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Indholdsfortegnelse

Kære
kunde
Tak for dit valg af en af vores kedler. Med denne kedel har du anskaffet et 
produkt af høj kvalitet.
Denne brugsanvisning forklarer anlæggets funktion og vedligeholdelse 
og er tilrettelagt, så du kan blive fortrolig med alle dets funktioner på den 
bedst tænkelig måde.
Opbevar denne brugsanvisning omhyggeligt, så den senere kan 
anvendes.
I tilfælde af tvivl, så står din kundeservice til enhver tid til rådighed med 
oplysninger.

Kedlen er fra fabrikken udstyret med et internetbaseret 
fjernovervågningssystem fra ELCO – et system, der åbner 
for en helt ny dimension i brugen af dit varmesystem.
REMOCON NET giver dig mulighed for når som helst og 
hvor som helst at styre eller kontrollere dit varmeanlægs 
temperatur fra en smartphone eller pc.
Endvidere er det muligt konstant at overvåge 
energiforbruget og dermed optimere gasforbruget.
Hvis der opstår en fejl i kedlen, så modtager du automatisk en 
meddelelse.
Når fjernovervågningen er aktiveret, så kan Gastech-Energi fjernaflæse 
fejlen og eventuelt afhjælpe den.
Du kan læse mere herom på www.remocon-net.com 
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Enheden må ikke bruges 
af personer (herunder 
børn), hvis fysiske, mentale 
eller sensoriske evner er 
nedsat, eller som ikke har 
tilstrækkelig erfaring eller 
viden, med mindre de er 
blevet instrueret i sikker brug 
af enheden af en person, 
der er ansvarlig for deres 
sikkerhed.
Børn skal altid overvåges for 
at sikre, at de ikke leger med 
enheden. 
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Denne brugervejledning er en 
integreret del af udstyret. Den 
skal opbevares omhyggeligt 
og skal følge med kedlen, 
hvis denne overføres og/
eller videresælges til et andet 
anlæg.
Læs nøje instruktionerne 
og vejledningerne i denne 
brugervejledning.

Denne enhed bruges til 
generering af varme og varmt 
vand til husholdningsbrug. 
Den skal tilsluttes en 
varmesystem og et 
brugsvandsanlæg, som er 
passende i forhold til dens 
ydeevne.
Andre anvendelser end 
den tiltænkte er ikke tilladt. 
Producenten kan ikke holdes 
ansvarlig for skader som 
følge af forkert, ukyndig 
eller urimelig brug mv. eller 
manglende overholdelse 
af anvisningerne i denne 
brugervejledning.
Kedlen skal installeres af en 

autoriseret VVS installatør 
i overensstemmelse med 
gældende love og standarder. 
Når installationen er 
gennemført, skal installatøren 
anmelde installatonen til 
myndighederne, inden kedlen 
sættes i drift.

Installation, vedligeholdelse 
og alle andre arbejder 
skal udføres af personer, 
med kvalifikationer, som er 
nødvendige i henhold til 
gældende lovgivning på dette 
område og producentens 
anvisninger.
I tilfælde fejl i driften og/eller 
en funktionsfejl skal kedlen 
slukkes og gasforsyningen 
afbrydes på gashanen.  
Forsøg aldrig selv at reparere 
kedlen. Ret henvendelse til en 
kvalificeret fagmand.

Kontakt altid en kvalificeret 
tekniker i tilfælde af 
reparationer. Teknikeren skal 
opfordres til altid at anvende 
originale reservedele. Brug 
af ikke-originale reservedele 
kan påvirke kedlens sikkerhed 
og medfører bortfald af 
producentens ansvar. 
Ved arbejde på eller omkring 
kedlen skal den slukkes. 
Ved endt arbejde skal det 
kontrolleres, at alle funktioner 
og tilkoblinger fungerer 
korrekt.

Hvis kedlen tages ud af brug i 
længere tid:
-  Afbryd strømforsyningen 

ved at slukke på afbryden på 

1. Generelle oplysninger

DENNE 
BRUGERVEJLEDNING 
ER EN INTEGRERET DEL 
AF UDSTYRET. DEN SKAL 
OPBEVARES OMHYGGELIGT 
OG SKAL FØLGE MED 
KEDLEN, HVIS DENNE 
OVERFØRES OG/ELLER 
VIDERESÆLGES TIL ET ANDET 
ANLÆG.
LÆS NØJE INSTRUKTIONERNE 
OG VEJLEDNINGERNE I 
DENNE BRUGERVEJLEDNING.

væggen.
-  Luk for gas- og 

koldtvandshanen.
-  Tøm varme- og 

varmtvandsanlægget, hvis 
der er fare for frost.

Hvis kedlen skal afmonteres 
helt, er det nødvendigt at lade 
et fagkyndig tekniker udføre 
arbejdet.
Afbryd strømforsyningen på 
væggen, når kedlens kabinet 
skal gøres rent.
Opbevar og anvend ikke 
brandfarlige materialer i 
rummet, hvor kedlen er 
installeret.
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Brug ikke kedlen til andre 
formål end almindeligt 
husholdningsbrug.
Beskadigelse af enheden på 
grund af overbelastning.
Skader på brug af ikke-
tilladte genstande.
Tillad ikke, at børn eller 
uerfarne personer benytter 
enheden.
Beskadigelse af enheden 
på grund af ukorrekt brug.
I tilfælde af at lugter brændt 
eller røg fra enheden skal 
strømforsyningen afbrydes, 
gashanen lukkes, vinduet 
åbnes og en tekniker 
kontaktes.
Kvæstelser på grund af 
forbrændinger, indånding 
af røg eller forgiftning.
I tilfælde af gaslugt skal 
gashanen lukkes, vinduet 
åbnes og en tekniker 
kontaktes.
Eksplosioner, brande eller 
forgiftninger.
   

1.1. Sikkerhedsanvisninger
 
Symbolforklaring:
Hvis anvisningerne ikke 
overholdes, kan det føre 
til fatale kvæstelser.
Hvis fareadvarslerne ikke 
overholdes kan det forårsage 
skader, også i nogle 
tilfælde af betydeligt 
omfang, på materielle 
genstande.

Arbejde, der kræver at kedlen 
åbnes, må ikke udføres.
Livsfare på grund af 
elektrisk stød ved berøring 
af strømførende dele.
Kvæstelser i form af 
forbrændinger på grund af 
overophedede komponenter, 
fremspring og skarpe kanter.
Arbejde, der kræver at kedlen 
afmonteres, må ikke udføres.
Livsfare på grund af 
elektrisk stød ved berøring 
af strømførende dele.
Vandskade forårsaget af 
vandlækage fra åbne vandrør.
Eksplosioner, brande eller 
forgiftning på grund af 
gasudslip fra åbne gasrør.
Strømforsyningskablet må ikke 
beskadiges.
Livsfare på grund af 
spændingsførende kabler 
uden isolering.

Der må placeres ikke 
genstande på enheden.
Fare for skader på grund 
af nedfaldende genstande 
som følge af vibrationer.
Beskadigelse af enheden eller 
genstande placeret under 
enheden på grund af 
nedfaldende genstande 
som følge af vibrationer.
Kravl aldrig op på enheden.
Fare for skader på grund af 
nedstyrtning.
Enheden kan gå løs fra sine 
holdere og falde ned og tage 
skade eller beskadigede 
genstande placeret under 
enheden.
Stå aldrig på stole, skamler, 
ustabile stiger eller stilladser 
for at gøre enheden rent.
Kvæstelser på grund af 
nedstyrtning fra højder 
eller skæring (klapstiger).
Kedlen skal være slukket på 
afbryderen på væggen, når den 
gøres rent.
Livsfare for skade på 
grund af elektrisk stød ved 
berøring af strømførende dele.
Brug ikke aggressive 
opløsnings- eller 
rengøringsmidler til pleje af 
kedlen.
Skader på lak- og 
plastoverflader.

1 Generelle oplysninger

1.1 Sikkerhedsinstruktioner
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2. Produktbeskrivelse

2.1 Kedlens betjeningspanel 
2.2 Symboler i displayet
2.1 Kedlens betjeningspanel

SCI

21 3 4 5 6 7 8 9

Forklaring:
1. Knappen ON/OFF (Bemærk 1)
2. +/- Reguleringsknapper for 

varmt brugsvand
3.  Knappen Menu
4.  Knappen MODE - (vælger 

mellem driftstilstanden 
sommer/vinter)

5.  Knappen RESET (Bemærk 2)
6.  Knappen OK
7.  Knappen ESC
8.  +/- Reguleringsknapper for 

opvarmningstemperatur
9.  Display

2.2. Symboler i displayet

SCI
0

ON OFF
COMFORT

MENU PAR CODE

Forklaring:
Numerisk tastatur til visning af:
- Kedelstatus
- Temperaturvisning med lastvisning
- Visning af fejlkode (ERROR)
- Opfordring til anvendelse af RESET-knap
- MENU-indstilling

Teknisk service nødvendig

                         
Visning af flamme med visning af den faktiske 
kedelydelse

 

Varmedrift indstillet

Anmodning om opvarmning aktiv

Brugsvandsopvarmning aktiveret

Anmodning om brugsvand aktiv

Komfortfunktion aktiveret

OFF Kedel slukket

Frostbeskyttelsesfunktion aktiv

SCI SCI termoregulering aktiv

Drift med høj effektivitet (lav systemtemperatur)

Solføler tilsluttet (valgfri)

Fejlrapport

Udeføler tilsluttet

Tilstandssymbol for WLAN-forbindelse

Timerprogram TWN aktivt

Bemærkning 1
KNAPPEN ON/OFF

Når 
knappen er tændt, er 
spændingsforsyningen 
tilsluttet kedlen. 
Knappen er slukket, når 
strømforsyningen er 
afbrudt. 

Bemærkning 2
KNAPPEN RESET

Knappen lyser rødt i 
tilfælde af en fejl.
Reset-knappen blinker i 
5 sekunder, efter den er 
blevet trykket.
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2. Produktbeskrivelse

2.3 Ibrugtagning

Gode råd vedrørende driftstider 
Når kedlen installeres i hjemmet, 
er det nødvendigt at sikre, at 
kravene til luftindtag og ventilation 
i rummet er opfyldt (i henhold til 
den gældende lovgivning).
Kontrollér regelmæssigt 
vandtrykket på displayet og sørg 
for, at denne værdi ved koldt 
anlæg skal være på mellem 0,6 
og 1,5 bar. Hvis trykket falder 
til under minimumsværdien, så 
viser displayet en opfordring til 
opfyldning af anlægget.
Se bemærkning 1

Hvis meddelelsen FILL vises ofte, 
bedes du kontakte din installatør, 
da dette kan være et tegn på 
vandlækage i varmeanlægget.

Tænding
Tryk på TIL/FRA-knappen 
”1”. Displayet tænder. 

Bemærkning 1
FREMGANGSMÅDE ved 
visning af meddelelsen ”FILL”
For at genoprette det 
korrekte anlægstryk er det 
nødvendigt fylde efter med 
vand i varmeanlægget. Tal 
med din installatør eller vores 
kundeservice, hvis du ikke er 
bekendt med denne proces !!
Når trykmålingen viser en 
værdi på mellem 1,0 og 1,5 bar 
afbrydes påfyldningen,
Under påfyldningen, aktiveres 
udluftningscyklus automatisk og 
display viser "PURGE".

ADVARSEL!
INSTALLATION, IDRIFT-
SÆTTELSE OG VEDLIGE-
HOLD MÅ KUN UDFØRES AF 
EN FAGKYNDIG TEKNIKER I 
OVERENSSTEMMELSE MED 
ANVISNINGERNE I DENNE 
BRUGSANVISNING.
PRODUCENTEN PÅTAGER SIG 
INTET ANSVAR FOR SKADER 
PÅ PERSONER, DYR ELLER 
GENSTANDE, HVIS ANLÆG-
GET IKKE ER INSTALLERET I 
OVERENSSTEMMELSE MED 
ANVISNINGERNE.

Valg af varmedriftstilstand
Driftstilstanden vælges ved at trykke 
på knappen MODE ”4”:

Driftstilstand Display 

VINTER
Opvarmning og 
varmt brugsvand

           

SOMMER
Kun varmt 
brugsvand

 

KUN OPVARM-
NINGSDRIFT                  

Når brænderen kører vises følgende 
symbol på displayet; bindestregerne på 
siden angiver den aktuelle kedeleffekt.

.

Efter udløb af funktionen (7 
minutter) vender display tilbage 
til normal visning. 
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2. Produktbeskrivelse

2.4  Beskrivelse af betjeningsknapperne
Varmeregulering
Afhængigt af driftstilstanden 
indstilles opvarmningstemperaturen 
eller stuetemperaturen ved hjælp 
af knappen (8). En temperatur 
i området fra 20 °C til 45 °C 
(lavtemperatursystem) eller 30 °C til 
82 °C (højtemperatursystem) vises. 
Den valgte værdi vises blinkende 
på displayet; efter 5 sek. overtages 
værdien og vises permanent.

Indstilling af temperaturen for 
varmt brugsvand
Modellen THISION MINI 
med tilslutning til ekstern 
varmtvandsbeholder eller model 
THISION MINI CPA.
Temperaturen for det varme 
brugsvand kan nemt indstilles med 
knappen (2). Det er muligt at vælge 
værdier fra 40 °C til 60 °C. Den valgte 
værdi vises blinkende på displayet; 
efter 5 sek. overtages værdien og 
vises permanent.
Varmtvandsbeholderen udelukkes 
ved at vælge drift udelukkende med 
opvarmning.

ADVARSEL!!
THISION MINI AUTOMATISK 
DESINFEKTION
(legionellafunktion) 
Legionella er en genus af 
stangformerede bakterier og 
en naturlig bestanddel af alt 
ferskvand. Legionærsygdom er 
en lungebetændelse forårsaget af 
indånding af legionellabakterier. Lange 
stilstandstider med for lunkent vand 
bør undgås; varmtvandsforbruget skal 
være så stort at vandet i beholderen 
udskiftesmindst en gang om ugen.
Den europæiske standard CEN/TR 
16355 indeholder god praksis for 
forebyggelse af legionellavækst i 
drikkevandsanlæg, men eksisterende 
nationale bestemmelser er fortsat 
gældende.

For THISION MINI CPA eller THISION 
MINI (der er forbundet til en 
varmtvandsbeholder med NTC-føler) 
aktiveres den automatiske desinfektion 
af vandet (anti-legionellafunktion) som 
standard fra fabrikken.
Denne funktion starter hver gang 
der tændes for strømmen til kedlen. 
Herefter bringes vandet mindst hver 
30. dag op til en temperatur på 60 °C i 
en time.
  
Så længe funktionen 
er aktiv, viser 
displayet ”Ab”.
INFORMÉR 
BRUGEREN OM DENNE FUNKTION 
FOR AT FORHINDRE SKADER PÅ 
PERSONER, DYR ELLER TING.

FUNKTIONEN ER DEAKTIVERET, NÅR 
KEDLEN ER I DRIFTSTILSTANDEN 
”KUN OPVARMNING”.

Denne funktion er kun for beholderen 
til varmt brugsvand.
Kontakt en fagkyndig tekniker for at 
få en fuldstændig forklaring af alle 
punkter.

ADVARSEL: EFTER DEN TERMISKE 
DESINFEKTION ER BLEVET UDFØRT, 
KAN DEN HØJE VANDTEMPERATUR 
FORÅRSAGE SKOLDNING.
KONTROLLÉR VANDTEMPERATUREN 
VED AT FØLE DEN PÅ HUDEN, INDEN 
DU TAGER BAD ELLER BRUSEBAD.
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2. Produktbeskrivelse

2.4  Beskrivelse af betjeningsknapperne

Slukning af 
opvarmningsfunktionen
Sluk for kedlen ved at trykke på ON/
OFF-knappen (1); displayet viser OFF.
Frostbeskyttelsesfunktionen 
forbliver aktiv.

VIGTIGT !!
For at slukke kedlen fuldstæn-
digt skal den afbrydes fra strøm-
forsyningen (på hovedafbryde-
ren).
Luk derefter også for gashanen.

Slukning for varmedriften
Opvarmningsdriften slukkes ved 
at trykke på knappen MODE (4) 
indtil symbolet  slukker, og kun 
symbolet  vises. Kedlen fortsætter 
i sommerdrift med opvarmning af 
brugsvand.

Manuel/automatisk betjening
Hvis knappen MODE (4) holdes 
trykket mere end 5 sekunder, er det 
muligt at vælge mellem automatisk 
drift (TPROG) og manuel drift (MAN).

• TPROG: Automatisk drift
 Den automatiske drift er baseret 

på timerprogrammering og gør 
det muligt at anvende sænkning af 
temperaturen om natten.

• MAN: Manuel drift 
 I manuel drift er der to forskellige 

muligheder:
a)  SCI aktiv: Kedlen regulerer 

dag- og nattemperaturen til 
komforttemperatur.

b)  SCI deaktiveret: Kedlen styres 
med en fast temperatur (tekniker 
parameter 402: fabriksindstilling 
højtemperatursystem 40 °C, 
lavtemperatursystem 25 °C.
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3. Programmering

3.1 Brugermenu
       Brugermenuens struktur
3.1. Brugermenu
Tryk på knappen MENU (3), for at åbne 
brugermenuen.

Det er muligt at navigere rundt i 
menuen eller parametrene ved 
at trykke på knappen + eller - Et 
parameter ændres ved at vælge det 
ønskede parameter og trykke på OK-
knappen (6).
Den indstillede værdi ændres ved at 
trykke på knappen + eller – (begge 

mulige,  eller  ).
Den ændrede værdi gemmes ved at 
trykke på OK-knappen.
For at afslutte uden at gemme 
ændringerne trykkes på ESC-knappen.

For parametrene 5 til 12 er det muligt 
også at indstille/regulere varmezone 2 
(hvis installeret).
Ved at trykke på knappen MODE efter 
parameteret er åbnet vises tallet 1 
eller 2 for den valgte zone ved siden 

af opvarmningssymbolet: / .

Fortsæt med at ændre indstillingen 
som beskrevet ovenfor.

Ændring udføres ved at aktivere parameteret med  OK, + / - bruges til at 
redigere værdien, OK bekræfter værdier, ESC forlader parameteret uden at 
gemme værdien
1. R-NET (Wi-Fi)

WIFI Aktivering/deaktivering af Wi-Fi
AP Åben adgangspunkt (Access Point) i 10 minutter
SN Viser Wi-Fi-serienummer (ikke kedel!)
RESET Sletter Wi-Fi-indstillinger Adskillelse af brugerkonto
ITIME Internettid on/off (fabriksindstillling: ON)
ITEMP Indstilling af internetvejr (kun hvis ingen udendørs føler er installeret)

2. Dato og klokkeslæt
Følgende værdier vises i sekvens. Vælg OK og +/- for indstilling.
Dag (1-31)
Måned (1-12)
År (År)
Tid (hh:mm)             Knappen +/-  til indstilling af timer
                                   Knappen +/-   til indstilling af minutter)
Tryk på OK for at bekræfte de indtastede værdier.

3. Foropvarmning af varmt vand (komfortfunktion )   
OFF - THISION MINI (vandvarmer deaktiveret)

TIME - THISION MINI (med vandvarmer)
Komfortfunktion med timerprogrammering (gå til næste niveau for 
at vælge tidsplanen)

ON Komfortfunktion aktiveret

4. Tidsplan for komfortfunktion med varmt brugsvand  
0-24 h Altid aktiv
P1 Familieprogram
P2 Program uden middagsmad
P3 Program med middagsmad
06-22 h Opvarmning aktiv fra kl. 6 til kl. 22

5. Automatisk regulering af varmetemperatur/SCI-funktion 
OFF SCI-funktion deaktiveret
ON Aktiv SCI-funktion (SCI vises på displayet)

6. Komforttemperatur opvarmning (dag)  / 
7. Reduceret temperatur (nat)  / 
8. Tidsplan for opvarmning  /   

0-24 h Altid aktiv
P1 Familieprogram
P2 Program uden middagsmad
P3 Program med middagsmad
06-22 h Opvarmning aktiv fra kl. 6 til kl. 22
P EXT Tidsprogram defineret af REMOCON rumenhed eller RE-

MOCON NET-app.

9.        Varmekurvens stigning (med aktiv SCI-funktion)
       (kun virksom med aktiveret SCI-funktion)  /  

10.        Varmekurvens parallelforskydning
       (kun virksom med aktiveret SCI-funktion)  /  
Indstillingsområde +-7K ved lavt temperaturområde og +-14K højt temperaturområde

11.
                         Automatisk omskiftning mellem sommer og vinter  /  

ON Aktiveret
OFF Funktion deaktiveret

12.                   Omskiftningstemperatur for automatisk  
                  sommer-/vinterdrift  / 

Detaljerede 
beskrivelser af de 
forskellige funktioner 
kan ses på side 11.

Bemærk:
Hvis kedlen er tilsluttet 
til internettet via Wifi 
(se Quick Start Guide), vil 
en automatisk opdatering 
af dato og tid finde sted 
(ITIME-fabriksindstilling ON). 
Dato og klokkeslæt kan kun 
ændres manuelt, hvis ITIME er 
deaktiveret.
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3. Programmering

 

3.2 Menuen INFO
MENUEN INFO

Status SCI-funktion (automatisk kedeltemperaturregulering) ON/OFF --

Temperaturreguleringstype (parameter 421) Zone 1
0: Fast fremløbstemperatur kedel
1: Forhøjelse/sænkning af kedlens fremløbstemperatur i 4 trin (maks. 12 °C i alt) 
fra 58 °C til 70 °C for høje temperaturer og fast fremløbstemperatur på 35 °C 
for lave temperaturer
2: Temperaturregulering kun med rumføler
3: Temperaturregulering kun med udeføler
4: Temperaturregulering med rum- og udeføler
For temperaturreguleringerne 1 til 4 skal den automatiske regulering af 
kedeltemperaturen
SCI være aktiveret. Denne aktivering er kun mulig fra teknikerområdet.

421

Temperaturreguleringstype (parameter 521) Zone 2
Beskrivelse af indstillingerne som i zone 1

521

Vandtryk [bar] --

Fremløbstemperatur opvarmning [°C] 831

Returtemperatur opvarmning [°C] 832

Varmtvandstemperatur [°C] - THISION MINI CPA 833

Brugsvandets temperatur [°C]
(for kedler tilsluttet en ekstern vandvarmer med NTC-føler - THISION MINI)

840

Udetemperatur (kun ved tilsluttet udendørs føler) [°C] 835

Indendørs temperatur (kun ved tilsluttet rumføler) [°C] (zone1/2) 430/
530

Indgangstemperatur fra solaranlæg (kun ved tilsluttet solarføler) [°C] --

Driftstimer brænder opvarmning (værdi x10 = timer) 810

Driftstimer brænder opvarmning af brugsvand (værdi x10 = timer) 811

Antal startcyklusser (værdi x10 = startcyklusser) 813

Sidste fejlkode --

Blæserhastighed (%) 822

Pumpehastighed PWM (%) 827

Tryk på knappen MENU (3) i 5 sek. for 
at få adgang til menuen INFO; navigér i 
info-menuen ved hjælp af knapperne + 

og - (begge mulige,   eller  .

Advarsel: Her er det 
kun muligt at aflæse 
oplysninger. Der kan 
ikke ændres nogen værdier!
Ændringer kan kun foretages i 
brugermenuen eller i menuen, 
som er forbeholdt teknikeren.
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4.1. Dato og klokkeslæt
Styringen er udstyret med et 
365-dages ur, som viser dag, 
måned, år og klokkeslæt.
Af hensyn til at sikre en korrekt 
kedelfunktion med brugen af 
timerprogrammering skal dato og 
klokkeslæt være korrekt indstillet. 
Hvis kedlen er tilsluttet til 
internettet via WiFi, finder en 
automatisk opdatering af dato og 
klokkeslæt sted.
Date and Time can only be 
changed manually if ITIME is 
deactivated.
Manuel indtastning:
Dag (1-31)
Måned (1-12)
År (2018)
Time (00:00)  

4.2. Foropvarmningsfunktionen for 
varmt vand (komfortfunktion )
Med dette parameter 
kan slutbrugeren vælge 
varmtvandskomfort. Jo højere 
komfort, desto højere er 
energiforbruget. 
THISION MINI
 (kun med varmtvandsbeholder):
•  OFF: Den tilsluttede 

varmtvandsbeholder er deaktiveret.
•  TIME: Varmtvandstemperaturen 

opretholdes i henhold til 
tidsprogrammet. Uden 
timerprogrammet falder 
temperaturen langsomt (aftapning/
varmetab i beholderen).

•  ON: Altid aktiv, beholderen 
opretholder komforttemperaturen 
døgnet rundt i 365 dage om året

Timerprogrammering for 
komfortfunktion med varmt 
brugsvand 
Det er muligt at vælge mellem 
fem forskellige foruddefinerede 
timerprogrammer for 
opvarmning af varmt vand. 
Disse programmer aktiveres, når 
varmtvandsopvarmningen er 
indstillet til ”TIME”. Programmerne 
styrer den indstillede 
temperatur for det varme vand 
på de forskellige perioder. 
Uden for disse tidsvinduer er 
foropvarmningen af det varme 
vand deaktiveret.

4. Parameterindstillinger i detaljer

4.1 Dato og klokkeslæt
4.2 Funktionen varmt brugsvand - foropvarmning

/

/

(2) 

til indstilling af timer 

(8) 

til indstilling af minutter

Knap

Knap

0-24 h Ma-Sø 00:00 – 24:00

P1 
Familieprogram

Ma-To 06:00 – 22:00

Fr-Lø 06:00 – 23:00

Sø 07:00 – 22:00

P2 
Program uden 
interval midt på 
dagen

Ma-To 06:00 – 08:00 16:00 – 22:00

Fr 06:00 – 08:00 15:00 – 23:00

Lø 07:00 – 23:00

Sø 08:00 – 22:00

P3 
Program med 
interval midt på 
dagen

Ma-To 06:00 – 08:00 11:30 – 13:00 16:00 – 22:00

Fr 06:00 – 08:00 11:30 – 23:00

Lø 06:00 – 23:00

Sø 07:00 – 22:00

6-22 h Ma-To 06:00 – 22:00

Det er endvidere muligt frit at programmere timerindstillinger via REMOCON NET-
appen eller brug af rumudstyr som REMOCON PLUS.
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4. Parameterindstillinger i detaljer

4.3 Automatisk styring af kedeltemperatur/SCI-funktion
4.4 Rumtemperatur dag/nat
4.3 Funktionen SCI
Se Brugermenuens punkt 
Automatisk aktivering af 
varmetemperaturregulering. 
SCI-funktionen gør det muligt at 
tilpasse varmedriften til udendørs 
temperaturforhold og den type 
systemer, hvori den er installeret.
Derfor er det muligt nemt at 
opnå et højt komfortniveau 
uden unødvendigt spild af 
penge, energi og effektivitet 
samtidig med, at nedslidningen 
af komponenterne reduceres 
betydeligt.
Kontakt en kvalificeret tekniker 
for at få flere oplysninger 
om enheden og korrekt 
programmering af systemet, så 
det passer til dine behov.

SCI OFF: Kedlen styres til en 
konstant fremløbstemperatur, 
indtil den ønskede rumtemperatur 
er nået. Kedeldriften påvirkes ikke 
af de udendørs vejrforhold.

SCI ON: En udendørsføler (indgår 
i leveringsomfanget) og/eller en 
rumføler (ekstraudstyr) registrerer 
ændringer i de udendørs eller 
indendørs temperaturforhold. 
Styringen beregner den passende 
fremløbstemperatur, der sikrer 
opretholdelsen af den indstillede 
rumtemperatur (f.eks. 21 °C). 
SCI ON giver maksimal komfort og 
energibesparelse.

Hvis der anvendes en 
rumtermostat eller rumføler 
(ekstraudstyr) starter og slukker 
kedlen i begge tilfælde (ON/
OFF) afhængigt af den faktiske 
rumtemperatur.
4.4 Rumtemperatur dag/nat

Rumtemperaturerne (zone 
1/2) kan indstilles forskelligt. 
Denne indstillede temperatur 
bliver effektiv med den valgte 
driftstilstand og timerprogrammet, 
så der kan opretholdes 
forskellige temperaturniveauer 
i de respektive zoner. Det 
temperaturområde, der kan 
indstilles, er begrænset på grund 
af deres indbyrdes afhængighed, 
sådan som det fremgår af grafen.

Indstillet dagtemperatur (komfort), 
fabriksindstilling 21 °C
Indstillet nattemperatur 
(reduceret), fabriksindstilling 16 °C
4.5. Timerprogrammeret 
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4. Parameterindstillinger i detaljer

4.5 Timerprogram for opvarmning
4.6 Varmekurvens stigning 
4.7 Varmekurvens parallelforskydning
opvarmning
Slutforbrugeren kan efter 
ønske vælge mellem fem 
foruddefinerede tidsprogrammer. 
Når et tidsprogram er aktiveret, 
så fungerer kedlen i de 
programmerede tidsrum og 
opretholder rumtemperaturen 
på det indstillede 
komforttemperaturniveau. Uden 
for disse tidsrum fungerer kedlen 
med reduceret temperaturniveau.

4.6. Varmekurvens stigning
Jo stejlere kurven er, jo mere 
ændres fremløbstemperaturen, 
når udendørstemperaturen 
andres. Dvs., at hvis 
rumtemperaturen afviger ved 
koldt vejr, men ikke ved varmt vejr, 
skal stigningen ændres.
Forøge indstillingen:
Øger fremløbstemperaturen især 
ved kolde udendørstemperaturer.
Mindske indstillingen:
Sænker fremløbstemperaturen 
især ved kolde 
udendørstemperaturer.

4.7. Varmekurvens 
parallelforskydning
Hvis den omgivende temperatur 
er for varm eller kold uafhængigt 
af den udendørs temperatur, så 
tilpasses kurven ved hjælp af en 
parallelforskydning.
Afhængigt af anlægsbetingelserne 
(indstillinger i varmekedlen 
under installationen) er et 
indstillingsområde på + -7K (ved 
lav temperatur) eller + -14K (ved 
høj temperatur) mulig.

0-24 h Ma-Sø 00:00 – 24:00

P1 
Familieprogram

Ma-To 06:00 – 22:00

Fr-Lø 06:00 – 23:00

Sø 07:00 – 22:00

P2 
Program uden 
interval midt på 
dagen

Ma-To 06:00 – 08:00 16:00 – 22:00

Fr 06:00 – 08:00 15:00 – 23:00

Lø 07:00 – 23:00

Sø 08:00 – 22:00

P3 
Program med 
interval midt på 
dagen

Ma-To 06:00 – 08:00 11:30 – 13:00 16:00 – 22:00

Fr 06:00 – 08:00 11:30 – 23:00

Lø 06:00 – 23:00

Sø 07:00 – 22:00

6-22 h Ma-To 06:00 – 22:00

EXT Tidsprogram defineret af en ekstern kilde (app eller 
rumenhed). Disse detaljer kan ikke vises i kedlens display.

Tidsprogram defineret af en ekstern kilde (app eller rumenhed). Disse detal-
jer kan ikke vises i kedlens display.
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4. Parameterindstillinger i detaljer

4.8 Automatisk omskiftning mellem sommer- og vintersystem
4.8. Automatisk omskiftning 
mellem sommer og vintersystem  
Når denne funktion er aktiv, så 
skifter kedlen automatisk fra ”Vinter”-
tilstand ( + ) til ”Sommer”-
tilstand ( ), afhængigt af de 
udendørs temperaturforhold. 
Dette betyder, at opvarmningen 
kan aktiveres eller deaktiveres 
særskilt.
Kriterierne for skift er som følger: 
Hvis udetemperaturen i 5 timer 
(forsinkelsestid) ligger mere end 
1 K over den ønskede sommer-/
vinteromskiftningstemperatur, 
så skifter kedlen fra vinter- til 
sommertilstand.
Hvis udetemperaturen i 5 timer 
(forsinkelsestid) ligger mere end 
1 K under den ønskede sommer-/
vinteromskiftningstemperatur, 
så skifter kedlen fra sommer- til 
vintertilstand.

Sommer/vinter-
omskiftningstemperatur
Det udendørs temperaturkriterium 
for skift fra vinter- til sommerdrift 
er fra fabrikken indstillet til 20 °C.

Bemærk:
Den automatiske 
omskiftning fra 
sommer- til vinterdrift kan kun 
benyttes, hvis en udendørs 
temperaturføler er installeret, 
eller hvis internettemperaturen 
anvendes.
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5. Fejl

5.1 Afhjælpning af fejl 
5.2 Liste over fejlkoder

5.2. Liste over fejlkoderKedlen er beskyttet af et internt 
kontrolsystem i styringen. 
Kontrolsystemet afbryder kedlen, 
hvis der indtræder en funktionsfejl. 
På displayet blinker i disse tilfælde 
en kode, som henviser til årsagen til 
afbrydelsen. 
Afbrydelsen kan have flere årsager:

Sikkerhedsnedlukning
Der er tale om en 
”midlertidig” fejl, 
der vil blive fjernet 
automatisk, så snart 
årsagen, som ligger 
til grund for fejlen, 
er blev afhjulpet. 
Displayet viser 
skiftevis fejlkoden og 
teksten ERROR.
Så snart årsagen til 
afbrydelsen i kedeldriften er afhjulpet, 
så starter kedlen og den normale 
drift genoptages. Hvis kedlen fortsat 
angiver sikkerhedsstop, så skal 
strømforsyningen til kedlen afbrydes. 
Afbryd kontakten på væggen, luk for 
gashanen, og ret henvendelse til dit 
servicefirma.

Afbrydelse med spærring
Denne fejltype er ”låsende”, dvs. at 
den ikke fjernes automatisk.
Koden vises på displayet, hvor den 
blinker skiftevis med symbolet RESET.
Symbolet  tænder.
I dette tilfælde genstarter kedlen ikke 
automatisk men kan kun aktiveres ved 
at trykke på tasten   .
Hvis problemet ikke kan løses 
efter et par forsøg, så skal du rette 
henvendelse til dit servicefirma.

Sikkerhedsafbrydelse ved 
utilstrækkeligt vandtryk
Hvis vandtrykket i varmeanlægget 
er utilstrækkeligt, 
så udfører kedlen 
automatiske en 
”sikkerhedsafbrydelse”. 
Fejlkoden 108 ”FILL” 
vises på displayet.
Ved at påfylde vand 
på varmeanlægget, 
kan kedlen igen frigi-
ves til drift. Se også 
bemærkning 1.
Sluk for kedlen, hvis denne fejl 
forekommer hyppigt, Afbryd 
kontakten på væggen. Luk for 
gashanen, og ret henvendelse til 
dit servicefirma for at få anlægget 
kontrolleret for eventuelle 
vandlækager.

Vigtigt
Af sikkerhedshensyn er det højst 
muligt at udføre fem forsøg for at 
resette kedlen inden for 15 minutter 
(fem trykimpulser på OK-knappen). 
Derefter spærres kedeldriften helt. 
Kedlen frigives ved at slukke og 
tænde for strømmen på kontakten 
på væggen.

Bemærkning 1
FREMGANGSMÅDE ved 
visning af meddelelsen 
”FILL”
For at genoprette det korrekte 
anlægstryk er det nødvendigt at 
påfylde vand på varmeanlægget. 
Tal med din installatør eller vores 
kundeservice, hvis du ikke er 
bekendt med denne proces !!
Når trykmålingen viser en værdi 
mellem 1,0 og 1,5 bar, afbrydes 
påfyldningen.
Under påfyldningen, aktiveres 
udluftningscyklus automatisk og 
display viser "PURGE".
Efter udløb af funktionen (7 
minutter) vender display tilbage 
til normal visning.

Visning Beskrivelse

1 01 Overophedning

1 03

Fejl i vandcirkulationen

1 04

1 05

1 06

1 07

108 Påfyld vand på varme-
anlæg

110 Føler i fremløb åben eller 
kortslutning

112 Føler i returløb åben eller 
kortslutning

1P4
Lavt tryk i det 
primære kredsløb 
(P<PSIGNALLING):  Fyld 
vand i kredsløbet

203
Føler i 
varmtvandsbeholder 
åben eller kortslutning

305

Intern fejl i kedelstyring306

307

309 Kontrol af gasrelæ 
mislykket

407 Føler i rum åben eller 
kortslutning

5 01 Ingen flamme

6 01
Blæseren drejer for 
langsomt, eller kablet er 
ikke tilsluttet
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6. Generelle anvisninger

6.1 Frostbeskyttelsesfunktion
6.2 Ud af ibrugtagning og bortskaffelse af enheden

6.1. Frostbeskyttelsesfunktion
Kedlen er udstyret med en anordning, 
som styrer temperaturen for varme-
vekslerens udløb: Hvis temperaturen 
falder til under 8 °C, starter pumpen 
(cirkulation i varmesystemet) i 2 mi-
nutter.
Efter 2 minutter:
a) Hvis temperaturen er mindst 8 °C, 

slukker pumpen.
b) Hvis temperaturen er på mellem 4 

°C og 8 °C, så forlænges cirkulatio-
nen med yderligere 2 minutter.

c) Hvis temperaturen er på under 4 
°C, så tændes brænderen i opvarm-
ningstilstand med minimal effekt, 
indtil en udløbstemperatur på 
33 °C er opnået. Derefter slukker 
brænderen, mens pumper fortsæt-
ter med at fungere i to minutter.

Hvis kedlen er udstyret med en 
varmtvandsbeholder, så kontrollerer 
en varmtvandsføler varmtvandstem-
peraturen.
Hvis temperaturen falder til 8°C, så 
skifter 3-vejsventilen til opvarmning af 
varmtvandsbeholder, og brænderen 
tænder, indtil temperaturen er 12 °C. 
Herefter følger to minutters eftercirku-
lation.
Frostbeskyttelsesfunktionen kan 
kun fungere korrekt under følgende 
forhold:
-  anlægstrykket er tilstrækkeligt
-  kedlen er tilsluttet strømforsynin-

gen
-  gasforsyningen fungerer.

6.2. Nedtagning af kedlen

6.2.1. Nedlukning af enheden
Hvis kedlen skal afmonteres og 
bortskaffes, skal følgende punkter 
overholdes:
· Arbejdet må kun udføres af 

kvalificeret fagpersonale, da 
indgreb på elektriske komponenter 
og brændstofførende ledninger 
kan være nødvendige.

· Afbryd den overordnede 
strømforsyning til enheden/
enhedens dele, og beskyt den mod 
gentilslutning.

· Kontrollér, at enheden/enhedens 
dele er spændingsfri.

6.2.2. Bortskaffelse af emballage
Den anvendte emballage kan 
genanvendes. Sørg for korrekt 
bortskaffelse i overensstemmelse med 
genanvendelsesbestemmelserne i dit 
land, eller aflevér emballagen til din 
installatør eller forhandler. 

6.2.3. Bortskaffelse af enheden
Kedlen må ikke bortskaffes 
sammen med det almindelige 
husholdningsaffald. Den skal 
afleveres til et indsamlingssted for 
affald af elektriske og elektroniske 
apparater (det europæiske direkte 
om affald af elektriske og elektroniske 
apparater, WEEE, 2012/19/EU) eller 
til en forhandler ved køb af en ny, 
tilsvarende enhed. Brugeren er 
ansvarlig for, at enheden bortskaffes 
korrekt ved endt levetid. Du kan 
indhente flere oplysninger om 
bortskaffelsesmulighederne hos 
myndighederne eller hos den 
forhandler, som har solgt dig 
enheden.

FORSIGTIG
I TILFÆLDE AF FEJL ELLER 
GENTAGNE FEJLMEDDELELSER 
SKAL KEDLEN SLUKKES, 
STRØMFORSYNINGEN 
AFBRYDES VED AT SLUKKE PÅ 
AFBRYDEREN PÅ VÆGGEN, 
GASHANEN LUKKES OG 
DEN TEKNISKE ASSISTANCE 
ELLER EN KVALIFICERET 
TEKNIKER KONTAKTES FOR 
AT UNDERSØGE ÅRSAGEN TIL 
FUNKTIONSFEJLEN. 
VEDLIGEHOLDELSE MÅ 
UDELUKKENDE UDFØRES MED 
ORIGINALE RESERVEDELE.
BRUG AF IKKE-ORIGINALE 
RESERVEDELE KAN PÅVIRKE 
ENHEDENS SIKKERHED OG 
MEDFØRER BORTFALD AF 
PRODUCENTENS ANSVAR.
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6. Generelle anvisninger

6.3 Ændring af gasforsyningen
6.4 Vedligeholdelse
6.3. Ændring i gasforsyningen
Kedlen er i Danmark kun godkendt til 
Naturgas (I2H)

6.4. Vedligeholdelse
Vedligeholdelse er altafgørende 
for sikkerheden, korrekt drift 
og varmekedlens lange levetid. 
Vedligeholdelsen skal udføres i 
overensstemmelse med de gældende 
bestemmelser. Det anbefales at lade 
en forbrændingsanalyse gennemføre 
med regelmæssige mellemrum for 
på den måde at kontrollere ydelsen 
og varmeapparatets emission 
af skadelige stoffer i henhold til 
gældende bestemmelser.
Det anbefales der udføres 
vedligeholdelse på kedlen en gang 
hvert andet år
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