
 
Eksempel: Opvarmningsprogram for mandag til fredag (1-5). 
▶ Tryk på OK, og hold tasten inde, indtil Slutbruger-menuen åbnes. 

"nr.50" vises. 
▶ Indstil centralvarme-timeren som vist i tabellen. 
 

Valg af servicefunktion 
med  og  

Indstilling af 
omskiftningstid med 
 og  Bekræftelse

nr.60 + OK Forindstilling 
 

1-5: Man-fre 

OK 

nr.61 + OK 1. fase tilkoblet 
 

06:00 

OK 

nr.62 + OK 1. fase frakoblet 
 

08:00 

OK 

nr.63 + OK 2. fase tilkoblet 
 

11:30 

OK 

nr.64 + OK 2. fase frakoblet 
 

13:30 

OK 

nr.65 + OK 3. fase tilkoblet 
 

17:30 

OK 

nr.66 + OK 3. fase frakoblet 
 

22:30 

OK 

Tabel 42 
 
► Sæt en anden timer op til en anden forindstilling (servicefunktion 

nr.60 - 6-7: lørdag-søndag). 
- eller - 
► Brug driftsvælgeren til at skifte til standarddisplayet. 
 

8.4.5 Valg og indstilling af brugsvandsdrift på 
betjeningspanelet 

 

Valg af brugsvandsdrift 
 

 

BEMÆRK: 
► Ved indstilling af omskiftningstider for varmt 

brugsvand skal det sikres, at 
centralvarmedriftsformen ikke ændres. 

 

► Tryk på driftsvælgeren, indtil driftstilstanden vises under symbolet 
for brugsvandsdrift. Der skiftes fra brugsvandsdrift til 
frostbeskyttelse ved at trykke mere end én gang på knappen ( 
kapitel 8.4.3, side 40). 
– Brugsvandsdrift: Brugsvandsproduktion i henhold til timer-

indstillinger. 
– Frostbeskyttelsestilstand: Ingen brugsvandsproduktion, men 

frostbeskyttelsen er aktiv. 

 Indstilling af temperatur for brugsvandsproduktion 
► Tryk på  eller , indtil den ønskede temperatur vises på 

displayet. 
► Tryk på driftsvælgeren for at gemme indstillingen. 
 

Indstilling af omskiftningstider for brugsvandsproduktion 
Standard brugsvandsprogrammet er et ugeprogram (1-7: fra mandag 
til søndag) med brugsvandsproduktion fra 24.00 til 5.00 og fra 14.30 til 
17.00. 
 

Valg Forindstilling 
1-7 Mandag til søndag 

1-5 Mandag til fredag 

6-7 Lørdag og søndag 

1 Mandag 

2 Tirsdag 

3 Onsdag 

4 Torsdag 

5 Fredag 

6 Lørdag 

7 Søndag 
Tabel 43 Forindstillinger for brugsvands-timer: 
 

Eksempel: Brugsvandsprogram for mandag til søndag (1-7). 
► Tryk på OK, og hold tasten inde, indtil Slutbruger-menuen åbnes. 

"nr.50" vises. 
► Indstil brugsvands-timeren som vist i tabellen. 
 

Valg af 
servicefunktion med 
 og  

Indstilling af 
omskiftningstid med 
 og  Bekræftelse

nr.74 + OK Forindstilling 
 

1-7: Man-søn 

OK 

nr.75 + OK 1. fase tilkoblet 
 

00:00 

OK 

nr.76 + OK 1. fase frakoblet 
 

05:00 

OK 

nr.77 + OK 2. fase tilkoblet 
 

14:30 

OK 

nr.78 + OK 2. fase frakoblet 
 

17:00 

OK 

nr.79 + OK 3. fase tilkoblet 
 

..:.. 

OK 

nr.80 + OK 3. fase frakoblet 
 

..:.. 

OK 

Tabel 44 
 

► Sæt en anden timer op til en anden forindstilling (servicefunktion 
nr.74) 

- eller - 

► Brug driftsvælgeren til at skifte til standarddisplayet. 
 

8.4.6 Justering af en værdi 
► Tryk på OK for at skifte til servicefunktion – nr.50 vises. 
► Bladr gennem servicefunktionerne ved hjælp af  og , indtil den 

ønskede servicefunktion vises på displayet. 
▶ Vælg servicefunktion med OK. 
▶ Tryk på  eller , indtil den ønskede værdi vises på displayet. 
▶ Tryk på OK for at gemme indstillingen. 
▶ Brug driftsvælgeren til at skifte til standarddisplayet. 
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Oversigt over servicefunktioner 
 

Undermenu 
Linje 
AVS37 

Linje 
REG75/78 

Adgang 
for1) Funktion Enhed Indstillinger 

Standard-
indstilling 

Tidspunkt og dato 50 1 E Timer/minutter tt:mm 00:00 til 23:59 --:-- 

 51 2 E Dag/måned dd.mm 01.01 til 31.12 --.-- 
 52 3 E År åååå 2004 til 2099 ---- 
 53 4 F Sommertid, start dd.mm 01.01 til 31.12 25.03 
 54 5 F Sommertid, slut dd.mm 01.01 til 31.12 25.10 
 59 6220 F Softwareversion - 0 til 99,9 ---- 
Tidsprogram, 
varmekreds 1 

60 500 E Forindstilling - Man.-søn. | man.-fre. | lør. - søn. | 
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | 
søn. 

Man-søn 

 61 501 E 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 
 62 502 E 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 
 63 503 E 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 
 64 504 E 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 
 65 505 E 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 
 66 506 E 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 
Tidsprogram, 
varmekreds 2 

67 520 E Forindstilling - Man.-søn. | man.-fre. | lør. - søn. | 
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | 
søn. 

Man-søn 

 68 521 E 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 
 69 522 E 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 
 70 523 E 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 
 71 524 E 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 
 72 525 E 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 
 73 526 E 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 
Tidsprogram, 
brugsvand 

74 560 E Forindstilling - Man.-søn. | man.-fre. | lør. - søn. | 
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | 
søn. 

Man-søn 

 75 561 E 1. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6:00 
 76 562 E 1. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22:00 
 77 563 E 2. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 
 78 564 E 2. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 
 79 565 E 3. fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 
 80 566 E 3. fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --:-- 
Varmekreds 1 81 712 E Reduceret indstillingsværdi °C Række 714 værdi til række 710 værdi 18 
 82 720 E Kurvehældning - 0,10 til 4,00 1.5 
 83 721 F Kurveskift °C - 4,5 til 4,5 0 
 84 730 E Sommer/vinter, °C 8 til 30 18 
 85 741 F Maks. fremløbstemperatur °C 8 til 95 80 
Varmekreds 2 
(ekstraudstyr, hvis 
udvidelsesmodul er 
tilsluttet) 

86 1012 E Reduceret indstillingsværdi °C Række 1014 værdi til række 1010 18 
87 1020 E Kurvehældning - 0,10 til 4,00 0.8 
88 1021 F Kurveskift °C - 4,5 til 4,5 0 
89 1030 E Sommer/vinter, °C ---/8 top 30 18 
90 1041 F Maks. fremløbstemperatur °C 8 til 95 80 

Varmt brugsvand 91 1612 E Reduceret indstillingsværdi °C 8 til 80 40 
 92 1620 F Oplåsning - 0 til 4 1 
Konfiguration 93 6600 F Adresse - 0 til 16 1 
Tabel 45 Slutbrugermenu 
 

1) E: slutbruger 
F: Installatør 
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8.5 Indstillinger på betjeningspanelet QAA75/78 

8.5.1 Indstilling af sprog 
 

 

Når den rumtemperaturkompenserede varmeregulator 
QAA75/78 tændes første gang, skal sprog indstilles. 
(Standardindstilling: Engelsk). 

 

► Tryk på ESC. 
Displayet skifter til normal visning. 

► Tryk på OK. 
Displayet skifter til menuen Slutbruger. 

► Vælg servicefunktionen operatørsektion med drejeknappen. 
► Tryk på OK. 
► Vælg servicefunktion 20 med drejeknappen. 
► Tryk på OK. 

Det alfanumeriske display øverst til højre viser PROG Nr.20. 
Beskrivelsen af det valgte menupunkt vises nederst på displayet. 

► Tryk på OK. 
Det valgte sprog blinker nederst til højre (f.eks. English). 

► Brug drejeknappen til at vælge det ønskede sprog. 
► Tryk på OK. 
► Tryk på ESC. 

Displayet skifter til normal visning. 
 

8.5.2 Udluftningsfunktion 
Afluftningsfunktionen muliggør korrekt aftapning af kedel og 
installationen under påfyldningsfasen. 

Udluftning af varmeanlægget med QAA75 : 
► Tryk på ESC. 
► Tryk på OK, og hold tasten inde, indtil Slutbruger-menuen åbnes. 
► Tryk på infotasten i mindst 5 sekunder. 
► Vælg menuniveauet Varmetekniker med drejeknappen. 
► Bekræft ved at trykke på OK. 
► Vælg menuen Vedligeholdelse med drejeknappen. 
► Bekræft ved at trykke på OK. 
► Vælg servicefunktion 7146 med drejeknappen. 
► Bekræft ved at trykke på OK. 

Displayet viser Off. 
► Vælg On med drejeknappen for at skifte til afluftningsfunktion for at 

aktivere afluftningsfunktionen. 
► Bekræft med OK. 
 

Udluftning af varmeanlægget med QAA78 : 
► Etabler en trådløs forbindelse mellem den rumtemperaturafhængige 

regulator QAA78 og det trådløse modul AVS71. Tryk på den 
manuelle betjeningsknap, og hold den inde i mindst 5 sekunder for 
at aktivere afluftningsfunktionen. 

Displayet viser symbolet  og indikatoren 312 afluftningsfunktion 
under udførelsen af afluftningsfunktionen. 

Afluftningsfunktionen stopper automatisk efter 20 minutter. 
 

 

Afluftningsfunktionen kan til enhver tid annulleres. Det 
gøres ved at: 
► Indstille værdien for servicefunktion 7146: 

Afluftningsfunktion på QAA75 til Off. 
► Trykke på den manuelle betjeningsknap på QAA78 

(se tillæg til varmeregulatoren QAA75/78). 

 

8.5.3 Tørrefunktion 
Tørrefunktionen forhindrer dannelse af kondensvand i kedlen, hvis der 
ikke er undertryk i røggasrøret (kort vandret røggasføring). 

 Tørrefunktionen er indstillet til inaktiv i standardindstillingerne 
(servicefunktion nr.9650 indstilles til Permanent). 

Tørrefunktionen aktiveres ved at kalde servicefunktionen nr.9650 
Tørrefunktion frem via brugerinterfacet QAA75/78: 
► Kald menuniveauet Varmetekniker frem. 
► Vælg menuen Brænderstyreenhed. 
► Indstil servicefunktion nr.9650 til On (se tillæg til varmeregulatoren 

QAA75/78). 
 

8.5.4 Regulatorstopfunktion 
 Kapitel 11.2, Indstilling af gas/luft-forhold (CO2) 
 

8.5.5 Test af indgange og udgange (kontrol af tilsluttede 
komponenter) 

For at lette opstart og fejlfinding er brugerinterfacet udstyret med en 
testfunktion for ind- og udgange. Det gør det muligt at kontrollere de 
tilsluttede komponenter. Start og brug af testfunktionen er beskrevet i 
tillægget til varmeregulatoren QAA75/78. 
 

8.5.6 Indstilling af maksimal nominel varmebelastning i 
varmedrift 

Den maksimale nominelle varmebelastning i varmedrift Qn kan 
begrænses. 
► Indstil servicefunktion 2441: Maksimal varmeydelse på den 

rumtemperaturkompenserede varmeregulator QAA75/78 til den 
ønskede værdi iht. fig. 69 (se tillæg til varmeregulatoren QAA75/78) 

Fig. 69 
 
[I] ZEM 0.9-9 SOLAR 
[II] ZEM 2-17 SOLAR 
[III] ZEM 5-25 SOLAR 
[fmaks.] Maksimal blæserhastighed 
[Qn] Maksimal nominel varmebelastning i varmedrift 
 

 

Tilpasning af kedlens maksimale ydelse til 
varmekredsens maksimale varmeydelse forhindrer for 
kraftig opvarmning i opvarmningsfasen. På den måde 
reduceres den støj, som kedlen frembringer. 

 

8.5.7 Indstillinger/modulerende varmekredspumpe 
 Kapitel 17.2, Pumpekarakteristik, diagram over varmepumpe. 

   

fmaks. / min-1 

Qn / kW 
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8.5.8 Valg af manuel funktion 
I den manuelle funktion skifter kedlen til varmedrift. Brænderen forbliver 
i drift, indtil den indstillede fremløbstemperatur nås. 
 

 

FORSIGTIG: Beskadigelse af udstyr 
I denne driftstilstand vil enhver blander i en varmekreds, 
hvor blanderen ikke styres, forblive "åben". Det kan 
resultere i overhedning af varmekredsen. 

 

For at vælge manuel funktion: 
► Indstil værdien for servicefunktion 7140: Manuel betjening på 

QAA75/78 til On (se tillæg til varmeregulatoren QAA75/78). 

Displayet viser symbolet  og den indstillede fremløbstemperatur 
(standardindstilling 50° C). 

 

For at ændre den indstillede fremløbstemperatur: 
► Tryk på OK. 

Temperaturværdien blinker. 
► Vælg en ny værdi med drejeknappen. 
► Tryk på OK. 

Valget gemmes. 
 

For at afslutte den manuelle funktion: 
► Indstil værdien for servicefunktion 7140: Manuel betjening på 

QAA75/78 til Off (se tillæg til varmeregulatoren QAA75/78). 

Symbolet  forsvinder fra displayet. 
Kedlen vender tilbage til normal drift. 

 

8.6 Efter opstart 
► Kontrollér gastilslutningstryk ( side 47). 
► Når den højeffektive solvarmepumpe har været i drift i flere timer, 

skal solvarmeanlægget igen udluftes via den automatiske 
udluftningsventil ( fig. 7, [34], side 11) og via udlufteren på taget 
(hvis monteret). 

 

 

Efter 4 uger: 
► Udluft igen anlægget via den automatiske udlufter 

ved den højeffektive solvarmepumpe ( fig. 7, [34], 
side 11). 

 

� Angiv indstillingerne i opstartsprotokollen ( side 58). 

 9 Termisk desinfektion 
For at forhindre forurening af det varme brugsvand med bakterier, f.eks. 
legionella, anbefaler vi at pasteurisere anlægget efter længere tids 
stilstand (indstil brugsvandstemperaturen til  60° C) 
 

 

Standardindstillingen på kedlerne er, at der udføres en 
ugentlig termisk desinfektion hver søndag kl. 24.00. 
Denne indstilling kan justeres på varmeregulatoren 
QAA75/78 ved at indstille værdierne for 
servicefunktionerne 1640 til 1644 (se tillæg til 
varmeregulatoren QAA75/78). 

 

Hvis der er installeret en brugsvandscirkulationspumpe, omfatter den 
termiske desinfektion brugsvandsanlægget, herunder tappestederne. 

Efter den termiske desinfektion køles beholderen gradvist ned til den 
indstillede varmtvandstemperatur som følge af varmetab. 
Varmtvandstemperaturen kan derfor kortvarigt være højere end den 
valgte temperatur. 
 

 

ADVARSEL: Risiko for skoldning. 
Varmt vand kan medføre alvorlig skoldning. 
► Advar beboere om risikoen for skoldning. 
► Udfør den termiske desinfektion uden for de normale 

driftstidspunkter. 

 
10 Blokeringsbeskyttelse 

 

Denne funktion forhindrer, at varmepumpen og 
trevejsventilen sætter sig fast efter en længere 
driftspause. 

 

Hver gang pumpen kobles fra, begynder en timer kortvarigt at indkoble 
varmepumpen og trevejsventilen med jævne mellemrum. 
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Konvertering af kedlen til forskellige gastyper 
 
 

11 Konvertering af kedlen til forskellige gastyper 
Dette arbejde skal udføres af en uddannet person med en 
kalibreret  røggasanalysator. 

Naturgas 
• Kedler er fra fabrikkens side indstillet til naturgas H (G20) og et 

tilslutningstryk på 20 mbar og derefter tætnet. 
 

 

En rumtemperaturkompenseret varmeregulator 
QAA75/78 er påkrævet for at få adgang til de ønskede 
servicefunktioner i dette kapitel. 
► Tilslut denne varmeregulator QAA75/78 (tilbehør), 

(se tilbehørstillæg). 

 

11.1 Konvertering til en anden gastype 
 

 

FARE: Eksplosionsfare! 
► Luk for gashanen, før der udføres arbejde på 

gasførende dele. 
► Kontrollér for utætheder før udførelse af arbejde på 

gasførende dele. 

 

Fig. 70 
 

[1] Gasventil 
[2] Gasrør 
[3] Blæserflange 
[4] Brænder 
[5] Luft/gas servostyring 
[6] Luftblænde 
[7] Blæser 
[8] Flad pakning 
[9] Gasblænde 
[10] O-ring 
[11] Luftblænde 
 

Konvertering fra naturgas H til naturgas L (LL): 
► Fjern møtrikken fra gasrøret [2] på gasventilen [1]. 
► Fjern den flade pakning [8]. 
► Fjern gasblænden [9] til naturgas H, og udskift den med gasblænden 

til naturgas L(LL) med pakning (indeholdt i 
kedelstandardleverancen). 

► Monter gasrøret med pakning [8] (indeholdt i 
kedelstandardleverancen) på gasventilen. 

► Kontrollér for tæthed mellem gasrør [2] og gasventil [1] med en 
lækagespray. 

► Kontrollér gas/luft-forhold (CO2) ( tabel 49 og 50), og foretag om 
nødvendigt gasjusteringer ( kapitel 11.2). 

 Gastype  ZEM  
 0.9-9 SOLAR 2-17 SOLAR 5-25 SOLAR

Naturgas G20 3,20 mm 4,20 mm 6,40 mm 

LPG - - 4,65 mm 

Tabel 46 Gasblændediameter iht. til gastype 
 

Gastype  ZEM  
 0.9-9 SOLAR 2-17 SOLAR 5-25 SOLAR

Naturgas G20 12 mm 18,2 mm - 

LPG - - 29 mm 

Tabel 47 Luftblændediameter iht. til gastype 
 

Følgende gaskonverteringssæt kan fås: 
 

Kedel Konvertering til Varenr. 

ZEM 0.9-9 SOLAR Naturgas G20  

ZEM 2-17 SOLAR Naturgas G20  

ZEM 5-25 SOLAR LPG V09.36620 

ZEM 5-25 SOLAR Naturgas G20  
Tabel 48 
 

▶ Installér konverteringssættet iht. den medfølgende vejledning. 
▶ Tilpas altid gas/luft-forholdet (CO2 eller O2) efter konvertering til en 

anden gastype ( kapitel 11,2). 
 

11.2 Indstilling af gas/luft-forholdet (CO2) 
▶ Sluk for kedlen på hovedafbryderen. 
▶ Tag kabinettet af ( side 25). 
▶ Tænd for kedlen på hovedafbryderen. 
▶ Fjern lukkeproppen på røggasmålestedet. 
▶ Før røggasfølersonden ind i røggasmålestudsen, og tætn 

målestedet. 
 

Fig. 71 Røggasmålestuds 
 

[1] Installation, type B23/B23P 
[2] Installationstype C13 
[3] Installation, type C33/C93 
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Konvertering af kedlen til forskellige gastyper 
 
 
For at sikre varmeoverførsel: 
▶ Åbn alle anlæggets radiatorventiler. 
 

 

Aktivering af servicefunktion 7143: 
Styringsstopfunktion for måling af røggas. 
I denne driftsform skal målingerne først udføres ved 
maksimal nominel varmeydelse. Derefter skal kedlen 
indstilles til minimal nominel varmeydelse og målinger 
udføres. 
Gør som beskrevet i det følgende. 

 

11.2.1 Gasindstilling med AVS37 
Aktivering af servicefunktionen Styringsstopfunktion med AVS37: 
▶ Tryk på driftsvælgeren (opvarmning/brugsvand), indtil ON vises på 

skærmen. 

▶ Vent, indtil symbolet  vises på displayet. 
▶ Tryk én gang på infoknappen. 

Displayet viser skiftevist C 304 og 0 %. 
– 0 % = Min. varmeydelse 
– 100 % = Maks. varmeydelse 

▶ Tryk på OK. 
%-visningen blinker. 

▶ Vælg 100 % med tasterne  og . 
▶ Bekræft ved at trykke på OK. 

Displayet viser skiftevist C 304 og 100 %. 
Brænderen skifter nu til maks. nominel ydelse. 

▶ Kontrollér gas/luft-forholdet (CO2) ( tabel 49 og 50), og foretag om 
nødvendigt gasjusteringer. 

▶ Tryk på OK. 
%-visningen blinker. 

▶ Vælg 0 % med tasterne  og . 
▶ Bekræft ved at trykke på OK. 

Displayet viser skiftevist C 304 og 0 %. 
Brænderen skifter nu til minimal nominel varmeydelse. 

▶ Kontrollér gas/luft-forholdet (CO2) ( tabel 49 og 50). 
▶ Brug gasdroslen [2] til at indstille CO2-indholdet til maks. nominel 

varmeydelse iht. tabel 49. 
Hvis det er nødvendigt, 
– Fjern sikkerhedsskruen ( fig. 72) fra gasdroslen [1], og øg 

gasgennemstrømningen med droslen. 
– Sæt sikkerhedsskruen på igen. 

▶ Kontrollér igen indstillingerne ved maks. og min. nominel ydelse, og 
genindstil evt. 

▶ Tryk på driftsvælgeren (opvarmning/brugsvand), indtil OFF vises på 
displayet. 

 

11.2.2 Gasindstilling med QAA78 
Indstil på maksimal nominel varmeydelse: 
▶ Tryk på driftsvælgeren, indtil servicefunktionen Varmeregulator off 

og værdien On vises (ca. 5 sek.). 
Displayet skifter derefter til normal visning. 

▶ Vent, indtil servicefunktionen Regulatorstopfunktion aktiveres (ca. 

1 min.). Displayet viser  og rækketeksten 
304:Regulatorstopfunktion. 

 

 

Hvis der ikke vises noget på displayet efter 2 minutter, 
så tryk på ESC-knappen og derefter på infoknappen for 
at kalde status for servicefunktionen 
Regulatorstopfunktion frem. 

 

▶ Tryk på infoknappen. 
0 % og Regulatorstopfunktion, indstillet værdi vises. 

▶ Tryk på OK. 
0 %-visningen blinker. 

▶ Brug drejeknappen til at vælge 100 %. 

 ▶ Tryk på OK for at bekræfte valget. 
Brænderen skifter nu til maks. nominel ydelse. 

▶ Brug gasdroslen [2] til at indstille CO2-indholdet til maks. nominel 
varmeydelse iht. tabel 49. 

 

Fig. 72 
 

 maks. nominel 
varmeydelse 

min. nominel 
varmeydelse 

Gastryk (P_OUT) (på 
gasventil til brænder) 7,0 mbar 0,35 mbar 
Styretryk (PL) 750 Pa 40 Pa 
Gastype CO2 CO CO2 CO 

Naturgas 9,1 % 20 ppm 7,5 % 5 ppm
Tabel 49 ZEM 0.9-9 SOLAR, ZEM 2-17 SOLAR 
 

 
maks. nominel 
varmeydelse 

min. nominel 
varmeydelse 

Gastype CO2 CO CO2 CO 

Naturgas 9,4 % 20 ppm 8,1 % 5 ppm 

LPG 11,2 % 80 ppm 10,2 % 5 ppm 

Tabel 50 ZEM 5-25 SOLAR 
 
Indstil på minimal nominel varmeydelse: 
▶ Tryk på infoknappen. 

100 % og Regulatorstopfunktion, indstillet værdi vises. 
▶ Tryk på OK. 

100 %-visningen blinker. 
▶ Brug drejeknappen til at vælge 0 %. 
▶ Tryk på OK for at bekræfte valget. 

Brænderen skifter nu til minimal nominel varmeydelse. 
▶ Mål CO2-værdi (CO-værdi). 
▶ Brug gasdroslen [2] til at indstille CO2-indholdet til maks. nominel 

varmeydelse iht. tabel 49. 
Hvis det er nødvendigt, 
– Fjern sikkerhedsskruen ( fig. 72) fra gasdroslen [1], og øg 

gasgennemstrømningen med droslen. 
– Sæt sikkerhedsskruen på igen. 

▶ Kontrollér igen indstillingerne ved maks. og min. nominel ydelse, og 
genindstil evt. 

▶ Hold driftsvælgeren inde, indtil servicefunktionen 
Regulatorstopfunktion er afsluttet (min. 5 sek.). 

▶ Vent, indtil displayet skifter til normal visning (ca. 1 min.). 
Kedlen er tilbage i normal drift. 

 

 

Når du afslutter servicefunktionen 
Regulatorstopfunktion, så sørg for, at Regulatorstop, 
indstillet værdi indstilles på 0 %. 

 

▶ Angiv CO2-indholdet i opstartsprotokollen. 
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Kontrol af røggas 
 
 
▶ Fjern røggassonden fra målestudsen, og sæt lukkeproppen i igen. 
▶ Plombér gasarmaturet. 
 
11.3 Kontrol af gastilslutningstryk 
▶ Sluk for kedlen, og luk gashanen. 
▶ Fjern skruen på målestudsen til gastilslutningstrykket ( [3], fig. 

72), og tilslut et manometer. 
▶ Åbn gashanen, og tænd for kedlen. 
▶ Kontrollér for varmeoverførsel ved at åbne radiatorventilerne. 
▶ Indstil brænderen til maksimal nominel varmeydelse: 

( Kapitel 11.2). 
▶ Kontrollér påkrævet gastilslutningstryk iht. tabel. 
 

Gastype 

Nominelt 
tryk 

[mbar] 

Tilladt trykområde ved maks. 
nominel varmeydelse 

[mbar] 
Naturgas G20 20 17 - 25 
Naturgas G25 25 20 - 30 

Propan 37 25 - 45 (FR, DK, CZ, SK, UK)) 

Naturgas H 20 17 - 25 (DE, AT, DK, UK, CZ, SK)

Naturgas LL 20 17 - 25 (DE) 

LPG 50 42,5 - 57,5 (DE, AT) 
Tabel 51 
 

 

Idriftsættelse må ikke ske uden for det tilladte 
trykområde. Find årsagen, og ret fejlen. Hvis det ikke er 
muligt, skal kedlen afspærres på gassiden og kunden 
informeres. 

 

▶ Tryk på infoknappen. 
100 % og Regulatorstopfunktion, indstillet værdi vises. 

▶ Tryk på OK. 
100 %-visningen blinker. 

▶ Brug drejeknappen til at vælge 0 %. 
▶ Tryk på OK for at bekræfte valget. 
▶ Hold driftsvælgeren inde i mindst 5 sekunder. Displayet viser 

tekstlinjen Regulatorstopfunktion i 1 minut, og skifter derefter til 
normal visning. Kedlen er tilbage i normal drift. 

▶ Sluk for kedlen, luk gashanen, fjern manometret, og sæt proppen i 
igen. 

▶ Montér kabinettet igen. 

 12 Kontrol af røggas 

12.1 Skorstensfejerfunktion (drift med konstant ydelse) 
 

 

Du har 15 minutter til at måle værdierne eller foretage 
indstillinger. Herefter vender kedlen tilbage til normal 
drift. 

 

▶ Kontrollér for varmeoverførsel ved at åbne radiatorventilerne. 

▶ Tryk på skorstensfejertasten . 
Brænderen starter med maks. nominel varmeydelse efterfulgt af en 
kort forsinkelse. 

 
12.2 Tæthedskontrol af røgkanal 
Måling af CO2-niveauer i forbrændingsluften. 
Brug en ringspalte-røggassonde til målingen. 
 

 

I forbindelse med et aftrækssystem af typen C13 og C93 
(C33) kan man kontrollere aftrækssystemets gastæthed 
ved at måle CO2-indholdet af forbrændingsluften. CO2-
værdien må ikke overstige 0,2 %. 

 

▶ Fjern proppen på målestudsen til forbrændingsluften. 
▶ Før en røggassonde ind i studsen, og tætn målestedet. 

▶ Tryk på skorstensfejertasten . 
Brænderen starter med maks. nominel varmeydelse efterfulgt af en 
kort forsinkelse. 

 

Fig. 73 Målestuds til forbrændingsluft 
 

[1] Installation, type C33/C93 
[2] Installationstype C13 
 

▶ Mål CO2-værdierne. 

▶ Tryk igen på skorstensfejertasten . 
Kedlen vender tilbage til normal drift. 

▶ Fjern røggassonden. 
▶ Sæt proppen i igen. 
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Miljø/bortskaffelse 
 
 
12.3 Kontrol af CO-værdier i røggas 
Brug en flerhuls-røggassonde til målingen. 
▶ Sluk for kedlen på hovedafbryderen. 
▶ Tag kabinettet af ( side 25). 
▶ Tænd for kedlen på hovedafbryderen. 
▶ Fjern lukkeproppen på røggasmålestedet. 
▶ Før røggasfølersonden ind i røggasmålestudsen, og tætn 

målestedet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 74 Røggasmålestuds 
 
[1] Installation, type B23 
[2] Installationstype C13 
[3] Installation, type C33/C93 

▶ Tryk på skorstensfejertasten . 
Brænderen starter med maks. nominel varmeydelse efterfulgt af en 
kort forsinkelse. 

▶ Mål CO-indholdet. 

▶ Tryk igen på skorstensfejertasten . 
Kedlen vender tilbage til normal drift. 

▶ Fjern røggassonden. 
▶ Sæt proppen i igen 

 13 Miljø/bortskaffelse 
Miljøbeskyttelse er meget vigtig for Bosch-gruppen. 
Produktkvalitet, lønsomhed og miljøbeskyttelse er ligeværdige mål for 
os. Love og forskrifter for miljøbeskyttelse overholdes nøje. 
Vi anvender den bedste teknik og de bedste materialer for at beskytte 
miljøet under hensyntagen til økonomiske synspunkter. 
 
Emballage 
Hvad angår emballage, er vi medlem af et landespecifikt system, der 
sikrer optimal genbrug. 
Al vores emballage er miljøvenlig og kan genbruges. 
 
Gamle kedler 
Gamle kedler/apparater indeholder materialer, der er velegnede til 
genbrug. De enkelte komponenter er nemme at skille ad, og 
kunststofferne er mærket. På den måde kan de forskellige komponenter 
sorteres og genbruges eller bortskaffes. 
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Eltilslutninger 
 
 

14 Eftersyn og vedligeholdelse 
For at sikre, at gasforbrug og miljøpåvirkning forbliver så lav som muligt 
over en længere periode anbefales det at indgå en eftersyns-
/vedligeholdelsesaftale med et autoriseret servicefirma, der omfatter 
serviceeftersyn hvert 2. år. 
 

 

Kun autoriserede installatører/servicefirmaer må 
foretage eftersyn og vedligeholdelse. 

 

 

En rumenhed QAA75/78 er påkrævet til opstart og 
vedligeholdelse af kedlen. 

▶ Tilslut varmeregulatoren QAA75/78 (tilbehør), (se 
tilbehørstillæg). 

 

 

FARE: Eksplosionsfare! 
▶ Luk for gashanen, før der udføres arbejde på 

gasførende dele. 
▶ Kontrollér for utætheder før udførelse af arbejde på 

gasførende dele. 

 

 

FARE: Forgiftningsfare! 
▶ Kontrollér aftrækket for utætheder. 

 

 

FARE: Livsfare på grund af stød! 
▶ Afbryd strømforsyningen før arbejde på elektriske 

dele, isolér dem fra strømforsyningen (230 V AC) 
(sikring, afbryderkontakt), og beskyt mod utilsigtet 
genindkobling. 

 

 

ADVARSEL: Risiko for skoldning 
Varmt vand kan medføre alvorlig skoldning. 
▶ Luk alle ventiler og tøm evt. kedlen før arbejde 

udføres på vandførende dele. 

 

 

BEMÆRK: Vand, der slipper ud, kan beskadige kedlen. 
Styreenheden kan blive beskadiget af vand, der slipper 

ud. 
▶ Afdæk styreenheden, før arbejde udføres 

vandførende dele. 

 

 

FARE: Forgiftningsfare fra røggas. 
Hvis kondensatvandlåsen ikke er fyldt, kan der slippe 
røggas ud. 

 

  
Vigtige råd 
 

 

Der findes en oversigt over fejl på side 54. 

 

• Der er brug for følgende måleinstrumenter: 
– Elektronisk røggasmåler til CO2, CO og røggastemperatur 
– Manometer 0-60 mbar (minimumopløsning 0,1 mbar) 
– Strømmåler 

▶ Anvend kun originale reservedele! 
▶ Bestil reservedele iht. reservedelslisten. 
▶ Alle afmonterede pakninger og O-ringe skal erstattes med nye. 
 
Efter eftersyn/vedligeholdelse 
▶ Spænd alle løsnede gevindtilslutninger igen. 
▶ Genstart kedlen ( side 37). 
▶ Kontrollér, at alle samlinger er tætte. 
▶ Kontrollér gas/luft-forholdet, og indstil evt. ( side 45). 
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Eftersyn og vedligeholdelse 
 
 
14.1 Vedligeholdelsestrin for brænder og blæser   

 
 
Fig. 75 
 

[A] Kabel fra tændelektrode/tændtrafo 
[B] Kabel til overvågningselektrode 
[C] Jordleder (blæser) 
[D] Strømforsyning til blæseren 
[E] Styrekabel til blæser 
[F] Slange til styretryk 
[G] Omløbermøtrik 
[H] Holder 
[I] Clips 
[J] Holderplade 
[K] Skrue 
[L] Beslag til holder [H] på kedlen 
[M] Skruer på blæsertilslutning 
[N] Skruer på lyddæmper 
[O] Membran (røggaskontraventil) 
[P] Tætning 
[Q] Skive 
[3] Brænder 
[11] Tændtrafo 

  
 

[12] Blæser 
[13] Lyddæmper 
[14] Centralvarmeveksler 
[18] Udluftningsventil 
[19] Aftapningshane 
[53] Tændelektrode 
[54] Overvågningselektrode 
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Eftersyn og vedligeholdelse 
 
 
14.1.1 Afmontering og rengøring af blæser 
► Fjern kablerne fra brænder, blæser og gasventil. 

– Tændkabel fra tændelektrode [A]. 
– Kabel fra ioniseringselektrode [B]. 
– Jordleder [C]. 
– 2 kabler fra blæseren [D] og [E]. 
– Slange til styretryk [F]. 

► Fjern omløbermøtrik [G]. 
► Afmonter blæser med holder [H]. 
► Fjern clips [I] og skrue [K]. 
► Afmonter holderplade [J]. 
► Fjern 4 skruer [M] på blæsertilslutningen [12]. 
► Fjern 3 skruer [N] på lyddæmper [13], og afmonter den. 
► Rengør luftindtaget og derefter luftudtaget på blæseren med en 

støvsuger. 
► Kontrollér membran (røggaskontraventil) [O] i lyddæmperen. 
► Montér delene i omvendt rækkefølge af afmonteringen. 
► Kontrollér for utætheder. Udskift om nødvendigt pakningerne. 
 

 

BEMÆRK: 
Tilstedeværelsen af clipsen (I) er af afgørende 
betydning, da den er en sikkerhedsforanstaltning. Den 
gør det muligt at sikre korrekt spænding af beslaget (H) 
og korrekt centrering af brænderen (3) og dermed 
tæthed mellem brænder og kedelskal. 

Den kan ikke sidde korrekt, hvis brænderen (3) er 
dårligt centreret, eller hvis beslaget (J) ikke får et fast 
hold i munden på flammeføleren. 

 

14.1.2 Rengøring af brænder og kontrol af elektroder 
► Fjern kablerne fra brænder, blæser og gasventil. 

– Tændkabel fra tændelektrode [A]. 
– Kabel fra ioniseringselektrode [B]. 
– Jordleder [C]. 
– 2 kabler fra blæseren [D] og [E]. 
– Slange til styretryk [F]. 

► Fjern omløbermøtrikken [G]. 
► Afmonter blæser med holder [H]. 
►  Afmontér brænderen. 
► Rengør luftindtaget og derefter gasindtaget på brænderen med en 

støvsuger. 
► Kontrollér tændelektroden ( fig. 76) og ioniseringselektroden ( 

fig. 77). 
► Montér delene i omvendt rækkefølge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 76 Tændelektrode 
 
[A] Set fra oven 
[B] Set fra siden 

 

Fig. 77 Overvågningselektrode 
 

[A] ZEM 0.9-9/2-17 SOLAR 
[B] ZEM 5-25 SOLAR 
 

14.2 Rengøring af varmeveksler 
► Afmontér brænderen ( kapitel 14.1.2). 
► Afmontér kondensatvandlåsen, og anbring en egnet beholder neden 

under. 
► Skyl varmeblokken med vand oppefra. 
► Rengør kondensatkarret og kondensattilslutningen. 
► Montér delene i omvendt rækkefølge. 
 

 

BEMÆRK: 
Det skal sikres, at aftræksrøret igen monteres i sin 
udgangsposition, før kedlen startes igen: 
Forbrændingsprodukter kan blive for varme og 
beskadige aftrækket. 

 

14.3 Rengøring af kondensatvandlås 
► Rengør kondensatvandlåsen, og fyld op med vand. 
 

 

BEMÆRK: 
Sørg for at montere den øverste skrue korrekt for at 
undgå, at vandlåsen låses op. 

 
14.4 Kontrol af ekspansionsbeholder 
Når det en gang imellem er nødvendigt at tilføre vand for at opretholde 
trykket i anlægget, selvom der ikke er konstateret utætheder, skal 
ekspansionsbeholderen kontrolleres. 

▶ Få trykket i varmeanlægget til at falde ved at åbne aftapningshanen 
eller sikkerhedsventilen (manometervisning under 0,5 bar). 

▶ Kontrollér trykket i ekspansionsbeholderen ( kap. 5.4, side 23), og 
bring det om nødvendigt tilbage til det korrekte trykniveau, eller 
udskift den, hvis membranen er punkteret (vand til stede i 
luftventilen). 

► For at optimere beholderens effektivitet: 
– Juster fortrykket i tråd med anlægget. Det skal svare til 

anlæggets statiske højde (H) udtrykt i bar (højde mellem 
anlæggets højeste punkt og ekspansionsbeholderen, hvor 10 m = 
1 bar) 

– Indstil påfyldningstrykket for anlægget til en værdi på over 0,2 bar 
over beholderens fortryk (efter komplet udluftning af anlægget). 

 

14.5 Kontrol af tilbehør 
► Kontrollér, at sikkerheds- og styreenhederne (3 bar sikkerhedsventil, 

udluftningsventil, sikkerhedsarmatur osv.) fungerer korrekt. 
► Kontrollér også, at installation og kedel er fri for utætheder med 

hensyn til vand og brændstof (utætheder kan medføre en 
sikkerhedsrisiko og reducere levetiden). 

 

14.6 Indstilling af flamme 
Efter aktivering af kedlen: 
► Kontrollér flammeovervågningen ved at frakoble 
ioniseringselektroden: 

– Kedlen går i sikkerhedstilstand efter 5 tændingsforsøg. 
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14.7 Aftrækstilbehør for forbrændingsprodukter 
Kontrollér aftrækket for forbrændingsprodukter og luftindsugningen 
mindst én gang om året (lufttætheden for dele, der evt. afmonteres – 
rørene må ikke være blokerede). 
 

14.7.1 Aftapning af kedel 
► Sluk for strømforsyningen. 
► Luk for gashanen. 
► Luk for varmefremløb og -retur. 
► Åbn tappehanen [19], og tøm kedlen for opvarmningsvand via en 

tilsluttet slange. 
► Åbn udluftningsventilen [18], så varmeveksleren kan forsynes med 

luft. 
 

 

BEMÆRK: Sørg for, at udluftningsventilen (18) skrues 
af, så snart manometeret angiver, at trykket er 0, for at 
gøre det muligt for luft at komme ind i kedelskallen. 

 

14.8 Indstilling af varmeanlæggets tryk. 
 

Aflæsning af manometer 

1 bar Min. systemtryk (når det er koldt) 

1 - 2 bar Optimalt systemtryk 
3 bar Maks. anlægstryk ved den højeste temperatur for 

opvarmningsvand: 
Må ikke overskrides (sikkerhedsventil åben). 

Tabel 52 
 

► Hvis viseren er under 1 bar (når systemet er koldt), skal vand fyldes 
på anlægget, indtil viseren befinder sig mellem 1 og 2 bar. 

 

 

Fyld slangen med vand, før anlægget fyldes op. Det 
forhindrer luft i at komme ind i anlægget. 

 

► I tilfælde af trykfald: Kontrollér ekspansionsbeholderen og 
varmeanlægget for utætheder. 

 
14.9 Kontrol af elkabler/-ledninger 
► Kontrollér elkabler/-ledninger for mekaniske skader, og udskift dem, 

hvis de er fejlbehæftede. 
 
14.10 Indstilling af solvarmeanlæggets arbejdstryk, side 29 
 

 

Før anlægget fyldes op, skal slangen fyldes med 
solfangervæske. Det forhindrer luft i at komme ind i 
solvarmekredsen. 

 

 14.11 Kontrol af solfangervæsken i solvarmeanlægget 
 

 

BEMÆRK: Frostskade. 
► Kontrollér hvert andet år, om det nødvendige 

frostbeskyttelsesniveau (mindst - 25° C) 
opretholdes. 

 
Ud over kontrol af frostbeskyttelsesniveauet anbefaler vi også hvert 
andet år at kontrollere solfangervæskens korrosionsbeskyttelsesniveau 
(pH-værdi). 
 

Solfangervæskens frostbeskyttelse 
► Kontrollér frostbeskyttelsesniveauet med en frostbeskyttelsesmåler. 
► Udskift solfangervæsken, hvis frostbeskyttelsesgrænsen er 

overskredet. 
- eller - 
► Korriger frostbeskyttelsesniveauet ved at fylde op med koncentreret 

solfangervæske. 
 
Solfangervæskens korrosionsbeskyttelse 
Indstil værdien for korrosionsbeskyttelsen: 
• For Tyfocor® LS: pH ca. 7,5 - 10 

► Kontrollér korrosionsbeskyttelsen med en pH-indikatorstrimmel. 
► Udskift solfangervæsken, hvis den faktiske værdi ikke når op på ≤ 

pH 7. 
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14.12 Tjekliste for eftersyn og vedligeholdelse 

 

Dato       

1 Kald den sidst gemte fejl frem på styreenheden, 
servicefunktion 6705 (se tillæg til varmeregulatoren 
QAA75/78). 

      

2 Kontrollér air-/røggasledninger visuelt.       

3 Kontrollér gastilslutningstryk ( side 47). mbar       

4 Kontrollér gas/luft-forholdet, og indstil evt. 
( side 45). 

min. % 
 
maks. 
% 

      

5 Kontrollér for utætheder på gas- og vandtilslutninger 
( side 26). 

      

6 Kontrollér varmeveksler ( side 51).       

7 Kontrollér brænder ( side 51).       

8 Kontrollér elektroder ( side 51).       

9 Kontrollér membranen i blandeenheden.       

10 Rengør kondensatvandlås, og fyld op igen.       

11 Kontrollér, at ekspansionsbeholderens fortryk 
svarer til varmeanlæggets statiske højde. 

bar       

12 Kontrollér varmeanlæggets påfyldningstryk. bar       

13 Kontrollér elkabler/-ledninger for skader.       

14 Kontrollér beholderen for tilkalkning.       

15 Kontrollér varmeregulatorens indstillinger.       

16 Kontrollér ekspansionsbeholderens fortryk i 
solvarmeanlægget ( side 29). 

bar       

17 Kontrollér solfangervæsken i solfangeranlægget 
( side 52). 

      

Tabel 53 
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15 Drifts-, service- og fejlvisninger 
Styringen overvåger alle sikkerheds- og styrekomponenter. 

Service- og fejlvisningerne gør det nemt at diagnosticere ved hjælp af 
nedenstående tabeller 55 og 56. 
 
15.1 Information 
Forskellige oplysninger kan kaldes frem via infotasten. Displayet viser 
skiftevist kode og infoværdi. 
 

Kode Information 

nr.1 Kedeltemperatur 

nr.2 Returløbstemperatur 

nr.3 Udetemperatur 

nr.4 Brugsvandstemperatur 1 

nr.5 Brugsvandstemperatur 2 

nr.6 Solfangertemperatur 

nr.10 Varmekreds 1, driftsstatus 

nr.11 Varmekreds 2, driftsstatus 

nr.12 Brugsvand, driftsstatus 

nr.13 Kedel, driftsstatus 

nr.14 Solvarme, driftsstatus 

nr.15 Røggastemperatur 

nr.16 Aktuel driftsstatus 

nr.17 Ioniseringsstrøm 

nr.18 Intern fejlkode for diagnosticering 
Tabel 54 
 
 
15.3 Fejlvisninger 
Tilstedeværelsen af en fejl angives på displayet ved hjælp af symbolet 

. 
For at få detaljer om fejlvisningen (QAA75/78, tilbehør): 
► Tryk på infoknappen. 

Der vises kun en fejlvisning ad gangen. Forløbet af visninger sker efter 
den prioritet, der er angivet i tabel 56. 
 

15.3.1 Oversigt 

  
 
15.2 Servicevisninger 
Eftersyn er påkrævet, hvis symbolet vises på displayet under 
normal drift. 

For at få nærmere oplysninger om servicevisningen 105: 

► Tryk på infoknappen. 
 

Der vises kun én servicevisning ad gangen. 
 

Servicevisning Servicekode Beskrivelse Prioritet 

105 1 Brænders driftstid 
overskredet 

6 

105 2 Antal brænderstarter 
overskredet 

6 

105 3 Eftersynsinterval nået 6 

105 10 Skift batterier i udeføleren 6 

105 22 Vandtryk 3 i varmekredsen 
for lav (under nedre 
trykgrænse 3) 

9 

Tabel 55 Servicevisninger 

 

Fejlkode Beskrivelse Afhjælpning Prioritet 

10 Fejl, udeføler ► Kontrollér føler ( tabel 58, 59, page 60); udskift evt. 6 

20 Fejl ved kedeltemperaturføler ► Kontrollér ledning for brud eller kortslutning; udskift evt. 9 

28 Fejl, røggastemperaturføler   6 

32 
Fejl, fremløbstemperaturføler til 
varmekreds 2 

  
6 

40 Fejl, returtemperaturføler   6 

50 Fejl ved temperaturføler for varmt vand T3 
(ECS1) (øvre del af solvarmebeholder) 

  
6 

52 Fejl ved temperaturføler for varmt vand T2 
(nedre del af solvarmebeholder) 

  
6 

57 Fejl, temperaturføler 
(brugsvandscirkulationspumpe) 

  
6 

60 Fejl, rumtemperaturføler 1 ► Kontrollér tilslutning til rumtemperaturføler. 6 

65 Fejl, rumtemperaturføler 2 ► Kontrollér ledning for brud eller kortslutning; udskift evt. 6 

68 Fejl, rumtemperaturføler 3   6 
73 Fejl ved solfangerføler T1 (clip-in modul, 

solvarme) 
►
► 

Kontrollér føler ( tabel 59, side 60); udskift evt. Kontrollér 
ledning for brud eller kortslutning; udskift evt. 

6 

82 LPB-adressekollision ► Kontrollér fremkaldelse (adressering) af tilsluttede apparater. 3 

83 BSB-kortslutning/ingen kommunikation ► Kontrollér ledning for brud eller kortslutning; udskift evt. 8 
Tabel 56  Fejlvisninger   
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Fejlkode Beskrivelse Afhjælpning Prioritet 
84 BSB-adressekollision Mere end én varmeregulator er tildelt samme varmekreds. 3 
  ► Tildel en af styringerne til varmekreds 2 (se tilbehørstillæg).  

85 BSB, trådløs kommunikationsfejl ► Kontrollér tilslutningen af det trådløse modul til kedelelektronikken 
( fig. 8], side 12). 

8 

  ► Udfør en kommunikationstest (se tilbehørstillæg).  
  ► Slet adressering for varmeregulatorer, og tildel igen 

varmeregulatorer (se tilbehørstillæg). 
 

91 Datatab i EEPROM ► Udskift styringens hovedprintkort. 9 

98 Fejl ved udvidelsesmodul 1 (= clip-in modul 
1, solvarme) 

► Kontrollér tilslutningen af clip-in modulerne til kedelelektronikken 
( [27], fig. 8, side 12). 

8 

99 Fejl ved udvidelsesmodul 2 (= clip-in modul 
2, 2. varmekreds) 

  8 

105 Servicevisning  Kapitel 15.2. 5 

110 Gulvvarme, temperaturbegrænser har 
reageret 

Hvis der ikke er tilsluttet et gulvvarmeanlæg: 9 
► Sørg for, at tilslutning X18 på hovedprintkortet er brokoblet 

( fig. 8, [7], side 12) 
 

  Hvis der er tilsluttet et gulvvarmeanlæg:  
  ► Kontrollér gulvvarmetemperaturbegrænser.  
  ► Kontrollér indstillingen for gulvvarmekredsen.  

119 Varmevekslerens temperaturbegrænser har 
reageret 

► Kontrollér varmevekslerens temperaturbegrænser og ledning for 
brud; udskift evt. 

6 

  ► Udluft apparatet  
  ► Kontrollér varmeanlæggets arbejdstryk.  
  ► Tænd for serviceafspærringsventiler.  
  ► Indstil pumpehastighed eller pumpeparameterfelt korrekt svarende 

til maksimal ydelse. 
 

  ► Aktivér varmepumpe; udskift evt.  
  ► Kontrollér varmeblok på vandsiden; udskift evt.  

127 Temperatur for termisk desinfektion ikke 
nået 

► Kontrollér indstillingen for legionella-funktionen i servicemenuen. 
Tilpas evt. PROG-linje 1646. 

6 

128 Flammefejl under drift ► Kontrollér, om gashanen er åben. 3 
  ► Kontrollér ioniseringselektrode ( side 51).  

130 Maks. røggastemperatur ► Kontrollér, om enheden er termisk overbelastet. 9 
 overskredet ► Rengør varmeveksler ( side 51).  

133 Flamme ikke registreret ► Kontrollér, om gashanen er åben. 3 
  ► Kontrollér gastilslutningstryk ( side 47).  
  ► Kontrollér strømforsyning.  
  ► Kontrollér elektroder med ledning; udskift evt.  
  ► Kontrollér aftrækssystem; rengør eller reparér evt.  
  ► Kontrollér gas/luft-forhold; korriger evt. ( side 45).  

151 BMU-fejl ► Kontrollér intern kode b0 9 

152 Luftflowføler, parameterindstillingsfejl ► Kontrollér intern kode b0 9 

153 Kedel låst manuelt ► Slet fejlen ved at trykke på resetknappen ( fig. 58, 
[3], side 38). 

9 

160 Blæserhastighedsgrænse ikke nået ► Kontrollér blæserkabel og -stik; udskift evt. 9 
  ► Rengør blæser ( side 51); udskift evt.  
  ► Kontrollér omdrejningsretning.  

171 Fejlkontakt H1 aktiv ► Kontrollér tilsluttet apparat for funktionssvigt ved tilslutning H1 ( 
fig. 8, [17], side 38). 

6 

172 Fejlkontakt H5 aktiv ► Kontrollér tilsluttet apparat for funktionssvigt ved tilslutning H5 ( 
fig. 8, [18], side 38). 

6 

324 Indgang BX (BX1...BX4) konfigureret til 
samme følere 

► Indstil forskellige værdier for PROG-linje 5930 til 5933 i 
servicemenuen. 

3 

325 Indgang BX (BX21/BX22)/udvidelsesmodul 
konfigureret til samme følere 

► Indstil forskellige værdier for PROG-linje 6040 til 6043 i 
servicemenuen. 

3 

326 Indgang BX-/blandegruppe konfigureret til 
samme følere 

► Indstil forskellige værdier for PROG-linje 6040 til 6043 i 
servicemenuen. 

3 

Tabel 56 Fejlvisninger 
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Fejlkode Beskrivelse Afhjælpning Prioritet 
327 Udvidelsesmodul konfigureret med samme 

funktion 
► Indstil forskellige værdier for PROG-linje 6020 til 6022 i 

servicemenuen. 
3 

330 Følerindgang BX1, ingen funktion ► Kontrollér tilslutningen af følerne til hovedprintkortet ( side 12). 3 

331 Følerindgang BX2, ingen funktion   3 

332 Følerindgang BX3, ingen funktion   3 

333 Følerindgang BX4, ingen funktion   3 

335 Følerindgang BX21, ingen funktion ► Kontrollér tilslutningen af følerne til udvidelsesmodulet ( side 12). 3 

336 Følerindgang BX22, ingen funktion   3 

337 Følerindgang BX11, ingen funktion   3 

338 Følerindgang BX12, ingen funktion   3 

339 Solvarmepumpe Q5 mangler ► Kontrollér tilslutningen fra pumpen til clip-in modul 1 – solvarme 
( side 12 og teknisk dokumentation for brugerinterfacet). 

3 

340 Solvarmepumpe Q16 mangler ► Kontrollér tilslutningen fra pumpen til clip-in modul 1 - solvarme 
( side 12 og teknisk dokumentation for brugerinterfacet). 

3 

341 Føler B6 mangler ► Kontrollér tilslutningen fra temperaturføleren til clip-in modul 1 – 
solvarme ( side 12 og teknisk dokumentation for 
brugerinterfacet). 

3 

342 Føler B31 til solvarmeladning mangler ► Kontrollér tilslutningen fra temperaturføleren til clip-in modul 1 – 
solvarme ( side 12 og teknisk dokumentation for 
brugerinterfacet). 

3 

343 Solvarmeintegration mangler   3 

344 Solvarmestyrelement til buffer K8 mangler ► Kontrollér tilslutningen fra blandeventil til clip-in modul 1 – solvarme 
( side 12 og teknisk dokumentation for brugerinterfacet). 

3 

345 Solvarmestyreelement til swimmingpool 
K8 mangler 

► Kontrollér tilslutningen fra blandeventil til clip-in modul 1 – solvarme 
( side 12 og teknisk dokumentation for brugerinterfacet). 

3 

346 Fastbrændselskedel, pumpe Q10 mangler   3 

347 Fastbrændselskedel, sammenligningsføler 
mangler 

  3 

348 Fastbrændselskedel, adressefejl   3 

349 Bufferbeholder, returløbsventil Y15 mangler   3 

350 Buffercylinder, adressefejl   3 

351 Primær regulator/anlægspumpe, 
adressefejl 

  3 

352 Fordelerrør, adressefejl   3 

353 Føler B10 mangler   3 

371 Kreds 3, fremløbstemperatur   6 

372 Varmekreds 3, temperaturmonitor   3 

373 Fejl, udvidelsesmodul 3   8 

374 Sitherm Pro, beregning   9 

375 BV-stepmotor   9 

376 Driftstest, grænseværdi   3 

376 Driftstest, grænseværdi   6 

376 Driftstest, grænseværdi   9 

377 Driftstest, forhindret   9 

378 Intern repetition   9 

382 Hastighedsrepetition   9 

384 "Ulovlig" flamme   6 

384 "Ulovlig" flamme   9 

385 Netspænding for lav   9 

386 Blæserhastighed, tolerance   6 

386 Blæserhastighed, tolerance   9 

387 Lufttryk, tolerance   6 

387 Lufttryk, tolerance   9 

388 Drikkevandsføler, ingen funktion   3 

Tabel 56 Fejlvisninger   
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Fejlkode Beskrivelse Afhjælpning Prioritet 

426 Røggasspjæld, svar  9 

427 Røggasspjæld, konfiguration  3 

429 Dynamisk vandtryk for højt  6 

429 Dynamisk vandtryk for højt  9 

430 Dynamisk vandtryk for lavt  6 

430 Dynamisk vandtryk for lavt  9 

431 Primær varmevekslerføler  6 

431 Primær varmevekslerføler  9 

432 Funktionel jord ikke tilsluttet  9 
433 Primær varmevekslertemperatur for høj  6 

433 Primær varmevekslertemperatur for høj  9 

Tabel 56 Fejlvisninger 
 

15.4 Sidst gemte fejl (QAA75/78) 
► Kald servicefunktion 6705 frem på varmeregulatoren QAA75/78 (se 

tillæg til varmeregulatoren QAA75/78). 
 

 

Der findes en oversigt over fejl på side 54. 

 

15.5 Driftstilstand 
 

Nr. Driftstilstand 
2 Fejl 
3 Grænsetermostat er frakoblet 
4 Manuel styring aktiv 
7 Skorstensfejerfunktion aktiv 
10 Låst 
17 Overløb aktiv 
18 I drift 
19 Frigivet 
22 Min. begrænsning aktiv 
24 Frostbeskyttelse aktiv 
25 Slukket 
52 Frostbeskyttelse, solfanger, aktiv 
53 Genkøling aktiv 
54 Maks. lagerbeholdertemp. nået 
55 Fordampningsbeskyttelse aktiv 
56 Overtemperaturbeskyttelse aktiv 
57 Maks. ladningstemp. nået 
58 Ladning, varmt brugsvand 
59 Ladning, bufferbeholder 
60 Ladning, swimmingpool 
63 Stråling utilstrækkelig 
66 Ladning af elvarmelegeme 
67 Forceret ladning aktiv 
69 Ladning aktiv 
75 Ladet 
82 Ladelås aktiv 
94 Push aktiv 
102 Betontørringsfunktion aktiv 
106 Opvarmningstilstand begrænset 
110 Forceret varmefrigivelse 

 

 Nr. Driftstilstand 

114 Varmedrift Komfort 
116 Varmedrift Reduceret 
118 Sommerdrift 
123 SLT-test aktiv 
151 Ladning, brugsvand + buffer + swimmingpool 
152 Ladning, brugsvand + buffer 
153 Ladning, brugsvand + swimmingpool 
154 Ladning, buffer + swimmingpool 
166 I drift for varmekreds 
168 I drift for brugsvand 
169 I drift ved lille flamme for brugsvand 
170 I drift for varmekreds, varmt brugsvand 
171 I drift ved lille flamme for varmekreds, varmt brugsvand 
173 Frigivet for varmekreds, varmt brugsvand 
174 Frigivet for varmt brugsvand 
175 Frigivet for varmekreds 
199 Aftapningstilstand 
200 Klar 
201 Standby-ladning 
220 Styring, stop, aktiv 
221 Hold varm-funktion tændt 
234 Røggastemperatur for høj 

Tabel 57 

Tabel 57   
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16 Opstartsprotokol for apparatet 

Kunde/anlægsbruger:    

Efternavn, fornavn  Gade/vej, nr.  

Telefon/fax Postnummer, by 

Installatør: 

Ordrenummer: 

Apparattype:  (Udfyld en protokol for hvert apparat!)  

Serienummer: 

Opstartsdato: 

□ Enkelt apparat | □ Kaskade, antal apparater:..... 

Opstillingsrum: □ Kælder | □ Loftsetage | Øvrigt: 

 Ventilationsåbninger: Antal: ......, Størrelse: ca. cm2 

Røggasføring: □ Dobbelt rørsystem | □ LAS | □ Skakt | □ Adskilt rørføring 

 □ Kunststof | □ Aluminium | □ Rustfrit stål 

 Samlet længde: ca.......m | Bøjning 90°:......stk. | Bøjning 15 - 45° …… stk.  

 Kontrol af aftrækkets tæthed (ved modstrøm med forbrændingsluft): □ Ja | □ Nej 

 CO2-værdi i forbrændingsluften ved maksimal nominel varmeydelse: % 

 O2-værdi i forbrændingsluften ved maksimal nominel varmeydelse: % 

Bemærkninger til under- eller overtryksdrift: 

Gasindstilling og røggasmåling:    

Indstillet gastype: □ Naturgas E | □ Naturgas LL | □ Propan | □ Butan  

Gastilslutningstryk: mbar Statisk tryk for gastilslutning: mbar 

Indstillet maksimal nominel varmeydelse: kW Indstillet minimal nominel varmeydelse: kW 

Gennemstrømningsmængde for gas ved maksimal 
nominel varmeydelse: 

l/min 
Gennemstrømningsmængde for gas ved minimal nominel 
varmeydelse: 

l/min 

Varmeværdi HiB: kWh/m3  

CO2 ved maksimal nominel varmeydelse: % CO2 ved minimal nominel varmeydelse: % 

O2 ved maksimal nominel varmeydelse: % O2 ved minimal nominel varmeydelse: % 

CO ved maksimal nominel varmeydelse: ppm CO ved minimal nominel varmeydelse: ppm 

Røggastemperatur ved maksimal nominel varmeydelse: ° C Røggastemperatur ved minimal nominel varmeydelse: ° C 

Målt maksimal fremløbstemperatur: ° C Målt minimal fremløbstemperatur: ° C 

Anlægshydraulik:    

□ Hydraulisk fordeler, type:  □ Ekstra ekspansionsbeholder:  

□ Varmecirkulationspumpe:  Størrelse/fortryk:  

 
 Er der automatisk udflufter? 

□ Ja | □ Nej 
 

□ Anlægshydraulik kontrolleret, bemærkninger: 
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Ændrede servicefunktioner: (Udskriv de ændrede servicefunktioner, og indskriv værdierne her). 

Eksempel: Servicefunktion 20 ændret til German  

  

  

  

  

  

Varmeregulator:  

□ QAA75 | □ QAA78  

□ AVS71 x ... stk., trådløst modul: 

□ AGU2.550 x ... stk. , kodning varmekreds(e): 

□ AGU2.550 x ...stk., kodning solvarmemodul: 

Øvrigt: 

□ Varmeregulatorsæt, bemærkninger: 

□ Ændrede indstillinger af varmeregulatoren dokumenteret i styringens betjenings-/installationsvejledning 

Følgende arbejde er udført:  

□ Eltilslutninger kontrolleret, bemærkninger:  

□ Kondensatvandlås fyldt □ Måling af forbrændingsluft/røggas udført 

□ Funktionskontrol udført □Tæthedskontrol på gas- og vandside udført? 

Opstarten omfatter kontrol af indstillingsværdierne, visuel tæthedskontrol af kedlen samt funktionskontrol af kedlen og regulatoren. Kontrol af 
varmeanlægget udføres af anlægsinstallatøren. 
Hvis der som led i opstarten findes mindre monteringsfejl ved Bosch-komponenter, er Bosch altid indstillet på at afhjælpe disse monteringsfejl efter 
kundens frigivelse hertil. Dette er ikke ensbetydende med overtagelse af garantien for monteringsydelserne. 

Ovennævnte anlæg er kontrolleret i det angivne omfang. Dokumentationen er udleveret til brugeren. Brugeren er informeret om 
sikkerhedsanvisningerne og betjeningen af ovennævnte varmeanlæg, 
herunder tilbehør. Brugeren er informeret om nødvendigheden af 
regelmæssig vedligeholdelse af ovennævnte varmeanlæg. 
 
 
 
 
 

Serviceteknikerens navn  Dato, brugerens underskrift  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klæb måleprotokollen ind her. 

Dato, anlægsinstallatør   

   



60 ZEM SOLAR – 6 720 810 368 (2014/02) 

Bilag 
 
 

17 Bilag 

17.1 Følerværdier 

17.1.1 Udeføler (tilbehør) 
 

Udetemperatur (°C) 
Måletolerance ± 10 % Modstand/Ω 

-20 7578 

-15 5861 

-10 4574 

-5 3600 

0 2857 

5 2284 

10 1840 

15 1492 

20 1218 

25 1000 

30 827 

35 688 
Tabel 58 
 

17.1.2 Fremløbs-/returtemperaturføler, 
brugsvandstemperaturføler, røggastemperaturføler, 
solfangerføler 

 

Temperatur/°C 
Måletolerance ± 10 % Modstand/Ω 

0 32624 

10 19897 

15 15711 

20 12493 

25 10000 

30 8056 

40 5324 

50 3599 

60 2483 

70 1748 

80 1252 

90 912 
Tabel 59 

 17.2 Pumpekarakteristik, diagram over varmepumpe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 78 
 

[1-8] Pumpekarakteristik, diagram 
[H] Restløftehøjde 
[Q] Mængde af cirkulerende vand 
 

Pumpe med variabel hastighed 
Kedlen er udstyret med en pumpe med variabel hastighed. 

Fremløbstemperaturen styres via varmekurven. 

Varmepumpens hastighed styres på en sådan måde, at den ønskede 
temperaturforskel mellem varmefremløb og -returløb nås. Hvis 
temperaturdifferensen er højere end den forudindstillede værdi (2317), 
øges hastigheden, ellers sænkes den. 

Pumpehastigheden er begrænset af de værdier, som fremgår af 
tabellen: 
 

Kode Servicefunktion Standardindstilling 
  ZEM 0.9-9 ZEM 2-17 ZEM 5-25 

2317 Ønsket temperaturdifferens 15° C 15° C 15°C 

2322 Maks. pumpehastighed 45 % 50 % 55 % 

2323 Min. pumpehastighed 65 % 70 % 78 % 
Tabel 60 
 

17.3 Pumpekurver, solvarmepumpe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 79 
 

[H] Restløftehøjde 
[Q] Mængde af cirkulerende vand   

Q/m3/t 

Q/m3/t 

H /m 

H /m 
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17.4 Tekniske data for LMS14 

 

 Enhed Værdi 
LED-signallering, driftstilstand 
Lysdiode slukket  Ingen netspænding 
Lysdiode tændt  Klar til drift 
Lysdiode blinker  Lokal fejl 
Generelt 
Spænding AC V 230 
Frekvens Hz 50 
Beskyttelsesgrad  Beskytter klasse 0 og PELV 
Grad af forurening iht. DIN EN 60668-1  2 
Software-klasser iht. DIN EN 60730-2-5 
- Regulatordel  Klasse A 
- Brænderstyreenhed  Klasse C 

Sikring (intern)  2 x T6.3H250 
Vægt kg 0,254 
Mål (L x B x H) mm 230 x 150 x 30 
Eltilslutning, data 
Samlet strøm, alle netkomponenter tilsluttet til LMS14 og clip-in 
moduler (når Unet = AC 230 V; Ta = 25° C) 

A 5 

Netudvidelse AUX1 og AUX2   
- Spænding AC V 230 
- Strøm 

 
Afhænger af varmekredspumpens forbrug, den programmerbare AC 230 
V udgang, brændstofventil, brugsvandsladepumpe, eksternt 
tændingsmodul og anvendte clip-in moduler 

QX1, QX2 QX3 
- Spænding AC V 230 
- Strøm A 0,005...1, cos Ф > 0,8 

Flammeovervågning/overvågningselektrode 
- Min. skiftegrænse DC μA 0,8 
- Strøm (typisk) μA 4 
- Maks. strøm μA 10,5 

Høj grænse, sikkerhedsafbryder 
- Spænding AC V 230 +10 % / -24 % 
- Strøm (til gasventil og tændtrafo) A 0,005...1, cos Ф > 0,6 

Kedelvand, temperaturføler (B2) kΩ  Tabel 59, side 60 

Returløbsføler (B7/BX4) kΩ  Tabel 59, side 60 

Kedelvand, temperaturføler (B3/B38) kΩ  Tabel 59, side 60 
- Maks. kabellængde M 10 

Følerindgange BX1...BX3 kΩ Tabel 59, side 60 
- Maks. kabellængde m 120 

Udetemperaturføler (B9) kΩ  Tabel 58, side 60 
- Maks. kabellængde m 120 

Indgang H1 (trykføler) 

Udgangsspænding LMS14 DC V 15 ± 15 % 
 DC V 5 ± 5 % 

Maks. strøm pr. indgang mA 10 

Indgangsspænding LMS14 DC V 10 

Analog indgang  Lavspænding 
- Driftsområde DC V 0...10 
- Min. indgangsmodstand kΩ 100 

Digital indgang  Sikkerhed – ekstra lav spænding til potentialfrie lavspændingskontakter 
- Spænding med kontakt åben DC V 15 
- Strøm med kontakt sluttet mA 1,5 

Maks. kabellængde m 10 
Tabel 61   
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 Enhed Værdi 

Indgang H5 (rumtemperaturføler) 

- Spænding DC V 5 

Digital indgang  Sikkerhed – ekstra lav spænding til potentialfrie lavspændingskontakter 
- Spænding med kontakt åben DC V 2 

- Strøm med kontakt sluttet mA 5 

Maks. kabellængde m 120 

BUS-knudepunkter (QAA55.../QAA75...rumptemperaturkompenseret varmeregulator) 

Port  2- eller 3-leder 

Maks. kabellængde med et tværsnit på 1,5 mm2 m 200 

Maks. kabelmodstand Ω 3 x 14 

Min. kabeltværsnit mm2 0,5 
Antal knudepunkter 

 
Maks. 5 (1 brugerinterface, 3 rumtemperaturkompenserede 
varmeregulatorer, 1 serviceenhed) 

Tabel 61 
 
17.5 Tekniske karakteristika, solvarme clip-in 
 

Strømforsyning 

Nominel spænding 12 V - ±10 % (strømforsyning via BSB-linje fra basisenhed) 

Strømforbrug 80 mA maks. 

Ledningstilslutning, klemmer 

Indgange og udgange 
• Enkelt- eller flertrådet ledning (med ferule) 
• Bus BSB 

• 0,5...1,5 mm2 
• PCB, direkte tilslutning, RAST2.5, kodet 

Indgange 

Digital indgang H2 
• Sikkerhed – ekstra lav spænding til potentialfrie lavspændingskontakter 
• Spænding med kontakt åben 
• Strøm med kontakt sluttet 

• 12 V- 
• 3 mA- (mod jord) 

Analog indgang H2 
Sikkerhed, ekstra lavspænding 
• Driftsområde 
• Intern modstand 

• 0...10 V 
• >100 kΩ 

Følerindgange BX21, BX22 
• Tilladte følerkabellængder (tværsnitsareal i kobber) 

NTC 10 k (QAZ36..., QAD36...) 
• 20 m (0,25 mm2) 
• 40 m (0,5 mm2) 
• 60 m (0,75 mm2) 
• 80 m (1,0 mm2) 
• 120 m (1,5 mm2) 

Udgange 

Strømforsyning til føleren U+ 
• Sikkerhed, ekstra lavspænding 
Relæudgange 
• Nominel spænding 
• Nominel strøm 
 
 
• Netfrekvens 

 
• 12 V-, <5 mA (mod jord) 
 
• 230 V~ +10 % / -15 % 
• 5 mA...1 A ~ cos φ >0,8 (belastningen på udgangene, det totale 

træk  på udgangene og det samlede træk på basisenheden 
skal tages i betragtning) 

• ±5 % 
Tabel 62   
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