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1. Sikkerhedsanvisninger

  1.2.  Advarsler før installation

Installation og idriftsættelse 
af kedlen skal udføres af 
en fagkyndig og følge 
installationsforskrifterne 
i det pågældende land 
og lokale myndigheders 
eventuelle bestemmelser 
samt anvisninger fra 
sundhedsmyndighederne.

Efter installation af kedlen 
skal installatøren sikre, at 
slutbrugeren modtager 
brugsanvisningen og alle 
nødvendige oplysninger 
vedrørende betjening 
af kedlen og dens 
sikkerhedsanordninger.

Denne enhed bruges til 
produktion af varmt vand til 
husholdningsbrug. Den skal 
tilsluttes en varmesystem og 
et varmvandsforsyningsanlæg, 
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 brug eller manglende 
overholdelse af anvisningerne i 
denne brugsanvisning. 

Installation, vedligeholdelse 
og alle andre arbejder 
skal udføres i 
overensstemmelse med 
de gældende forskrifter og 
producentens anvisninger. 
Producenten påtager sig intet 
ansvar for skader på personer, 
dyr eller genstande, hvis 
anlægget ikke er installeret 
i overensstemmelse med 
anvisningerne.

Kedlen leveres i en papkasse. 
Når emballagen er fjernet, 
er det nødvendigt at 
kontrollere, at kedlen er 
ubeskadiget, og at alle dele 
følger med leveringen. Hvis 
dette ikke er tilfældet, bedes 
du kontakte leverandøren. 
Opbevar al emballage (clips, 
plastposer, polystyren osv.) 
uden for børns rækkevidde, da 
de kan udgøre en fare.

I tilfælde fejl i driften og/eller 
en funktionsfejl skal kedlen 
slukkes og gasforsyningen 
afbrydes på gashanen. 
Forsøg aldrig selv at 
reparere kedlen, men ret 
henvendelse til en kvalificeret 
fagmand. 

1.1.  Anvendte symboler

Hvis anvisningerne ikke 
overholdes, kan det føre til 
fatale kvæstelser.

Hvis fareadvarslerne ikke 
overholdes kan det forårsage 
skader, også af betydeligt 
omfang i nogle tilfælde, på 
materielle genstande, planter eller 
dyr.

Symbol for yderligere 
information og vejledning

Gaskedlen 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.
Hvis fjernovervågningen allerede 
er aktiveret, så kan ELCO 
serviceteknikeren fjernaflæse 
fejlen og eventuelt afhjælpe den.

Du kan læse mere herom på www.
remocon-net.com
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1.4. Garantibetingelser

Eventuelle skader, 
der skyldes en eller flere af 
følgende årsager, er ikke 
omfattet af vores garanti: 
-   Ikke-tilsigtet eller ikke tilladt 

brug eller drift
-   Forkert installation eller 

idriftsættelse af køber eller 
tredjepart

-   Brug af ikke-originale dele
-   Drift af systemet med 

for højt tryk eller i 
uoverensstemmelse med 
fabrikantens specifikationer

-   Brug af uegnet brændstof
-   Manglende overholdelse 

af instruktionerne i 
brugsanvisningen.

1. Sikkerhedsanvisninger

I tilfælde af gaslugt:

• Tænd aldrig for lyset 
•  Tænd aldrig for elektriske 

apparater
•  Brug aldrig telefonen i 

fareområdet
•  Sluk al åben ild, og ryg ikke
•  Åbn vinduer og døre i 

fareområdet
•  Luk afspærringsventilerne på 

gasmåleren
•  Advar andre beboere/

naboer, og forlad boligen så 
hurtigt som muligt.

1.3. Brugeroplysninger  

Oplys brugeren om 
kedlens funktioner, navnlig 
sikkerhedsoplysninger 
vedrørende funktionerne. 

Brugsanvisningen skal 
overdrages til brugeren. 
Brugeren skal instrueres om at 
opbevare brugsanvisningen i 
nærheden af kedlen.
Brugeren skal også oplyses om 
sine pligter:
- regelmæssig kontrol af 

vandtrykket
-  vandpåfyldning og 

udluftning af kedlen om 
nødvendigt 

-  tilpasning af indstillingerne 
og justeringsværktøjerne til 
en korrekt og økonomisk drift 
af kedlen

-  sørge for regelmæssig 
servicering af kedlen i 
overensstemmelse med 
forskrifterne 

-  under ingen 
omstændigheder ændre 
ved indstillingerne for 
forbrændingsluft og 
gasforsyning.

 
Før vedligeholdelses- og/
eller reparationsarbejder 
på kedlen skal 
strømforsyningen altid afbrydes. 

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.

I tilfælde af arbejde på eller 
vedligeholdelse af elementer 
i nærheden af ledninger eller 
aftræk og dets tilbehør skal 
kedlen slukkes ved at bringe 
den eksterne, 2-polede 
afbryderkontakt i positionen 
”OFF”, og lukke for gashanen. 
Når arbejdet er afsluttet, skal 
rørene og anordningernes 
funktionsdygtighed kontrolleres 
af en specialist.

Bring den eksterne afbryder 
i positionen ”OFF”, 
når kabittet skal gøres 
rent. Gør rent med en 
klud vædet med sæbevand. 
Brug aldrig aggressive 
rengøringsmidler, pesticider 
eller giftige stoffer. 

Af hensyn til en sikker, 
miljøvenlig og økonomisk 
drift skal de gældende 
bestemmelser overholdes. 
Ved brug af installationssæt 
eller ekstraudstyr, må der kun 
anvendes produkter og tilbehør 
fra ELCO. 
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1. Sikkerhedsanvisninger

1.5. Bestemmelser 

Af hensyn til en sikker, 
miljøvenlig og energibesparende 
drift skal følgende standarder 
overholdes:

DIN 1988
- Drikkevandsanlæg i jord, tekniske 

bestemmelser for bygning og drift

DIN V 18160
- Design og udførelse af aftræk

TRGI (DVGW G600)
- Tekniske regler for gasinstallation 

ATV-DVWK-A 251
- Udledning af kondensat fra 

brændsteder til offentlige 
kloaksystemer

Landesbauverordnungen TRF
- Tekniske regler for flydende gas  

DVGW G688
-  Arbejdsblad for brændværditeknik 

EN 12831
-  Bygningers energieffektivitet – 

Metode til beregning af nominel 
varmebelastning

EN 12828
-  Varmesystemer i bygninger - 

Udformning af vandbaserede 
varmesystemer

EnEV
-  Energispareforordning

90/396/EØF
- Rådets direktiv 90/396/EØF af 

29. juni 1990 om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
gasapparater

92/42/EØF
Rådets direktiv 92/42/EØF af 21. 
maj 1992 om krav til virkningsgrad 
i nye varmtvandskedler, der 
anvender flydende eller luftformigt 
brændsel
97/23/EØF
Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 97/23/EF af 29. maj 1997 
om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
trykbærende udstyr

EN 437
Prøvegasser - Prøvetryk - 
Apparatkategorier 

EN 483
Gasfyrede centralvarmekedler

EN 677
Gasfyrede centralvarmekedler

DIN EN 60335-1
Elektriske apparater til 
husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed 
- Del 1

DIN EN 50165
Elektrisk udstyr til ikke-elektriske
varmeapparater til 

husholdningsbrug o.l. 
Sikkerhedskrav

I Østrig finder endvidere 
følgende anvendelse: 

- ÖNORM H 5152
 Kondenserende kedelanlæg, 

planlægningshjælpemidler
- ÖNORM M 7443
 Gasapparater med atmosfærisk 

brænder - Del 1, 3, 5, 7
- ÖNORM M 7457
 Gasapparater med mekanisk 

assisteret forblandingsbrænder
- ÖNORM H 5195-1 

Varmevandsstandard
- ÖVGW-retningslinjer
 G1 Tekn. retningslinjer for 

opførelse af lavtryksgassystemer
 G2 Tekn. retningslinjer for 

opførelse af anlæg til flydende 
gas

 G41 Gasbrændværdi for 
kedelanlæg, opstilling og 
tilslutning 

 G4 Retningslinjer for kedelrum
- Kedlen er godkendt iht. artikel 

15a B-VG og forordningen om 
kedelanlæg VO (FAV 97)

- De lokale bygningsreglementer 
og forskrifter skal overholdes.

I Danmark finder endvidere 
følgende anvendelse:
- Gassikkerhedsloven - lov nr. 61 

af 30/01/2018 og tilknyttede 
bekendtgørelser.

- Gældende bygningsreglement.

1.6.  CE-mærkning
CE-mærkningen garanterer, at kedlen 
opfylder bestemmelserne i følgende 
direktiver:
- 2016/426/EU
 om apparater, der forbrænder 

gasformigt brændstof 
- 2014/30/EU
 om elektromagnetisk kompatibilitet
- 92/42/EØS
 om krav til virkningsgrad i nye 

varmtvandskedler, der anvender 
flydende eller luftformigt brændsel, 
”kun art. 7, pkt. 2, art. 8, og bilag III 
til V”

- 2014/35/EU
 om elektrisk materiel bestemt 

til anvendelse inden for visse 
spændingsgrænser

- 2009/125/EF 
 Om rammerne for fastlæggelse 

af krav til miljøvenligt design af 
energirelaterede produkter
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Sørg for, at rummet og 
anlægget, som kedlen skal 
tilsluttes, overholder de 
relevante gældende love og 
bestemmelser.

Livsfare for skade på grund 
af elektrisk stød ved forkert 
installation af strømførende 
ledere. 

Skader på kedlen på 
grund af ukorrekte 
driftsforhold.

Tilbehør og værktøj skal 
anvendes korrekt (sørg for, at 
værktøjet ikke er beskadiget, 
at håndtaget er korrekt 
fastgjort og i perfekt stand), 
læg det bort, så det ikke kan 
falde ned, og sørg for korrekt 
opbevaring efter brug.

Personskader på grund af 
udslyngede splinter eller 
fragmenter, indånding 
af støv, stød, snit, stik eller 
hudafskrabninger. 

Fare for skader på kedlen eller 
genstande i nærheden 
på grund af udslyngede 
splinter eller fragmenter, 
stød eller skæring.

Anvend passende elektrisk 
udstyr (kontrollér navnlig, 
at strømkabler og -stik er i 
god stand, og at dele, som 
drejer eller bevæger sig frem 
og tilbage, sidder ordentligt 
fast). Benyt udstyret korrekt. 
Sørg for, at strømkabler ikke 
udgør en forhindring for 
forbipasserende personer. 
Fastgør strømkabler for at 
undgå faren for snublen. 
Efter brug skal strømkablet 
trækkes ud af stikkontakten 
og opbevares korrekt.

Fare for personskader på 
grund af udslyngede 
splinter eller 
fragmenter, indånding 
af støv, stød, snit, stik eller 
hudafskrabninger, larm eller 
vibrationer. 

Fare for skader på kedlen eller 
genstande i nærheden 
på grund af udslyngede 
splinter eller fragmenter, 
stød eller skæring.

Kontrollér, at bærbare stiger 
er stabile; kontrollér, at 
ståfladerne er i god stand 
og skridsikre. En person skal 
sørge for, at stigen er sikker, 
når en anden person står på 
stigen.

Fare for kvæstelser på 
grund af nedstyrtning 
fra højder eller skæring 
(klapstiger)

Kontrollér, at platformsstiger 
er tilstrækkeligt stabile, at 
ståfladerne er i god stand og 
skridsikre, og at rækværket 
på stigen og på selve 
ståplatformen er omgivet af 
gelænder.

Fare for kvæstelser på 
grund af nedstyrtning fra 
højder.

Ved arbejde i højden 
(generelt ved højder på 
over to meter) skal man 
sørge for, at arbejdsområdet 
er beskyttet men et 
sikkerhedsgelænder, eller at 
de personlige værnemidler 
beskytter mod nedstyrtning; 
der må ikke befinde sig farlige 
genstande i det potentielle 
nedstyrtningsområde, og et 
eventuelt fald skal afbødes 
ved hjælp af elastiske eller 
tilpasningsdygtige underlag. 

Kedlen skal monteres på en 
stabil, vibrationsfri væg.
 
Støjende drift 

Vær opmærksom på ikke 
at beskadige elkabler eller rør, 
når hullerne bores i væggen.

Livsfare på grund af elektrisk 
stød ved berøring af 
strømførende ledere. 
•  Eksplosioner, brande 
eller forgiftning på grund af 
gasudslip fra beskadigede 
gasrør. 
•  Skader på eksisterende 
anlæg. 
•  Oversvømmelser forårsaget 
af vandlækage fra 
beskadigede vandrør.

De elektriske forbindelser 
skal udføres med ledere  med 
passende tværsnit.

Brand som følge af 
overophedning på grund 
af ledningsstrømmen i 
underdimensionerede 
kabler.

Beskyt forbindelseskablerne, 
så disse ikke kan beskadiges.

Livsfare på grund af 
elektrisk stød ved berøring 
af strømførende ledere. 
Fare for eksplosioner, brande 
eller forgiftning på grund af 
gasudslip fra beskadigede 
gasrør. 

Fare for oversvømmelser 
forårsaget af vandlækage 
fra beskadigede vandrør.

1. Sikkerhedsanvisninger
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Inden arbejde indledes bør 
dele, der kan indeholde 
varmt vand, tømmes, og 
røgudsugningen aktiveres.

Fare for personskader på 
grund af forbrændinger.

Ved afkalkning af 
komponenterne 
skal anvisningerne i 
sikkerhedsdatabladet for det 
anvendte afkalkningsmiddel 
følges. Komponenten skal 
udluftes, arbejdet skal udføres 
iført beskyttelsesbeklædning. 
Forskellige afkalkningsmidler 
må ikke blandes med 
hinanden, og kedlen og 
genstande i nærheden skal 
beskyttes.

Fare for skader ved hud- 
eller øjenkontakt  med 
sure stoffer, indånding 
eller indtagelse af giftige 
kemikalier. 

Skader på kedlen eller 
genstande i nærheden 
på grund af sure stofferes 
ætsende virkning.

I tilfælde af lugten af brændt 
eller røg fra kedlen skal 
strømforsyningen afbrydes, 
vinduet åbnes og en tekniker 
kontaktes.

Kvæstelser på grund af 
forbrændinger, indånding 
af røg eller forgiftning. 
Eksplosioner, brande eller 
forgiftninger.

Fare for kvæstelser på 
grund af nedstyrtning fra 
højder.

Sørg for, at der findes 
passende hygiejniske 
og sanitære forhold på 
arbejdsstedet med hensyn 
til belysning, udluftning, 
stabile konstruktioner og 
nødudgange. 

Fare for personskader på 
grund af stød, snublen osv.

Kedlen og områderne 
omkring arbejdsstedet skal 
beskyttes med passende 
materiale.

Skader på kedlen eller 
genstande i nærheden 
på grund af udslyngede 
fragmenter, stød eller splinter.

Under brug skal 
kedlen håndteres 
med de nødvendige 
sikkerhedsanordninger og 
med største omhu.

Fare for skader på kedlen eller 
genstande i nærheden 
på grund af sammenstød, 
stød, kanter eller tryk.

Under arbejdet skal 
personalet være iført 
personlige værnemidler.

Fare for personskader på 

grund af elektrisk stød, 
udslyngede splinter eller 
fragmenter, indånding 
af støv, stød, snit, stik eller 
hudafskrabninger, larm eller 
vibrationer.

Opbevar materiale og udstyr, 
så det er nemt og sikkert at 
håndtere; undgå at stable 
udstyret, da det kan krænge 
over.

Fare for skader på kedlen 
eller genstande i nærheden 
på grund af sammenstød, 
stød, kanter eller tryk.

Arbejde inde i kedlen skal 
udføres med den nødvendige 
omhu for at undgå utilsigtet 
kontakt med spidse dele.

Fare for personskader på 
grund skæring, stik eller 
hudafskrabninger.

Alle sikkerheds- og 
kontrolsystemer, der er berørt 
af arbejdet, skal genoprettes, 
og deres funktion kontrolleres, 
inden kedlen igen tages i 
brug. 

Fare eksplosion, brand eller 
forgiftning som følge af 
gasudslip eller dårligt 
udledte røggasser. 

Fare for skader på kedlen, 
evt. blokering af kedlen på 
grund af ukontrollerede 
driftsforhold.

1. Sikkerhedsanvisninger
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1.7.  Varmtvandskvalitet
Sammensætningen og kvaliteten 
af vandet i systemet har en direkte 
indflydelse på hele systemets 
ydeevne og kedlens levetid. 
Normalt kan vand med en pH på 
7-8 anvendes til første og senere 
påfyldninger af systemet, blot 
det ikke er stærkt korroderene 
(chloridindhold > 150 mg/l) eller 
meget hårdt vand. 
Der er muligt at anmode om en 
analyse af drikkevandet fra det 
lokale vandforsyningsselskab. 
Hvis det specifikke 
anlægsvolumen overstiger 20 
liter/kW varmekapacitet (f.eks. 
på grund af installation af en 
varmtvandsbufferbeholder), 
så skal det maksimalt tilladte 
kalkindtag gennem første og 
senere påfyldninger bestemmes 
i overensstemmelse med VDI-
retningslinje 2035. Det kan 
eventuelt være nødvendigt at 
blødgøring af påfyldningsvandet. 
Der må ikke anvendes kemiske 
antikorrosionsmidler. For Østrig 
gælder endvidere ÖNORM H 
5195-1.  For Schweiz gælder 
standarderne SWKI BT102-01 og 
SIA 384/1.

Kedlen kan anvendes af 
børn fra 8 år og op samt 
personer med nedsatte 
fysiske, sensoriske eller mentale 
evner eller manglende viden og 
erfaring, hvis de er under opsyn 
eller har forstået og modtaget 
passende undervisning i sikker 
brug af kedlen og har forstået 
farerne, som er forbundet 
hermed. 
Børn må ikke lege med kedlen. 
Rengøring og 
brugervedligeholdelse må ikke 
udføres af børn uden opsyn.

1.8.  Ukendt vandkvalitet og 
udskiftningsanlæg 
Anlægsvandet indeholder ofte 
stoffer og additiver, som forringer 
kedlens funktion og levetid.
Derfor er det nødvendigt enten
• at opvarme det gamle anlæg 

og derefter tømme det helt før 
udskiftning af systemet, eller 

• skylle varmeanlægget grundigt 
ud før udskiftningen. 

 Det bedste er at skylle systemet 
igennem umiddelbar før den 
første opvarmning.

OPVARMNINGSVAND
Hårdhedsgrad Tilladt værdi Blødgøring af vand Effekter af afvigende hårdheds-

grad [mmol/l ] [°dH] [°fH]

Blødt ≤ 1,5 ≤ 8,4° dH ≤ 15° fH Ikke nødvendig

Middelhårdt 1,5 - 2  8,4 - 11,2° dH  15 - 20,4° fH Anbefalet

Hårdt ≥ 2 ≥ 11,2° dH ≥  20,4° fH Nødvendig -  Øget kalkaflejring                  
-  Forringet levetid for kedlen

VARMT BRUGSVAND (kun for Combi-kedlen)
Hårdhedsgrad Tilladt værdi Blødgøring af vand Effekter af afvigende hårdheds-

grad [mmol/l ] [°dH] [°fH]

Blødt/middel-
hårdt

≤ 2,5 ≤ 14° dH ≤ 25° fH Ikke nødvendig

Hårdt ≥ 2,5 ≥ 14° dH ≥  25° fH Nødvendig -  Øget kalkaflejring                

1. Sikkerhedsanvisninger

1.9.  Gulvvarme 
Hvis der benyttes rør/slanger 
med ilt spærrer, kan gulvvarmen 
tilsluttes direkte. Der kan installeres 
en temperaturovervågning for 
gulvvarmen, som beskytter 
rør og gulvbelægning mod 
overophedning, hvis dette er 
nødvendigt.
Hvis gulvvarmeanlægget ikke 
kendes (f.eks. ved udskiftning), 
skal der etableres en 
systemadskillelse mellem kedlen 
og gulvvarmeanlægget  ved hjælp 
af en varmeveksler. 
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2. Installation

2.1. Produktbeskrivelse

2.1.2.  Leveringsomfang
Kedlen leveres i en papkasse.
Efter udpakning skal det kontrolleres, 
at leveringen er komplet, og at kedlen 
er fri for skader.

2.1.1.  Produktlitteratur
Denne brugsanvisning gælder de 
produkter, der er anført i tabellen:

3312164 THISION MINI 15.3

3312165 THISION MINI 22.3

Produktets varenummer findes på 
typeskiltet.

ADVARSEL!
GEM AL EMBALLAGE (CLIP, PLASTPOSER OSV.) UDEN FOR 
BØRNS RÆKKEVIDDE, DA DE KAN UDGØRE EN FARE.

ADVARSEL!
KONTROLLÉR, AT MONTERINGSSKRUERNE ER EGNEDE TIL 
DEN PÅGÆLDENDE VÆGTYPE.

Pos.

1 Gaskedel

2 Vægbeslag

3 Fastspændingsskruer  
(Fischer type SX)

4 Kondensatslange

Dokumenter

5 Brugsanvisning til brugeren

6 Vejledning i installation og 
vedligeholdelse

7 Montageskabelon

8 Slutmuffe med tætningsring til 
afblænding af varmtvandets 
returløb ved ren opvarm-
ningsdrift

Udendørsføler, sæt

9 Udendørstemperaturføler 

10 Installationsvejledning

Montage-
schablone

Betriebsanleitung  
für den Betreiber

THISION MINI/THISION MINI COMBI

420010901600 - 0618

Betriebsanleitung  
für die autorisierte Fachkraft

THISION MINI / THISION MINI COMBI

DE

1

2 3

7

8

4

5 6

9

10

Montage-
skabelon
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2. Installation

2.1. Produktbeskrivelse

2.1.3.  Typeskilt
Typeskiltet er placeret på bagsiden af 
betjeningspanelet

Forklaring:

1. Mærke

2.  Fabrikant

3.  Model – Serienr.

4.  Produktbetegnelse

5.  Godkendelsesnummer

6.  Bestemmelsesland – Gastype

7.  Gasindstilling

8.  Installationstype

9.  Elektriske specifikationer

10.  Maks. varmtvandstryk

11.  Maks. varmtvandstryk

12.  Varmekedeltype

13.  NOx-klasse/effektivitet

14.  Opvarmningens nominelle 
varmelast

15.  Opvarmningens nominelle 
varmeeffekt

16.  Specifik gennemstrømning

17.  Kedlens virkningsgrad

18.  Det varme brugsvands nominelle 
varmelast

19.  Egnet gas

20.  Omgivelsestemperatur for driften

21.  Maks. opvarmningstemperatur

22. Maks. varmtvandstemperatur

Gas

MAX MIN

Gas
mbar

mbar

1 2

5
43

6

7

19

8
9

10 11

12 14
15

16 17 18
13

20
21
22

KONTROLLÉR, OM GASFORSYNINGEN STEMMER OVERENS 
MED DEN TYPE, SOM KEDLEN ER KONFIGURERET TIL (SE 
TYPESKILTET).

 
 

CN  

FR  Dans le cas d’une dureté de l’eau supérieure 

à 20 °f, prévoir un traitement de ’eau. 

NL  Bij waterhardheid van meer dan 20°f, een 

waterverzachter voorzien. DE  Wenn der 

Härtegrad des Wasser über 11°dH (20 °f) 

beträgt, ist eine Wasserenthärtung vorzusehen. 

IT  Se l’acqua ha una durezza superiore a 20 °f, 

prevedere un dispositivo di trattamento. 

ES  En el caso de que la dureza del agua sea 

superior a 20 °f, prever un tratamiento del agua. 

PT  Nos casos em que a dureza da água seja 

superior a 20 °f, prever um sistema de 

tratamento de água. UK If the water hardness is 

more than 20 °f, install a water softener. 

CZ V prípade, ze tvrdost vody presahuje 20 °f, je 

treba aplikovat vhodnou úpravnu vody. 

HU Ha a víz keménysége nagyobb, mint 20°f 

német keménységi fok, akkor a víz kezelésér l 

gondoskodni kell. PL Jesli twardosc wody jest 

wyzsza niz 11dH, nalezy zainstalowc 

odpowiednie urzadzenie. TR 20 °f su sertligini 

geçen sular için su arıtma tavsiye edilmelidir (su 

arıtma müşteriye aittir). RO Daca apa are o 

duritate mai mare dacat 20 °f, este necesara 

tratarea in prealabil a acesteia. RU Єсли 

жесткость воды превышает 20°f, необходимо 

предусмотреть ее специальную обработку.       

 
 

 

  

 

4
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2. Installation

2.1. Produktbeskrivelse

2.1.4 Kontaktpanel

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

Symboler i displayet:

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

Teknisk understøtning nødvendig

                         
Visning af flamme med visning af den faktiske 
kedelydelse

 

Varmedrift aktiveret

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

Udendørsføler 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.

SCI
0

ON OFF
COMFORT

MENU PAR CODE

SCI

21 3 4 5 6 7 8 9
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THISION MINI
2.1.5. SAMLET OVERSIGT

Billedforklaring:
1.  Røggasafgang
2. Manuel udluftning
3. Fremløbstemperaturføler NTC1
4. Varmeveksler
5. Tænd-/ioniseringselektrode
6.  Luft-/gasblander
8. Vandlås
9. Sikkerhedsventil 3 bar
10. Gasarmatur
12. Snavssamler 
13. Cirkulationspumpe
15. 3-vejsventil
16. Trykføler
17. Returføler NTC2
18. Modulerende blæser
19. Lyddæmper
20. Målestuds til røggasanalyse

2. Installation

2.1. Produktbeskrivelse

1

2

5

6

8

9

10 12

13
14
15

16

17

  20 

18

4

7

3



14

2.1.6.  MÅL

2.1.7. Mindsteafstande ved 
installation

Af hensyn til nem vedligeholdelse af 
kedlen skal mindsteafstandene, som 
er anført i figuren, overholdes.
Brug et vaterpas til at sikre, at kedlen 
installeres vandret.

A 350 mm

B  50 mm

C 450 mm

D 300 mm

Afstand til brændbare komponenter
Ved nominel varmeeffekt optræder 
ikke højere temperaturer end den 
maksimalt tilladte temperatur på 

85 °C. Derfor er en særlig afstand 
til brændbare komponenter ikke 
påkrævet.

BEMÆRK:
MED TILSTRÆKKELIG 
STOR AFSTAND PÅ 
SIDERNE (MINDST 50 
MM) KAN SIDEPANELERNE 
NEMT AFMONTERES VED 
VEDLIGEHOLDELSE ELLER 
REPARATION.

C

A

D

B B

28

74
5

200

150
315 (15.3 - 22.3)
385 (28.3 - 32.3)

120 120
200

180

65 6567 67

25
74

5

28

74
5

200
120 120

200

R
6565 6767

A. Fremløb, Varmeanlæg og varmt-
vandsbeholder ¾”

C. Gastilgang ¾”

D. Anvendes ikke, skal afblændes

E. Retur, Varmeanlæg ¾”

R. Returløb, Varmtvandsbeholder ½”

Uden illustration
Afgang sikkerhedsventil på 
varmeanlæg Cu Ø 15 mm.
Afgang kondensafløb Ø 18,5 mm. 

2. Installation

2.1. Produktbeskrivelse

THISION MINI
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Kedlen bruges til opvarmning af vand 
til en temperatur, der ligger under 
kogepunktet.
Den skal tilsluttes et varmeanlæg og 
eventuelt et varmt brugsvandsanlæg, 
der er passende for dens kapacitet og 
effekt.

Inden kedlen tilsluttes, skal følgende 
punkter være overholdt:
-  Anlæggets rørledninger skal gøres 

grundigt rene, så eventuelle rester 
fra gevindskæring og svejsning 
eller andet snavs ikke påvirker 
varmeanlæggets funktion.

-  Kontrollér, at kedlen er egnet 
til fyring med den tilgængelige 
gastype. (Læs oplysningerne 
på emballagen og på kedlens 
typeskilt.)

-  Kedlen må kun tilsluttes 
aftrækssystemer der er godkendt i 
henhold til byggevarefordningen.

-  I tilfælde af særlig hårdt vand er 
der fare for kalkdannelse, som 
kan forringe varmevekslerens 
effektivitet.

-  Svovlindholdet i den anvendte gas 
skal ligge inden for de gældende 
europæiske standardværdier: 
kortsigtet spidsbelastningsværdi 
i løbet af året: 150 mg/m3 gas og 
gennemsnitsværdi i løbet af året: 
30 mg/m3 gas.

Hvis kedlen anvendes som 
type C-apparat med lukket 
forbrændingskammer og 
skorstenstype SE-DUCT, findes 
der ingen begrænsninger med 
hensyn til ventilationsforholdene og 
rumvolumenet.

For ikke at påvirke apparatets korrekte 
funktion skal installationsstedet 
være tilpasset grænseværdien for 
driftstemperaturen og beskyttes, 
så kedlen ikke er direkte udsat for 
vejrpåvirkninger.

Generelle anvisninger for 
nettilslutning 
Installations- og tilslutningsarbejde må 
udelukkende udføres af autoriserede 
installatører. 
Autorisationsloven skal overholdelse 
ved udførelsen af dette arbejde.

INSTALLATION OG FØR-
STE IBRUGTAGNING AF 
KEDLEN SKAL UDFØRES 
AF EN FAGKYNDIG OG FØLGE 
INSTALLATIONSFORSKRIF-
TERNE I DET PÅGÆLDENDE 
LAND OG LOKALE MYN-
DIGHEDERS EVENTUELLE 
BESTEMMELSER SAMT AN-
VISNINGER FRA SUND-
HEDSMYNDIGHEDERNE.

DER MÅ IKKE BEFINDE SIG 
BRANDFARLIGE GENSTANDE 
I NÆRHEDEN AF KEDLEN.
KONTROLLÉR, AT 
OMGIVELSERNE, HVOR 
KEDLEN ER INSTALLERET 
OG ANLÆGGENE, SOM DEN 
SKAL TILSLUTTES, OPFYLDER 
KRAVENE I DE GÆLDENDE 
BESTEMMELSER. 
HVIS DER FINDES STØV OG/
ELLER SKADELIGE DAMPE I 
RUMMET, HVOR KEDLEN ER 
INSTALLERET, SÅ SKAL DEN 
INSTALLERES MED LUKKET 
BALANCERET AFTRÆK.

2. Installation

2.2. Installationsanvisninger
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Kedlen er beregnet til vægin-
stallation, og kan ikke instal-
leres på et stativ eller på gulvet.

Kedlen skal installeres på en 
ubeskadiget væg med tilstrækkelig 
bæreevne til at understøtte kedlens 
vægt. Dermed undgås kontakt med 
de spændingsførende elektriske 
komponenter på kedlens åbne 
bagside.
Ved installation i et installationsrum 
eller en niche skal der tages højde for 
de mindstafstande, der er nødven-
dige for at opnå adgang til de enkelte 
dele i kedlen.

Tag produktet ud af 
papemballagen.
Fjern beskyttelsesfilmen fra alle 
produktdele

Brug af monteringsskabelonen:

1.  Anbring monteringsskabelonen på 
fastgørelsespunktet.

2.  Gør skabelonen fast til væggen.

3.  Markér hullerne på væggen, som 
er nødvendige for installationen.

4.  Fjern monteringsskabelonen fra 
væggen.

5. Bor hullerne i væggen.

6. Åbn de nødvendige brudpunkter.

7. Fastgør beslaget til væggen.

8. Sæt kedlen med ophæng fast i 
beslaget fra oven.

2. Installation

2.3. Installation af kedlen

74
5

330

120

ø 60/100

120

ø100

400

99

12
4

26
9

53
6

12
4

180

150

385 (28.3-32.3)
315 (15.3-22.3)

THISION MINI
THISION MINI COMBI

A B  R C D E

A B C D E

A C ER

B

65

3/4” 3/4” 3/4”1/2” 1/2”

65

42
00

20
18

28
0067 67

14

50

FARE VED UTILSTRÆK-
KELIG FASTGØRELSE .

KEDLENS BEFÆSTIGELSES-
MATERIALE SKAL VÆRE 
AFSTEMT MED VÆGGENS BE-
SKAFFENHED OG TILSTAND.

UTILSTRÆKKELIG FASTGØ-
RELSE KAN FÅ KEDLEN TIL AT 
FALDE NED.

UTÆTTE TILSLUTNINGER SOM 
FØLGE AF NEDFALDEN EN-
HED KAN VÆRE LIVSFARLIGE.

INSTALLATIONEN SKAL UD-
FØRES I OVERESNSSTEMMEL-
SE MED GRUNDLÆGGENDE 
TEKNOLOGISKE PRINCIPPER.

Montageskabelon  
(indeholdt i leverancen)
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2. Installation

2.4.  Anvisninger for afmontering af kabinet og 
inspektion af kedlen

Gå frem som følger for at få adgang til 
komponenterne inde i kedlen.

1.  Skru begge skruer på den forreste 
del af kabinettet løse (a). Træk 
forpladen fremad, og løft af den 
holderne (b).

2.  Vip betjeningspanelet helt frem, 
og træk det ned (c).

3. For at lette den hydrauliske 
forbindelse er det muligt at fjerne 
instrumentbrættet (d) og hænge 
det højere (e).

FØR ETHVERT 
INDGREB PÅ Kedlen 
ER DET NØDVENDIGT 
AT AFBRYDE 
STRØMFORSYNINGEN OG 
LUKKE GASHANEN.

  (a)   (b)

  (c)   (d)

  (e)
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2. Installation

2.4.  Anvisninger for afmontering af beklædning 
og inspektion af kedlen

Afmontering/montering af 
sidepanel (hvis nødvendigt)

1. Løsn de fire skruer på sidepanelet 
for at fjerne det

2. Montér i omvendt rækkefølge
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2. Installation

2.5. Gastilslutning

Kedlen er kun designet til naturgas.
Kontrollér på emballagen og på 
typeskiltet, at kedlen er beregnet til 
det land, hvor den skal installeres, og 
til den gastype svarer til en type, der 
er tilladt i anvendelseslandet.

Gasinstallationen skal udføres i 
overensstemmelse med relevant 
lovgivning samt kedlens maksimale 
ydelse. Kontrollér også, at afspær-
ringshanens tilslutning har de korrekte 
dimensioner.

Inden installationen skal gasinstallati-
onen gøres grundigt rent, så eventu-
elle efterladte rester ikke kan påvirke 
diften.

Endvidere skal det kontrolleres, at den 
gastype, der anvendes til kedlen, er 
egnet (se typeskiltet inde i kedlen).

Endelig er det også nødvendigt 
med en kontrol af gastrykket i 
installationen. 

Vigtigt ved propandrift
Produktet er ved leveringen fabrik-
sindstillet til drift med naturgas. 
Omstilling til drift med propan er ikke 
muligt.

Gasinstallation 
Et gastryk højere end 60 hPa (= 60 
mbar) kan beskadige gasventilen.
Hvis det er nødvendigt med en 
lækagetest ved højere tryk, skal du 
lukke gashanen.
OPMÆRKSOMHED!
TRYK I RØRERNE SKAL FRIGØRES, 
INDEN HAN ÅBNER KRANEN.

LAND MODEL KATEGORI

DK
THISION MINI 15.3
THISION MINI 22.3 I2H

EKSPLOSIONS- 
ELLER BRANDFARE 
VED FORKERT 
INSTALLATION!
SØRG FOR, AT GASRØRET 
ER SPÆNDINGSFRI UNDER 
INSTALLATIONEN.
SPÆNDINGER I GASRØRET 
KAN FØRE TIL LÆKAGER.

RISIKO FOR SKADER PÅ 
GRUND AF SNAVSEDE 
LEDNINGER!
BLÆS ELLER SKYL 

TILSLUTNINGSLEDNINGERNE 
GRUNDIGT IGENNEM FØR 
INSTALLATIONEN.
PRODUKTER FRA SVEJSNING, 
TÆTNINGSRESTER, SNAVS 
ELLER FREMMEDLEGEMER I 
TILSLUTNINGSLEDNINGERNE 
KAN SKADE PRODUKTET.
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2.  Installation

2.6. Vandtilslutning

2.6.2.  Restløftehøjde ved ΔT  
 20K 
Ved dimensionering af lvarmean-
lægget skal der tages højde for den 
resterende løftehøjde i forhold til det 
ønskede flow ved at følge de værdier, 
der er på grafen. Se diagram 

Hvis systemenhederne 
udelukkende anvendes i 
opvarmningssystemer, skal den 
sekskantede hætte (følger med 
dokumentationen) bruges til at 
lukke tilslutningen R.

Forklaring:

A. Fremløb - Varme og 
varmtvandsbeholder

C. Gastilslutning

E. Opvarmningskredsløb, returløb

F. Sikkerhedsventilens udløb

H. Aftapningshane

I. Kondensatafløb

R. Returløb, varmtvandsbeholder

2.6.1. Oversigt over tilslut-
ninger til kedlen.

Som tilbehør fås et
hydraulik/gas-sæt. Hvis 
sættet ikke anvendes, skal der 
benyttes passende armaturer og 
pakninger.

THISION MINI 
15.3 - 22.3

TILSLUTNINGSRØRENE 
SKAL BESKYTTES, SÅ DE 
IKKE KAN TAGE SKADE.
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2.  Installation

2.6. Vandtilslutning

2.6.3.  Overstrømsventil

Kedlen har en indbygget 
overstrømsventil, der ikke kræver 
indstilling. Ved en reduktion af 
flowet i varmesystemet, f.eks. på 
grund af at termostatventiler eller 
zoneventilerne lukker ned, garanterer 
overstrømsventilen et minimumsflow 
over varmeveksleren på 450 l/t.
Overstrømsventilen fungerer som 
bypass og beskytter varmeveksleren 
mod overophedning, når 
vandcirkulationen ikke er tilstrækkelig.
Hvis dette er tilfældet regulerer 
kedlen ydelsen som sædvanlig og 
slukker for brænderen, så snart det 
indstillede setpunkt er nået.

THISION MINI
Overstrømsventilen er installeret i 
venstre hydraulikmodul (på samme 
side som sikkerhedsventilen).
-  Fjern sikringsklemmen, og træk 

modulet opad.

Det er muligt at blokere 
overstrømsventilen. Det 
gøres ved at afmonteres 
overstrømsventilindsatsen og 
montere den omvendt. 
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2.  Installation

2.6. Vandtilslutning

Hvis kedlen skal tilsluttes et eksiste-
rende varmeanlæg, skal det sikres at 
anlægget er rent. Det kan forringe 
kedlens funktion og levetid hvis der er 
snavs som kan brændefast i kedlens 
varmeveksler. Inden kedlen installeres, 
skal anlægget gøres omhyggeligt 
rent.
Kontrollér, at ekspansionsbeholderens 
kapacitet passer til det aktuelle varme-
anlæg. Hvis nødvendigt installeres 
en ekstra ekspansionsbeholder på 
varmeanlæggets retur i nærheden af 
kedlen.

Forsigtig!
Fare for skader på grund af korrosion! 
Ikke-diffusionstætte plastrør i varme-
systemet kan føre til luftindtrængning i 
anlægsvandet og forårsage korrosion 
i varmesystemet og kedlen.
Ved brug af ikke-diffusionstætte rør 
anbefaler vi, at der installeres en 
systemadskillelse (pladevarmeveksler) 
mellem kedlen og varmeanlægget.

Forsigtig!
Fare for skader på grund af varme-
overførsel under lodning!
Pakninger i afspærringsventiler kan 
blive beskadiget ved varmeledning. 
Ved lodning på koblingsstykkerne skal 
afspærringsventiler afmonteres.

2.6.5. Sikkerhedsventil
Afløbet på sikkerhedsventien ”F” (side 
20) tilsluttes et afløb med vandlås. 
Det skal være muligt at inspicere 
vandlåsen visuelt for at undgå, at den 
kan forårsage skader på personer, dyr 
eller genstande. Producenten er ikke 
ansvarlig for sådanne skader.

2.6.4. Gennemskylning af var-
meanlægget ADVARSEL!!

DER MÅ IKKE 
FORÅRSAGES 
OPVARMNING 
(F.EKS. VED LODNING) AF 
AFLØBSRØRET PÅ 3 BAR-
SIKKERHEDSVENTILEN, MENS 
DET ER MONTERET PÅ VENTILEN.

ADVARSEL!!
FARE FOR 
FORBRÆNDING VED 
AFTAPNING AF VARMT 
VAND FRA ANLÆGGET.

Kedlen bruges til opvarmning af vand 
i en vandbeholder.
Temperaturen styres af en 
føler i vandbeholderen (se 
ledningsdiagrammet).
Hvis temperaturen styres af en 
termostat, skal dette indstilles i 
parameter 228.

2.6.6. Tilslutning til 
varmtvandsbeholder

ADVARSEL!!
THISION MINI AUTOMATISK 
LEGIONELLAFUNKTION
(termisk 
rengøringsfunktion) 
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 for lunkent 
vand bør undgås; vandet i 
varmtvandsbeholderen skal 
omsættes mindst en gang om 
ugen. Dette opfyldes til fulde 

ved almindeligt dagtligt brug af 
varmt vand.

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, der er forbundet 
til en varmtvandsbeholder med 
NTC-føler (parameter 228 = 
1), aktiveres den automatiske 
desinfektion af vandet (anti-
legionellafunktion) som standard 
fra fabrikken (parameter 257 i 
menuen forbeholdt teknikeren).
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. 
I menuen forbeholdt teknikeren – 
parameter 2.5.8 – kan frekvensen 
indstilles.
  
Så længe funktionen er aktiv, viser 
displayet ”Ab”.

INFORMÉR BRUGEREN OM 
DENNE FUNKTION FOR AT 
FORHINDRE SKADER PÅ 
PERSONER, DYR ELLER TING.

Der kan installeres en 
blandeventil for at forhindre 
skoldning.
FUNKTIONEN ER 
DEAKTIVERET, NÅR KEDLEN 
ER I DRIFTSTILSTANDEN ”KUN 
OPVARMNING”.
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2. Installation

2.6. Vandtilslutning

På grund af den høje energieffektivitet 
dannes kondensvand, der skal 
bortledes. Dette gøres ved at tilslutte 
en plastslange (indvendig diameter 
18,5 mm), så kondensvandet kan løbe 
ud af kedlen. Slangen skal have åben 
tilslutning til afløb med vandlås, som 
kan inspiceres hvis nødvendigt. 
De til enhver tid gældende 
bestemmelser for installation i landet, 
hvor kedlen benyttes, samt eventuelle 
forskrifter fra de lokale myndigheder 
vedrørende sanitære installationer 
skal altid overholdes.

2.6.8. Kondensatafløb

Inden opstart af 
kedlen skal kedlens 
vandlås fyldes med 
vand. 
Under det automatiske 
udluftningsprogram (jf. 
side 38) fyldes vandlåsen 
med vand.
Kontrollér, at vandlåsen 
indeholder vand. Hvis ikke, 
skal den genopfyldes. Åbn 
den manuelle udluftning 
(2) på varmeveksleren, 
indtil den er helt fyldt 
op. Kontrollér derefter 
anlægstrykket igen.

ADVARSEL! 
HVIS VANDLÅSEN 
INDEHOLDER FOR LIDT 
VAND, KAN RØGGAS 
SPREDE SIG TIL 
RUMLUFTEN.

ADVARSEL! 
LIVSFARE PGA. RISIKO FOR 
FORGIFTNING!

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.

2

Ved gulvvarmeanlæg med 
plastrør anbefales det at installere 
en sikkerhedsanordning på 
gulvvarmekredsløbets fremløb. Se 
afsnittet ”Elektriske tilslutninger” 
for oplysninger om den elektriske 
tilslutning af termostaten.
Funktion: Hvis fremløbstemperaturen 
er for høj, så slukker kedlen både i 
varmtvandsdrift og i opvarmningsdrift, 
og på displayet vises fejlkoden 
116: ”Gulvvarmetermostat åben”. 
Kedlen stopper og starter igen, når 
temperaturen falder og termostaten 
lukker.

2.6.7.  Anlæg med gulvvarme



24

2. Installation

2.7. Hydraulisk skema

Billedforklaring:
1. Manuel udluftning
3. Varmeveksler
4. Ionisationselektrode
5. Fremløbstemperaturføler NTC1
6. Returtemperaturføler NTC2
7. Gasarmatur
9. Sikkerhedsventil 3 bar
10. Vandlås
11. Aftapningshane
12. Snavssamler - Anlæg
14. Overstrømsventil
15. 3-vejsventil
16. Manometer
17. Vandmangelsikring
18. Cirkulationspumpe
19. Ekspansionsbeholder 
20. Modulerende blæser

THISION MINI
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Kedlen er beregnet til aftrækstype 
B med tilførsel af rumluft og til 
aftrækstype C med balanceret. 
Ved installationen af aftræksystemet er 
det nødvendigt at sørge for, at det er 
helt tæt, så røggas ikke kan trænge ind 
i forbrændingsluften.
Vandrette aftræk skal have 3 % fald 
tilbage til kedlen, så kondensvand kan 
løbe af.
Ved installation af kedlen som type B 
skal rummet, hvor kedlen er installeret, 
være indrettet til en passende 
lufttilførsel i overensstemmelse med 
gældende regler.
I rum, hvor der kan forekomme 
aggressive dampe (vaskerier, 
frisørsaloner, galvaniseringsanlæg 
osv.), skal kedlen installeres som 
type C med indtag af udeluft til 
forbrændingen. På denne måde er 
kedlen beskyttet mod korrosion.
Kun aftrækssystemer med 
CE-certificering i henhold til 
byggevareforordningen, er tilladte.
Til installation af koncentriske 
aftrækssystemer skal det originale 
tilbehør anvendes.
Ved drift med nominel varmeeffekt 
ligger røggastemperaturen ikke over 
80 °C. Dog skal det sikres, at eventuelle 
sikkerhedsafstande overholdes, hvis 
aftrækket er ført gennem brændbare 
vægge eller materialer. 
Aftrækket tilsluttes til kedlen ved hjælp 
af en adapter. 
Samlingerne skal installeres modsat af 
aftapningsretningen for kondensvandet.

Tilslutning af aftrækket til kedlen
- koncentrisk tilslutning til kedlen 

(aftrækstype C)
-  dobbeltrørstilslutning til kedlen 

(aftrækstype C) 
- enkeltrørstilslutning til kedlen 

(Aftækstype B)

Der skal altid anvendes
kondensatbestandige aftrækskompo-
nenter til kedlen.

Se tabel over aftrækstyper for oplys-
ninger om længde og bøjninger. 

Aftrækssystemer leveres separat af-
hængigt af kravene til installationen. 

2. Installation

2.8.  Tilslutning af aftræk

Kedlen er designet til tilslutning af 
koncentriske 60/100 eller 80/125 mm 
aftrækssytem.
Hvis der anvendes 
dobbeltrørtilsluning skal et af de 
seperate luftindtag anvendes.
Fjern toppen af luftindtaget ved at 
skære den af med en passende kniv.

ADVARSEL! 
KONTROLLÉR, 
AT RØGGAS- OG 
LUFTTILFØRSELSLEDNINGEN 
IKKE ER TILSTOPPEDE.
KONTROLLÉR, AT 
RØGGASLEDNINGEN IKKE ER 
UTÆT.

INSTALLATIONEN 
SKAL UDFØRES I 
OVERESNSSTEMMELSE 
MED ANERKENDTE 
TEKNOLOGISKE PRINCIPPER.
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2. Installation

2.8.  Tilslutning til aftræk

S1 - Forbrændingsluften svarer til 
længden af luftindtagningsrøret i 
meter 

S2 - Røggasledning svarer til læng-
den af røggasrøret i meter

Aftrækstype

Maksimal længde for 
luft-/røggasledninger (m)

Udvendig 
diameter (mm)THISION MINI

15.3 22.3

K
o

n
ce

n
tr

is
ke

 
sy

st
em

er

C13(x)
C33(x)  
C43(x)

8 ø 60/100

32 33 ø 80/125

B33 
C93(x) 

8 ø 60/100

32 33 ø 80/125

D
o

b
b

el
tr

ø
r

C53(x)   
C83(x) 

S1 + S2
ø 80/80

50 60

18 14 ø 60/60

B23 50 60 ø 80

2.8.1. Aftrækslængder

For hver retningsændring på 90° 
trækkes 1,5 m fra den samlede 
rørlængde.
Den yderligere modstand, som dette 
forårsager, skal tages i betragtning 
ved den førnævnte dimensionering.
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2.8.2. Aftræksvarianter

2. Installation

2.8.  Tilslutning til aftræk

Indtag af forbrændingsluft fra 
rummet

B23 Røggasledning i skorsten, 
luftindtag fra omgivelserne.
Røggasledningens 
afslutning over taget.

B33 Røggasledning i skorsten, 
luftindtag fra omgivelserne.
Røggasledningens 
afslutning over taget.

Indsugning af udendørs
forbrændingsluft

C13
(x)

Røggasledning og 
luftindtag via ydervæg til 
samme trykområde.

C23 Luftindtag og røggasledning 
via et skorstenssystem, som 
er integreret i bygningen.

C33
(x)

Røggasledning og 
luftindtag via aftræk til 
samme trykområde.
Lodret udmunding af 
aftrækket.

C43
(x)

Luftindtag og røggasledning 
via et skorstenssystem, som 
er integreret i bygningen.

C53
(x)

Luftindtag og røggasledning 
i udendørs område med 
forskelligt tryk.
Lodret udmunding af 
røggasledningen.

C63
(x)

Specielt udviklet 
anordning til tilslutning af 
separate, godkendte luft-/
røggassystemer.

C83 
(x)

Luftindtag fra det fri, 
røggasledning i skorstenen.

C93
(x) 

Røggasledning og 
luftindsugning via skorsten 
i samme trykområde, 
lodret udmunding af 
røggasledningen.



28

Diagram A 
Bestemmelse af mindste afstand til 
siden for aftrækstud som funktion 
af den indbyrdes lodrette afstand 
mellem røggasudmundingerne. 

Bemærk: 
De følgende billeder er nødvendige 
for beregning af målene.

2. Installation

2.8. Tilslutning af aftræk

Hjørneplacering

Facade med fremspring 3

2

1

Glat facade

beregningsligning for den mindste
sideafstand a O (eller eO ):
aO (eller eO) = a·x2+ b·x+ c (0 < x 5)

Kurve a b c
1 0,02 -0,2890 1,4470
2 0,03 -0,4335 2,1805
3 0,04 -0,5780 2,8940

m
in

ds
te

 s
id

ea
fs

ta
nd

 a
o 

(e
lle

r e
o)

 i 
m

Lodret afstand x røggasåbningerne indbyrdes i m

2.8.3. Udmunding af aftræk type C
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a : mindst 0,5 m
b : mindst 1 m
c : mindst 5 m

Med hensyn til den sideafstand, der 
skal overholdes til direkte tilstødende 
vinduer, skal målet a eller b anvendes 
som en funktion af d

-  Hvis d er større end 0,25 m, så 
gælder sideafstande b.

-  Hvis d er lig med eller mindre end 
0,25 m, så gælder sideafstanden a.

a : mindst 0,75 m
med hensyn til b, d og c, se billede A

Røggasudmundingen er ikke tilladt 
hvis z er større end 0,50 m eller min-
dre end 0,40 m.

Hvis z er mindre eller lig med 0,10 m, 
eller y er større end 5 m, så gælder 
den glatte facade (billade A)  

Røggasudmunding

Der må ikke befinde sig vinduer 
eller døre i dette område.

Der må ikke befinde sig
døre eller vinduer i dette om-
råde.

Billede B 
 – ved facade med fremspring
Mindsteafstande fra en enkelt 
røggasudmunding til vinduer der kan 
åbnes eller facadedøre

Billede A 

– ved glat facade:
Mindsteafstande fra en enkelt 
røggasudmunding til vinduer, der kan 
åbnes, eller facadedøre

2. Installation

2.8. Tilslutning af aftræk
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w: 0,5 m til 1,0 m
 a: mindst 0,5 m
 e: mindst 0,5 m

w:  større end 1 m 
 a: mindst 0,75 m
 e: mindst 1 m

med hensyn til b, d og c, se billede A

Hvis w er mindre end 0,5 m
eller større end 5 m, så gælder den 
glatte facade (billede A) 

w: 0,5 m til 1,0 m
 a: mindst 0,5 m
 f: mindst 2,5 m

w:  større end 1 m
 a: mindst 0,75 m
 f: mindst 2,5 m

med hensyn til b, d og c, se billede A

Hvis w er mindre end 0,5 m
eller f større end 5 m, så gælder den 
glatte facade (billede A) 

Endvidere skal røggasudmundingen 
overholde en afstand e og f til den 
tværgåendee facade. 

Der må ikke befinde sig vinduer 
eller døre i dette område.

Billede C 

 – ved hjørneplacering i facade:
Mindsteafstande fra en enkelt 
røggasudmunding til vinduer der kan 
åbnes eller facadedøre

Tværgående facade uden vindue

Tværgående facade med vindue

2. Installation

2.8. Tilslutning af aftræk
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2. Installation

2.8. Tilslutning af aftræk

au: mindst 0,5 m 
ao:  ifølge kurve 1, jf. diagram A  

 
med hensyn til b og c, se billede A

au: mindst 0,5 m
ao: ifølge kurve 1, jf. diagram A  

 
med hensyn til b, d og c, se bille-
de A

Billede D

– ved glat facade:
Mindsteafstande fra røggasudmun-
dinger til vinduer, der kan åbnes, eller 
facadedøre

Lodret installation af røggasudmundinger

Forskudt installation af 
røggasudmundinger

Der må ikke befinde 
sig vinduer eller døre 
i dette område.
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ao: mindst 2,20 m fra kurve 2, jf. A, 
lodret afstand x = 0)

 Med hensyn til c, se billede A

Eksempel:
Vandret installation af 
røggasudmundinger. For andre 
installationstyper henvises også til 
billede B og D.

Der må ikke befinde sig vinduer 
eller døre i dette område.

2. Installation

2.8. Tilslutning af aftræk

ao:  mindst 1,45 m  
(fra kurve 1, jf. diagram A, lod-
ret afstand x = 0)

 
Med hensyn til c, se billede A

– ved facade med fremspring:
Mindsteafstande fra røggasud-
mundinger til vinduer, der kan 
åbnes, eller facadedøre 

Vandret installation af røggasud-
mundinger

Billede E 
 
– ved glat facade:
Mindsteafstande fra røggasudmun-
dinger til vinduer, der kan åbnes, eller 
facadedøre . 
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au: mindst 0,75 m
ao: ifølge kurve 2, jf. diagram A
f: mindst 2,5 m

 med hensyn til b, d og c, se 
billede A 

Eksempel: 
Lodret installation af 
røggasudmundinger i tilfælde af 
tværgående facade med vinduer (w 
større end 1 m).  
Ved andre installationstyper se også 
billede C og D.

Installation af en røggasudmunding i 
det angive område (inklusive altan) er 
ikke tilladt.
Altan med lukket eller åben brystning

Billede F b
– ved facader i hjørneposition 
(tværgående facade med vindue):
Mindsteafstande fra røggasudmun-
dinger til vinduer, der kan åbnes, eller 
facadedøre 

Billede G 

Mindsteafstande til røggasudmun-
dingen inden for områder med 
altaner

2. Installation

2.8. Tilslutning af aftræk

au: mindst 0,75 m
ao: ifølge kurve 2, jf. diagram A
ao: ifølge kurve 3, jf. diagram A

 med hensyn til b, d og c, se 
billede A

Eksempel:
Lodret installation af 
røggasudmundinger i tilfælde af 
tværgående facade uden vinduer (w 
større end 1 m).
Ved andre installationstyper, se også 
billede C og D.

Der må ikke befinde sig vinduer 
eller døre i dette område.

Billede F a 
– ved facader i hjørneposition 
(tværgående facade uden vindue):
Mindsteafstande fra røggasudmun-
dinger til vinduer, der kan åbnes, eller 
facadedøre 

Der må ikke befinde sig vinduer 
eller døre i dette område.
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Billede H

Eksempler på vandret (C12, C13) 
og lodret (C32, C33) aftræk via tag 
til balancerede gasfyrede apparater 
med blæser og en nominel effekt på 
mindre end 50 kW.

m
ind.  4

0 cm

mind.  40 cm

mind.  40 cm

m
ind.  4

0 cm

2. Installation

2.8. Tilslutning af aftræk
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2. Installation

2.9. El-tilslutning

Strømkabel

2.9.1 Installation af kedlen i 
vådrum

Ved installation i vådrum må 
strømforsyningskablet med 
jordkonstaktstik, som er installeret på 
fabrikken, ikke anvendes.
-  Produktet skal tilsluttes en 

permanent forbindelse og en 
afbryder med en kontaktåbning på 
mindst 3 mm (f.eks. sikringer eller 
effektafbryder).

-  Der skal anvendes fleksible kabler 
til tilslutning af produktet til 
strømforsyningen

-  Overhold gældende forskrifter.

Af hensyn til et højt sikkerhedsniveau 
skal elektriske installationer kontrolles 
nøje af kvalificeret personale.
Producenten kan ikke holdes ansvarlig 
for skader forårsaget af ukorrekt instal-
lation eller fejl i strømforsyningen.
Kontrollér, at de elektriske installa-
tioner er egnede til det maksimale 
effektforbrug, der er angivet på 
kedlen.
Sørg for, at ledningstværsnittet er 
mindst 0,75 mm2.
Af hensyn til kedlens sikkerhedkreds 
skal den tilsluttes et effektivt 
jordingssystem.
Tilslut det medfølgende strømkabel 
til et strømforsyningsnet med 230 
V/50 Hz og L-N-polaritet samt 
jordforbindelse.

Der må ikke anvendes vand-, opvarm-
nings- eller gasrør til jordforbindelsen.
Kedlen ikke beskyttet mod lynnedslag.
Hvis sikringer udskiftes, skal der 
benyttes hurtigsikringer.

ADVARSEL:
INDEN DER UDFØRES 
ARBEJDE PÅ Kedlen, 
SKAL STRØMFORSYNINGEN 
TIL KEDLEN AFBRYDES.
SØRG FOR, AT 
STRØMFORSYNINGEN IKKE 
KAN GENTILSLUTTES. 

ADVARSEL:
VED INSTALLATION 
I RUM, HVOR DER 
OPTRÆDER FUGT, F.EKS. I 
BADEVÆRELSER, SKAL DE 
NATIONALT GÆLDENDE 
BESTEMMELSER OG 
TEKNISKE STANDARDER FOR 
ELEKTRISKE INSTALLATIONER 
OVERHOLDES.
DER ER FARE FOR 
LIVSFARLIGT ELEKTRISK 
STØD, HVIS DET 
FABRIKSMONTEREDE 
STRØMFORSYSNINGSKABEL 
MED JORDKONSTAKTSTIK 
ANVENDES.

Vigtigt:
Beskadigede 
strømforsyningskabler skal af 
sikkerhedsmæssige grunde 
udskiftes af den tekniske 
assistance eller en person med 
tilsvarende kvalifikationer.

H05V2V2-F

120 

140 
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2. Installation

2.10. Tilbehør

Gå frem som følger for at få adgang til 
tilslutningerne til tilbehør.
-  Afbryd kedlens strømforsyning.
-  Fjern frontpanelet.
-  Løsn begge clips, og fjern 

betjeningspanelets afdækning for 
at få adgang til hovedprintet.

- Skru de to skruer b af, og drej 
derefter dækslet for at få adgang til 
hovedkortet.

Tilslutninger til tilbehør:
BUS  = REMOCON PLUS  

fjernbetjening
TA2/
FLOOR =  Rumtermostat 2 eller 

termostat for gulvvarme 
(parameter 223)

SE    =  Udeføler
TNK = Beholderføler
TA1 = Rumtermostat 1

CN
1

REMOCON PLUS
Fernbedienung Außentemperaturfühler 

Raumthermostat 2
oder Thermostat 
für Fußbodenheizung Raumthermostat 1 

Speicherfühler (*)

(*) = THISION MINI 12-18-25

OK

BUS
T B

SE TNK SOL TA1FLOOR
TA2/
230V 230V

ADVARSEL:
HVIS KEDLEN TILSLUT-
TES EKSTERNE STYRIN-
GER, MÅ 230 V-KAB-
LER OG KREDSLØBSKABER 
(LAVSPÆNDINGSKABLER) 
IKKE ANVENDES SAMMEN; 
BRUG SEPARATE KABLER FOR 
AT FORHINDRE INDUCERET 
SPÆNDING PÅ LAVSPÆN-
DINGSKREDSLØBET.

FORSIGTIG!
OVERHOLD 
ANVISNINGEN FOR 
INSTALLATION AF TILBEHØR 
VED TILSLUTNING OG 
PLACERING AF DENNE 
ENHEDES KABEL. 

2.10.2.  Tilslutning af 
rumtermostater

- Løsn kabelklemmen ved af en 
skruetrækker, og sæt kablet i 
rumtermostaten.

- Tilslut kablerne ved at fjerne lusen 
på klemmen TA1.

- Kontrollér, at kablet er korrekt 
tilsluttet, og at det ikke strækkes, 
når instrumentdøren er lukket eller 
åbnes.

- Sæt afdækningen på plads, og luk 
instrumentlugen samt forpladen. 

BUS
T B FLOOR

TA2 SE TNK TA1

CN
1

1 2 3 4 5 6 7

Raumthermostat 1 

SOL

2.10.1  Tilslutning af tilbehør

* kun THISION MINI

REMOCON PLUS
Fjernbetjening

Rumtermostat 1

Rumtermostat 1

Udeføler

Beholderføler (*)

Rumtermostat 2
eller termostat til 
gulvvarme

a
b

a

c

c
d
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2. Installation

2.11. Udeføler

2.11.1. Placering af udeføleren

Anbring udeføleren på en nordvendt 
væg og ikke lavere end 2,5 m i 
højden. Endvidere skal den være 
beskyttet mod direkte sollys.
Fjern afdækningen, og installér 
føleren ved hjælp af den 
medfølgende dyvel og den tilhørende 
skrue.
Brug et 2 x 0,5 mm2–kabel til 
tilslutningen.
Den maksimale længde er 50 m. 
Tilslut kablet til klemmen. Kablet skal 
indføres fra neden.
Den tilsvarende kabelgennemføring 
skal bores forinden.
Sæt udendørsfølerens afdækning på 
plads igen.

Tilslutning til kedlen
-  tilslut et ledningspar til SE-

klemmen på kedlen.
-  før ledningsparret fra SE-klemmen 

til udeføleren.
-  kontrollér, at ledningen ikke 

strækkes, når afskærmningslugen 
åbnes eller lukkes.

ADVARSEL:
HVIS KEDLEN TILSLUT-
TES EKSTERNE STYRIN-
GER, MÅ 230 V-KAB-
LER OG KREDSLØBSKABER 
LAVSPÆNDINGSKABLER) 
IKKE ANVENDES SAMMEN; 
BRUG SEPARATE KABLER FOR 
AT FORHINDRE INDUCERET 
SPÆNDING PÅ LAVSPÆN-
DINGSKREDSLØBET.

N

N
FLAME

L

L

BUS
T B FLOOR

TA2 SE TNK SOL TA1

CN
14

CN
13

CN
19

CN
1

CN15

CN
4

1

1

1
1

CN
9

BUS
T B FLOOR

TA2 SE TNK SOL

BOILER 
P.C.B.

H

1/
2 

H
m

in
. 2

,5
 m

BOILER
P.C.B.

FLAMME
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Af hensyn til sikkerheden og en 
korrekt kedeldrift skal ibrugtagning 
udføres af autoriserede teknikere, 
som opfylder kravene i lovens 
bestemmelser.

3.1.1.  Strømforsyning
-  Kontrollér, at strømforsyningens 

spænding og frekvens stemmer 
overens med oplysningerne på 
kedlens typeskilt.

- Kontrollér, at jordforbindelsen er 
tilsluttet.

3.1.2.  Vandpåfyldning
ADVARSEL!!
TILSLUT KONDENSSLANGEN 
FØR VARMEKREDSEN 
FYLDES OP, OG START 
UDLUFTNINGSPROGRAMMET.
Fjern frontpanelet, og sænk 
kontaktpanelet som beskrevet på 
side 17.
Åbn fremløbet på varmekreds-
løbet og returen på tilslut-
ningssættet. Åbn den manuelle 
udluftningsventil øverst på 
varmeveksleren. 
Ventilen er forbundet med 
vandlåsen via en slange.

Luk alle udluftningsventiler på 
varmeanlægget.
Åbn langsomt påfyldningshanen, 
indtil vandstrømmen kan høres 
(hanen må ikke åbnes helt).
Åbn alle udluftningshaner. Begynd 
ved det laveste punkt, og luk dem 
igen, så snart der løber rent vand 
ud, og luftbobler ikke længere er 
synlig.
Fortsæt opfyldningen, indtil 
trykket, der kan aflæses på trykmå-
leren, er mindst 1,5 bar.
Kontrollér systemet for lækager, 
og afhjælp eventuelle utætheder.

3.1.4.  Aftræk -  

Aftrækket skal være egnet til kedlen 
og fri for forhindringer.

-  Alle nødvendige
 friskluftsåbninger i rummet skal 

være åbne (installationstype B).

-  Kontrollér, at der er vand i 
vandlåsen. Hvis ikke, skal den 
fyldes op.

3. Ibrugtagning

3.1. Kontrol af installationen

ADVARSEL!
HVIS KEDLEN IKKE 
SKAL ANVENDES I EN 
LÆNGERE PERIODE, SKAL 
VANDLÅSEN FYLDES, INDEN 
DEN TAGES I BRUG IGEN. DET 
ER FARLIGT AT UNDLADE AT 
EFTERFYLDE VANDLÅSEN, 
DA DET KAN MEDFØRE, AT 
RØGGAS TRÆNGER UD TIL 
OMGIVELSERNE.

2

3.1.3.  Gasforsyning
Gå frem som følger: 
- Kontrollér, at den anvendte 

gastype svarer til den, som er 
angivet på kedlens typeskilt.

 -  Åbn døre og vinduer.
 -  Undgå gnister og åben ild.
 -  Kontrollér, at installationen ikke har 

lækager.

VIGTIGT!
MANUEL UDLUFTNING AF 
VARMEVEKSLEREN.
DÅRLIG UDLUFTNING KAN SKADE 
VARMEVEKSLEREN.
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3. Ibrugtagning

3.2. Idriftsættelse

Tryk på knappen ON/OFF i 
betjeningspanelet for at tænde 
for kedlen. Displayet viser:
• driftstilstanden:

VINTER

SOMMER

   Kun opvarmning

• Tallene angiver:
 - fremløbstemperaturen, hvis der 

ikke er noget varmekald
 - fremløbstemperaturen under aktiv 

varmekald
 - temperaturen for det varme 

brugsvand De gennemførte 
funktioner vises.

Udluftningsfunkti-
on startet

Opvarmning, 
retur

Varmt brugsvand, 
retur

Udluftningscyklus
1. Kontrollér, at:

- gashanen er lukket 
- den elektriske tilslutning 

skal være korrekt udført. 
Kontrollér altid, at det grøn-
gule jordforbindelseskabel er 
forbundet med en fungerende 
jordforbindelse.

- Løft hætten af den automatiske 
udluftningsventil med en 
skruetrækker.

2. Tænd for 
kedlen ved 
at trykke på 
knappen ON/
OFF, og vælg 

standbytilstand, som hverken 
kræver opvarmning eller varmt 
brugsvand.

3. Kedlen aktiverer ud-
luftningsfunktionen.  
Kedlen udfører en 
automatisk udluft-
ning, som varer ca. 7 
minutter (se herunder). 

 Hvis udluftningen ønskes afbrudt, 
trykkes igen på knappen ESC. 

 Åbn udluftningsventilen (2, se side 
37) på varmeveksleren under den 
automatiske udluftning, og luk den, 
når der ikke længere slipper luft 
ud. 

 Kontrollér derefter, om systemet 
er helt udluftet. Gentag eventuelt 
proceduren.

4.  Udluft varmeveksleren.
5. Aftrækket skal være egnet til 

kondenserende kedler og fri for 
eventuelle tilstopninger.

6. Friskluftåbninger (installationer af 
type B) skal være åbne.

7. Kontrollér, om vandlåsen er 
fyldt med vand. Hvis det ikke er 
tilfældet, skal den genopfyldes. 

 Hvis nødvendigt kan den manuelle 
udluftning på varmeveksleren 
åbnes, indtil vandlåsen er fyldt helt 
op.

 OBS! Hvis kedlen ikke skal 
være i brug i længere tid, så 
skal vandlåsen kontrolleres 
og eventuelt genopfyldes før 
kedlen igen tages i brug.

 Det er farligt, hvis vandlåsen 
ikke er fyldt op, da røggas ellers 
kan slippe ud til omgivelserne.

8. Åbn gashanen, og foretag 
læksøgning ved alle samlinger, 
også dem på kedeltilslutningerne. 
Afhjælp eventuelle utætheder.

9. Start kedlen, og vælg opvarmning 
eller opvarmning af brugsvand 
med funktionsknappen.

UDLUFTNINGSCYKLUS
Udluftningsfunktionen aktiveres 
automatisk, når kedlen tændes første 
gang eller efter fejlmeddelelsen ”FILL” 
- utilstrækkeligt tryk.
Kedlen starter en cyklus, der varer 
ca. 7 minutter. Displayet viser 
”PURGE”. Når udluftningscyklussen 
er gennemført, viser displayet 
igen menuen. Cyklussen kan, hvis 
nødvendigt, gentages. Det er 
også muligt at trykke på ESC for at 
afbryde den. Tryk på knappen ESC, 
indtil displayet igen viser en normal 
billedskærm. 
Hvis cyklussen afbrydes, er det 
nødvendigt at sørge for manuel 
udluftning af kedlen.
ADVARSEL! 
Når udluftningen er afsluttet, skal 
opvarmning og opvarmning af 
brugsvand aktiveres igen! 
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3. Ibrugtagning

3.3 Opstartprocedure

3.3.1. Valg af temperatursty-
ringsparameter 4.2.1

THISION MINI er fra fabrikken udstyret 
med en udeføler, så alle almindelige 
driftsforer er mulige.

Under driften er det nødvendigt 
at definere, med hvilket 
reguleringskoncept kedlen skal drives.

0   Rumtermostat med fast 
fremløbstemperatur

1  Rumtermostat med automatisk 
styret fremløbstemperatur

 (Tstart 58 °C1 , hver 16 min +-4 K)
 1) Fabriksindstilling ved temp.

niveau

3.3.2. Anlæggets varmekurve

Varmekurve:
Parameter 4.2.2
Jo stejlere kurven er, jo mere ændres 
fremløbstemperaturen, når udendør-
stemperaturen ændres. 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.

Parallelforskydning:
Parameter 4.2.3
Med parallelforskydningen ændres 
fremløbstemperaturen generelt og 
jævnt over hele udetemperaturom-
rådet. Dvs., at når rumtemperaturen 
generelt er for varm eller for 
kold, så korregeres den med en 
parallelforskydning.

3.3.3. Bestemmelse af 
rumindflydelse:
parameter 4.2.4
Rumtemperaturen påvirker 
temperaturforøgelsen 
afhængigt af kurvens stejlhed og 
temperaturforskellen Tindstillet - 
Tfaktisk.
I praksis anbefaler vi følgende.

Indstilling afhængigt af 
temperaturområde (parameter 4.2.0):

Egnet 
referencerum

Nedre
NT

Høj
HT

uegnet
middelmådig
velegnet

0
1
2

0
2
4

2  Kun rumtemperaturstyring-styring 
med rumføler (ekstraudstyr, 
f.eks. REMOCON PLUS). 
Fremløbstemperaturen styres 
på grundlag af den indstillede 
rumtemperatur, den faktiske 
rumtemperatur og deres 
faktiske forløb. En lille stigning 
i rumtemperaturen bevirker 
f.eks. en umiddelbar reduktion i 
fremløbstemperaturen.

3  Vejrkompenseret styring med 
udendørs føler.

 Fremløbstemperaturen beregnes 
via varmekurven afhængigt af 
den blandede udetemperatur. 
Denne type styring kræver, at 
varmekurven er indstillet korrekt, 
da styringen er uafhængigt af den 
indstillede rumtemperatur.

4  Vejr- og rumtemperaturstyring 
med udendørs- og rumfølger.

 Afvigelse i rumtemperaturen i 
forhold til den indstillede værdi 
registreres og tages i betragtning 
af temperaturstyringen. På denne 
måde kan der tages højde for 
fremmedvarme, og en mere 
konstant rumtemperatur er 
mulig. Afvigelsens indflydelse på 
temperaturstyringen indstilles 
proportionalt. Jo mere egnet 
referencelokalet er (upåvirket 
rumtemperatur, korrekt 
installationssted osv.), jo højere 
kan værdien indstilles.

 Eksempel: 
 Ca. 4: Godt referencelokale
 Ca. 1: Ugunstigt referencelokale

Af hensyn til korrekt funktion 
med rumtemperaturstyret 
opvarmning, skal følgende tages 
i betragtning:
•  En rumfølger skal tilsluttes.
•  Indstillingen 

”Rumpåvirkning” skal 
indstilles til mellem 1 og 20.

•  I referencerummet 
(rumfølerens installationssted) 
må der ikke findes styrede 
radiatorventiler. (Eventuelle 
eksisterende radiatorventiler 
skal være helt åbne).
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3. Ibrugtagning

3.3 Opstartprocedure

3.3.4.  Parameterindstilling
Listen herunder viser rækkefølgen for 
de vigtigste parameterindstillinger for 
ibrugtagning af en kedel

Parameter Bemærkninger
fra 
fabrikken 42

1 
=

 0
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42
1 
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2 Kedelparameter
2.2.8 Kedelversion TX Combi

må ikke justeres!
0 0 0 0 0 0

THISION MINI
indstilling til VV-systemet:
1 = med beholderfølger
2 = ingen beholder eller 
beholder med termostat

1 * * * * *

Advarsel: Hvis kedlen drives uden varmtvandsbeholder, skal afsnit 4.3 
Frostbeskyttelse følges.

2.5.0 Varmt vand-komfortfunktion THISION MINI Combi
0 = VV opvarmning først ved 
aftapning
1 = VV temperatur 30 min. efter 
aftapning
2 = VV opvarmning 24 t

0 ** ** ** ** **

THISION MINI
0= Varmt vand fra
1 = VV med timerstyring
2 = VV komfort 24 t

1 ** ** ** ** **

4 Zone 1 (for zone 2 = 5.x.x)

4.1 Automatisk omskiftning mellem sommer og vintersystem
4.1.0 S/V-funktion aktivering O = FRA  /  1 = TIL 1 *** *** *** ** **
4.1.1 S/V-omskiftningstemperatur 0 - 30 °C 20 ** ** ** ** **
4.2 Zone 1 parameter
4.2.0 Temperaturområde

Zone 1
0 = nedre (NT 20-45 °C)
1 = øvre (HT 30-82 °C)

1 (HT) * * * * *

4.2.1 Type temperaturregulering 0. Fast fremløbstemperatur
1. Autom. FLTemp tilpasning
2. Kun rumføler
3. Kun udendørs føler
4. Rumføler og udeføler

3 0 1 2 3 4

4.2.2 Varmekurvens stigning nedre temp.område: 0.2-0.8
øvre temp.område 0.4-3.5

0.6 (NT)
1.3 (HT)

* * * * *

4.2.4 Rumtemperaturindflydelse, 
proportional

Kun for 4.2.1 = 3/4 2 (NT)
4 (HT)

- - - * *

4.2.5 Indstilling af maksimum
Varmetemperatur zone 1

nedre: 20-45°C
høj: 30-82°C

45 (NT)
82 (HT)

* * * * *

4.2.6 Indstilling af minimal 
varmetemp. zone 1

nedre: 20-45°C
høj: 30-82°C

20 (NT)
30 (HT)

4.2.9 Varmeanmodning tilstand 
(kun aktiv med S/V-funktion 
4.1.0=1 TIL)

0 = Nat fra (kun når 0.3.0=0)
1 = Nat reduceret
2 = Komforttemperatur (når 
udetemperatur <4.1.1)

1 ** ** ** ** **

THISION MINI med tilpasning til 
anlægges designfunktioner samt 
kundens komfortbehov.

For yderligere indstillinger som WiFi, 
tid og tidsprogrammer henvises til 
kapitlet “Brugermenu” som fra side 
53.

Værdi = obligatorisk indstilling
* tilpasset varmesystemets designfunktioner
** tilpasset kundens komfortbehov
*** kun mulig med udendørs føler (eller internettemperatur).
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3. Ibrugtagning

3.4. Fremgangsmåde ved kontrol af forbrændingen

Rækkefølgen for disse trin skal altid 
overholdes.

3.4.1.  Nødvendigt værktøj
Følgende værktøj er nødvendigt ved 
analyse af forbrænding/røggas:
–  Røggasmåleudstyr
–  Manometer (digital eller U-rør).
–  Skruetrækker med kærv, lille
–  Unbrakonøgle 2,5 mm
–  Unbrakonøgle 4 mm

ADVARSEL:
DÅRLIG 
FORBRÆNDINGSKVALITET 
(CO) FØRER TIL EN ØGET 
FORGIFTNINGSFARE. 
CO-VÆRDIEN SKAL 
KONTROLLERES/
MODIFICERES (SE 
INSTRUKTIONERNE PÅ DE 
FØLGENDE SIDER).

Advarsel:  
Skorstensfejerfunktionen er 
kun mulig i VINTER-driftstil-
stand. Gastype Nominelt 

tryk (mbar)
Tilladt trykområde ved maksimal nominel 

varmeeffekt [mbar] 

Naturgas H 20 17-25

3.4.2. Kontrol af 
forsyningstrykket

Løsn skruen (1), og tilslut 
manometeret til måledysen.
Aktivér skorstensfejerfunktionen for 
at bringe kedlen op på maksimal 
varmtvandseffekt.
Tryk på knappen RESET i 
kontaktpanelet i 5 sekunder, for at 
aktivere funktionen.
Forsyningstrykket skal være i overens-
stemmelse med den valgte gastype, jf. 
tabellen herunder:

ADVARSEL:
KEDLEN MÅ IKKE 
TAGES I BRUG 
UDEN FOR DET TILLADTE 
TRYKOMRÅDE.
BESTEM ALTID ÅRSAGEN 
TIL FEJLEN, OG AFHJÆLP 
FEJLEN.
HVIS DETTE IKKE ER MULIGT, 
SKAL GASHANEN LUKKES 
OG FORSYNINGSSELSKABET 
KONTAKTES.

1 Manometertilslutning
2 CO2 justeringsskrue min.
4 CO2 justeringsskrue maks.

1
3

2
41

2

4

42

1

1
3

2
41

2

4

42

1

Gasarmatur 848

Gasarmatur 8205
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3.4.3.  Forberedelse af 
røggasanalyse

Tilslut det kalibrerede 
røggasmåleinstrument til testdysen (5) 
på venstre side ved at løsne skruen og 
fjerne dækslet.

5

Hvis O2-værdien (%) afviger 
fra værdien i tabellen, så skal 
gasarmaturet justeres ved at følge 
instruktionerne herefter. Hvis 
værdierne er korrekt, fortsættes til trin 
3.4.5.

3.4.4.  O2-kontrol ved maks. 
effekt (varmtvandseffekt)
På THISION MINI Combi skal det 
varme vand løbe med maksimalt 
flowvolumen.

Start skorstensfejerfunktionen ved at 
trykke på knappen RESET på kontakt-
panelet i fem sekunder. 
Displayet viser, at skorstensfejer-
funktionen er aktiv ved maksimal 
varmeeffekt.

I displayet vises  og symbolet 
. Kedlen overgår til maksimal 

varmeeffekt.

Tryk på knappen  
for at skifte 
til maksimal 
opvarmningseffekt for 
brugsvand.
Displayet viser   .
Vent et minut, indtil kedlen kører 
stabilt, før analysen 
af forbrændingen 
udføres. 
Aflæs O2-værdien (%), 
og sammenlign den 
med værdierne i tabellen herunder.
Bemærk:  
Værdier med lukket hus

3. Ibrugtagning

3.4. Fremgangsmåde ved kontrol af forbrændingen

ADVARSEL:
NÅR SKORSTENSFEJER-
FUNKTIONEN ER AKTIV, 
SÅ KAN TEMPERATUREN 
PÅ VANDET, DER LØBER UD 
AF KEDLEN, VÆRE PÅ OVER 
65 °C.

VIGTIGT!!
For THISION MINI-
modeller (kun 
varmeanlæg) aktiveres 
varmefunktionen før 
røggasmålingen startes. 
For THISION MINI-
modeller med ekstern 
beholder tilsluttet, skal 
varmtvandsfunktionen 
aktiveres før røggasmålingen 
startes.

THISION MINI &
THISION MINI Combi

Gas

O2 (%)

maks. 
effekt

min. 
effekt

Naturgas H 
G20

4,0 % +/- 
0,5 %

4,5 % +/- 
0,5 %

Indstilling gasarmaturet ved maks. 
effekt 
Regulér gasventilen ved at dreje 
justeringsskruen 4 i retning med 
uret for at hæve O2-indholdet (en 
omdrejning ændrer O2-indholdet 
med ca. 0,2-0,4 %). Vent et minut 
efter justeringen, så O2-værdien 
stabiliseres.
Hvis den målte værdi svarer til 
værdien i tabellen, så er indstillingen 
gennemført. I modsat fald skal 
proceduren gentages.

0

0

Gasarmatur 848

Gasarmatur 8205

1
3

2
4

4

4

1
3

2
4

4

4

Bemærk Skorstensfejerfunktionen 
afsluttes automatisk efter 30 minutter, 
eller den kan afbrydes manuelt med 
et kort tryk på knappen RESET.
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Indstilling af gasarmaturet ved min. 
effekt

Fjern hætten, og drej skruen 2 mod 
uret for at øge O2-værdien.
Vent et minut efter hver justering, så 
CO2-værdien stabiliseres.

3.  Ibrugtagning

3.4. Fremgangsmåde ved kontrol af forbrændingen

Vent et minut, indtil kedlen kører 
stabilt, før analysen af forbrændingen 
udføres.
Hvis O2-værdien (%) afviger fra 
værdien i tabellen (side 43), så skal 
gasarmaturet justeres ved at følge 
instruktionerne herunder. Hvis 
værdien er korrekt, fortsættes til trin 
3.4.6.

3.4.5.  O2-kontrol ved min. 
effekt

Med aktiv 
skorstensfejerfunktion 
trykkes igen på 

knappen   for 
at skifte til minimal varmeeffekt.
Displayet viser  og  . 

ADVARSEL!
HVIS O2-HAR 
ÆNDRET SIG VED 
MINIMAL EFFEKT, 
SÅ SKAL JUSTERINGEN 
VED MAKSIMAL GASFLOW 
GENTAGES.

3.4.6. Afslutning af kontrollen
Afslut skorstensfejerfunktionen ved at 
trykke på knappen RESET.
- Luk den åbne vandhane, hvis 

relevant. 
- Kontrollér, at målestuds og 

apparatet indvendigt er gastæt. 
- Monter forpladen igen.
- Sæt afdækningen på røggasmåle-

åbningerne igen.

0

1
3

2
4

2

2

1
3

2
4

2

2

Gasventil 848

Gasventil 8205

Hvis den målte værdi svarer til 
værdien i tabellen (side 43), så er 
indstillingen gennemført. I modsat 
fald skal proceduren gentages.
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3.  Ibrugtagning

3.5. Indstilling

3.5.1.  Kontrol/justering af den 
maksimale varmeeffekt

For at opnå længst mulige driftstider 
fungerer kedlen med en fabriksindstil-
ling maks. varmeeffekt som vist i 
tabel 1 herunder (parameter 231) 
* = fabriksindstilling.
Hvis den indstillede fremløbstem-
peratur ikke nås over en bestemt 
periode på 40 minutter, så frigives 
den maksimale varmeffekt (parameter 
231 = 100 %). 

3.5.2. Kontrol af effekt ved 
tændingslast

 (parameter 220)

Tændingslasten kan indstilles mellem 
maksimal og minimal effekt.
Den indstillede værdi kan kontrolleres 
under parameter 220. 
Ved behov ændres parameteren til en 
sikker tænding opnås.

3.5.3.  Indstilling af startforsin-
kelse for opvarmning 
(pendlingsspærrer 
parameter 235)

Parameter 235 kan bruges til at 
indstille en manuel (0) eller automatisk 
(1) forsinkelsestid, som skal forløbe 
inden brænderens næste start, efter 
den er slukket på grund af opnået 
måltemperatur.
Med manuelt valg kan forsinkelsen 
indstilles i minutter i det følgende 
parameter 236 til et tidsrum på 
mellem 0 og 7 minutter.
Automatisk indstillet forsinkelsestid 
betyder, at kedlen styrer forsinkelses-
tiden afhængigt af den indstillede 
temperatur.

ADVARSEL!
INDSTILLINGERNE 
SKAL UDFØRES I 
OMRÅDET

Tabel 1:  Nominel varmelast (kW)

Reduceret maks. varmeeffekt THISION MINI

Parameter 231 15.3 22.3

  0 % 3,6 4,2

 10 % 4,7 5,9

 20 % 5,7 7,7

 30 % 6,8 9,4

 40 % 7,9 11,1

 50 % 9,0 12,8

 56 % 13.9*

 60 % 10.1* 14,6

 70 % 11,1 16,3

 80 % 12,2 18,0

 90 % 13,3 19,7

100 % 14,4 21,4

* = Fabriksindstilling parameter 231

De ovenfor viste effektværdier gælder for fabriksindstillingen i parameter 234:

Maksimal varmeeffekt  
KAN IKKE ÆNDRES

50 % 75 %

FORBEHOLDT SERVICETEKNIKKEREN Kun i forb. med udskiftning af 
hovedprint - se tabellen ”Gasindstilling”

(MED FJERNBETJENING)
FORBEHOLDT TEKNIKEREN – 
SE FRA SIDE 59.
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3. Ibrugtagning

3.5. Indstilling

3.5.4.  Tabel over gasindstillinger

THISION MINI 15.3 22.3
Naturgas H Naturgas H

parameter G20 G20
Under  Wobbe indeks 
(15 °C, 1013 mbar) ( MJ/ m3 )

45,67 45,67

Indgangstryk 20 20

Tændingsindstilling 220 98 63
Indstilling af maksimum 
varmeeffekt

231 60 56

Min. blæserhastighed (%) 233 3 7
Procentsats maks. hastighed 
opvarmning (%)

234 50 75

Procentsats maks. hastighed 
varmt vand (%)

232 60 90

Gasspjæld  (Ø) 5,0 (*) 5,0 (*)

Luft/gas blandingsanordning samme samme

Maks./min. gasflow (15 °C, 1013 mbar) (naturgas - m3/h)

- Maks. varmt brugsvand 1,90 2,75
- Maks. opvarmning 1,57 2,33
- min 0,39 0,47

(*)  Gasblænde  integreret i luft/
gas blandingsanordning  

      (kan ikke afmonteres).

3.5.5. Ændring af gastype
Dette er ikke muligt i DK da kedlen 
ikke er godkent til 1a/e eller 3B/P.
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3. Ibrugtagning

3.6. Inspektion og ibrugtagningsprotokol

Inspektion og ibrugtagningsprotokol THISION MINI

Projekt

Kedeltype Projekt/navn

Serienummer Adresse

Konstruktionsår Sted

Nominel varmelast (Q)  [kW] Ordre nr.

Nominel varmelast (P)  [kW] Dato for ibrugtagning

Udstyr nr. Navn på servicetekniker 

Vandkvalitet System:

Vand pH  [-] Loftsrum ☐

Vandets hårdhedgrad ºdH ºfH Stueetage ☐

Vandchlorid [mg/l] Kælder ☐

Vandprøve udtaget ja nej Andet: ........................ ☐

Opvarmning af brugsvand installeret ja nej ☐

Hydraulik

Vandtryk [bar] Systemadskillelse med hydraulisk separator ☐

Maks. pumpeindstilling PWM (fra 75 til 100 %, parameter 245) Systemadskillelse pladevarmeveksler ☐

Min. pumpe PWM (fra 40 til 100 %, parameter 246) Bypassanlæg ☐

Andet: ......................... ☐

Sikkerhedsanordninger

STB [ºC]: 102 Fremløbsføler kontrolleret ☐

STW [ºC]: 88 Returløbsføler kontrolleret ☐

Analyse af forbrænding

100 % last  
(varmt vand)

Varmelast min. last

Gasflow [m3/h] [m3/h] [m3/h]

Gas, returtryk foran gasarmatur [mbar] [mbar] [mbar]

Gas, flowtryk foran gasarmatur [mbar] [mbar] [mbar]

Gas, flowtryk efter gasarmatur [mbar] [mbar] [mbar]

CO2 [%] [%] [%]

O2 [%] [%] [%]

CO [ppm] [ppm] [ppm]

NOx [ppm] [ppm] [ppm]

T omgivende [ºC] [ºC] [ºC]

T røggas [ºC] [ºC] [ºC]

T fremløb (par. 831) [ºC] [ºC] [ºC]

T returløb (par. 832) [ºC] [ºC] [ºC]

T Varmt vand (par. 833) [ºC] - [ºC]

T udendørs (par. 835), hvis føler installeret [ºC] [ºC] [ºC]

Gennemstrømningshastighed varmt vand (par. 825) [l/min] - [l/min]

Blæser - hastighed (par. 822) [x100 RPM] [x100 RPM] [x100 RPM]

Bemærkninger
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4. Sikkerhedssystem 

4.1. Varmekredsens sikkerhedssystem

4.1.5. Fejlmeddelelse 
cirkulationspumpe

Cirkulationspumpen er udstyret 
med en LED-lampe, som signalerer 
driftsstatus:
LED slukket: 
Cirkulationspumpen er ikke tilsluttet 
strømforsyningen.
Grøn LED tændt: 
Cirkulationspumpen aktiveret
Grøn LED blinker: 
Hastighedsændring kører
Rød LED: 
signalerer, at cirkulationspumpen er 
blokeret, eller der mangler vand.

4.1.3.  Blokerende afbrydelse
Denne fejltype er ”låsende”, dvs. at 
den ikke fjernes automatisk.
Koden vises på displayet, hvor den 
blinker skiftevis med symbolet RESET.
Symbolet  vises i displayet.
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 gasservicefirma.

Kedlen 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:

4.1.1. Sikkerhedsnedlukning
 (ERROR)

Der er tale om en ”midlertidig” fejl, 
der vil blive resat 
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. 
Bring den eksterne afbryderkontakt i 
positionen OFF, luk for gashanen, og 
ret henvendelse til dit servicefirma.

4.1.2.  Sikkerhedsafbrydelse 
ved utilstrækkeligt 
vandtryk

Hvis vandtrykket i varmekredsløbet er 
utilstrækkeligt, så udfører kedlen en 
automatisk ”sikkerhedsafbrydelse”.
Fejlkoden 108 ”FILL” 
vises på displayet.
Systemet skal 
påfyldes vand for at 
opnå den korrekte 
værdi, ved hjælp af 
påfyldningshanen.
Kontrollér trykket på 
manometeret, og luk 
hanen, så snart et tryk på 1-1,5 bar er 
nået.
Kedlen aktiverer udluftningsfunktionen.
Hvis fejlen vises ofte, skal kedlen 
slukkes. 
Bring den eksterne afbryderkontakt 
i positionen FRA, luk for gashanen, 
og kontakt en kvalificeret tekniker, 
så anlægget kan kontrolleres for 
vandlækager.

Vigtigt
Af sikkerhedshensyn er det højst 
muligt at udføre fem forsøg for 
at frigive kedeldriften inden for 
15 minutter (fem trykimpulser på 
OK-knappen). Desuden spærres 
kedeldriften helt. Kedlen frigives ved 
at gentilslutte strømforsyningen ved af 
slukke og derefter tænde igen på den 
2-polede afbryderkontakt.

4.1.4. Fejlmelding

Denne fejltype signalerer et problem, 
som gør, at kedlen forbliver i drift 
(P-kode).
Meddelelsen vises i følgende format 
på displayet:
5 P15 P1 = 1. Mislykket tænding Det første 
ciffer, der angiver funktionsgruppen, 
efterfølges af et P (advarsel) og 
identifikationsnummeret på den 
respektive meddelelse.
Se næste side for en tabel over 
fejlkoder.
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Det første ciffer i fejlkoden (f.eks. 101) 
angiver, hvilken funktionsgruppe i 
kedlen, der forårsager fejlen.
1 - Primært kredsløb 
2 - Varmtvandskredsløb
3 - Styrekort
4 - Kommunikation med periferiske 
enheder
5 - Tænding og flammepåvisning
6 - Luftindtag/røggassystem
7 - Zoner

1) Afbryd spændingsforsyningen til kedlen

Der kan indtræffe flere fejltyper. 
Nogle funktionsfejl afhjælpes ved 
nulstilling. Fejl med sikkerhedsstop 
kan ikke afhjælpes ved nulstilling. 
Kondensationskedlen genoptager 
først driften, når fejlen er afhjulpet. 
Den tredje type fejlkode signalerer en 
funktionsfejl, men kedlen fortsætter 
med at fungere (P-kode). 
Fejlkoderne er opdelt i seks forskellige 
funktionsgrupper. Den første visning 
angiver, hvilken funktionsgruppe i 
kondensationskedlen, der er berørt.

4. Varmekredsens sikkerhedssystem

4.2. Tabel over fejlkoder

Display Beskrivelse Nulstilling?

1. Primært kredsløb

101 STB-afbrydelse; overtemperatur Nulstilling

102 Vandtrykafbryder på opvarmning (kortslutning eller 
åbent kredsløb)

Ingen 
nulstilling

103 Utilstrækkelig cirkulation eller vandmangel: Gradient 
T fremløb 7 °C/, tre gange Nulstilling

104
Utilstrækkelig cirkulation eller vandmangel: Gradient 
T fremløb  > 20 °C/sek. eller gradient T returløb > 20 
°C/sek.

Nulstilling

105 Utilstrækkelig cirkulation eller vandmangel: T fremløb 
– T returløb > 55 °C, tre gange Nulstilling

106 Utilstrækkelig cirkulation eller vandmangel: Gradient 
T fremløb +10 °C, tre gange Nulstilling

107 Utilstrækkelig cirkulation eller vandmangel: T retur-
løb > T fremløb 30 °C Nulstilling

108
Opfyldning af anlæg: Intet vand i primærkreds (P < 
Pmin) for kedel med trykafbryder.
On/Off (par. 247=1)

Ingen 
nulstilling

110 Føler på varmevekslerens fremløb er åben/kortsluttet Ingen nulstilling

112 Føler på varmevekslerens retur er åben kortsluttet Ingen nulstilling

114 Udendørsføler åben kortsluttet Ingen 
nulstilling

116 Termostat på 
gulvvarme åben

Ingen 
nulstilling

1P1 Utilstrækkelig cirkulation eller vandmangel: Gradient 
T fremløb > 7 °C/sek. Signalering

1P2 Utilstrækkelig cirkulation eller vandmangel: 
T fremløb – T returløb > 55 °C Signalering

1P3 Utilstrækkelig cirkulation eller vandmangel: Gradient 
T fremløb +10 °C Signalering

1P4 Opfyldning af anlæg

2. Varmtvandskredsløb

202 Nedre beholderføler, kredsløb åbent eller intet signal 
(solanlæg) 

Ingen 
nulstilling

203 Beholderføler, kredsløb åbent eller intet signal Ingen nulstilling

205 Føler på brugsvandsindgang kredsløb åbent (solanlæg) Ingen nulstilling

209 Varmtvandsbeholder overtemperatur 
( >80 °C  = til;  <75 °C; fra)

Ingen nulstil-
ling

2P2 Funktionen anti-legionella ikke afsluttet Signalering

3. Styrekort

301 Displayfejl EEPROM
Ingen 
nulstilling

302 Kommunikationsfejl GP – GIU
Ingen 
nulstilling

303 Intern fejl i styrekort
Ingen 
nulstilling

304 Mere end 5 nulstillinger på 15 minutter
Ingen 
nulstilling    1)

305 Intern fejl i styrekort Nulstilling
306 Intern fejl i styrekort Nulstilling

4.2.  Tabel over fejlkoder

ADVARSEL!
Der kan højest udføres 
5 nulstillinger inden for 
et tidsrum på 15 min. 
Derefter er det nødvendigt 
at vente 30 minutter eller 
afbryde strømforsyningen til 
enhed.
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ADVARSEL!
KUN THISION MINI: HVIS 
DER IKKE ER TILSLUTTET EN 
VARMTVANDSBEHOLDER 
SKAL KABLET TIL 
3-VEJSVENTILENS DRIFT 
FJERNES, MENS KEDLEN ER I 
VARMEDRIFT.
HVIS KABLET IKKE FJERNES, 
ER FROSTBESKYTTELSES-
FUNKTIONEN IKKE AKTIV.

4.3.  Frostbeskyttelsesfunktion

Kedlen er udstyret med en funktion, 
som styrer temperaturen for varme-
vekslerens fremløb: Hvis temperaturen 
falder til under 8 °C, starter pumpen 
(cirkulation i varmesystemet) i 2 
minutter. 
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 
cirkulationen med yderligere 2 
minutter.

c) Hvis temperaturen er på under 

4  °C, så tændes brænderen 
i opvarmningstilstand med 
minimal effekt, indtil en 

fremløbstemperatur på 33 °C 
er opnået. Derefter slukker 
brænderen, mens pumper 
fortsætter med at fungere i to 
minutter.

Hvis kedlen er udstyret med 
en varmevandsbeholder, så 
kontrollerer en særlig anordning 
varmtvandstemperaturen. 
Hvis temperaturen falder til under 

8  °C, så skifter fordelerventilen til 
opvarmningstilstanden, og brænderen 
tænder, indtil temperaturen er 

12 °C. Herefter følger to minutters 
eftercirkulation.
Frostbeskyttelsesfunktionen kan kun 
fungerer kun korrekt under følgende 
forhold:
- korrekt anlægstryk
- kedlen er tilsluttet 

strømforsyningen 
- kedlen er gasforsynet

307 Intern fejl i styrekort Nulstilling
309 Kontrol af gasrelæ mislykket Nulstilling
3P9 Programmeret vedligeholdelse - ring til kundeservice

4. Kommunikation med periferiske enheder

407 Rumføler, kredsløb åbent eller kortslutning
Ingen 
nulstilling

411 Zone 1 – rumføler åben/kortslutning
Ingen 
nulstilling

412 Zone 2 – rumføler åben/kortslutning
Ingen 
nulstilling

413 Zone 3 – rumføler åben/kortslutning
Ingen 
nulstilling

5. Tænding og flammeovervågning
501 Flammefejl Nulstilling

502 Flammesignal med lukket gasventil 
Ingen 
nulstilling

504 3 flammeløft konstateret i en driftscyklus Nulstilling
5P1 Første tændingsforsøg mislykket Signalering
5P2 Andet tændingsforsøg mislykket Signalering
5P3 Flammefejl under drift Signalering

6. Luftindtag/røggassystem
610 Fejl varmeveksler føler Nulstilling
612 Fejl blæser Nulstilling

7. Zoner

701 Fremløbsføler zone 1, kredsløb åbent eller kortslutning
Ingen 
nulstilling

702 Fremløbsføler zone 2, kredsløb åbent eller kortslutning
Ingen 
nulstilling

703 Fremløbsføler zone 3, kredsløb åbent eller kortslutning
Ingen 
nulstilling

711 Returløbsføler zone 1, kredsløb åbent eller kortslutning
Ingen 
nulstilling

712 Returløbsføler zone 2, kredsløb åbent eller kortslutning
Ingen 
nulstilling

713 Returløbsføler zone 3, kredsløb åbent eller kortslutning
Ingen 
nulstilling

722 Overtemperatur zone 2
Ingen 
nulstilling

723 Overtemperatur zone 3
Ingen 
nulstilling

750 Udefineret hydraulikskema
Ingen 
nulstilling

4. Varmekredsens sikkerhedssystem

4.2. Tabel over fejlkoder
4.3. Frostbeskyttelsesfunktion
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5. Betjening ved slutkunde

5.1. Beskrivelse af betjeningsknapperne
5.1.1. Varmeregulering
Afhængigt af driftstilstanden 
indstilles fremløbsstemperaturen 
eller rumtemperaturen 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.

5.1.2. Varmt 
brugsvandstemperatur  
Indstilling THISION MINI 
COMBI

Temperaturen for det varme 
brugsvand kan nemt indstilles med 
knappen 
(2). Det er muligt at vælge værdier 
fra 36 °C til 60 °C. Den valgte værdi 
vises blinkende på displayet; efter 
5 sek. overtages værdien og vises 
permanent.

5.1.3. Indstilling af sommerdrift
Rumopvarmning 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 drive kedlen med 
sænkning af temperaturen om 
natten.

• MAN: Manuel drift 
 I manuel drift skelnes mellem to 

forskellige tilfælde:
a)  SCI aktiv: Kedlen regulerer 

dag- og nattemperaturen til 
komforttemperatur.

b)  SCI deaktiveret: Kedlen 
styres med en fast temperatur 
(teknikers parameter 
402: fabriksindstilling 
højtemperatursystem 40 °C, 
lavtemperatursystem 25 °C.
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5.1. Beskrivelse af betjeningsknapperne
5.1.4. Afbrydelse af 
opvarmningsfunktionen
Sluk for kedlen ved at trykke på ON/
OFF-knappen (1); displayet viser OFF.
Fr o s t b e s k y tt e l s e s f u n k t i o n e n 
forbliver aktiv.

VIGTIGT !!
For at slukke kedlen 
fuldstændigt skal den afbrydes 
fra strømforsyningen (på 
hovedafbryderen).
Luk derefter også for gashanen.
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5.2. 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 varmesymbolet /  .

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 (varmtvandsbeholder deaktiveret)

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

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.                   Omstillingstemperatur automatisk 
                   sommer/vinterdrift  / 

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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5.3. 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 fremløbstem-
peratur på 35 °C for lave temperaturer

2: Temperaturregulering kun med rumføler
3: Temperaturregulering kun med udendørs føler
4: Temperaturregulering med rum- og udendørs føler
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

Varmekredstryk [bar] --

Fremløbstemperatur opvarmning [°C] 831

Returløbstemperatur opvarmning [°C] 832

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

840

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

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

Indgangstemperatur fra solanlæg (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 ændres i 
brugermenuen eller i menuen, 
som er forbeholdt teknikeren.
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5.4. Dato og klokkeslæt
5.5. Varmt brugsvand-foropvarmning

5.4. 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 internettet 
via WiFi, opdateres dato og 
klokkeslæt automatisk.
Dato og klokkeslæt kan kun 
ændres manuelt, når ITIME er 
slukket.
 Manuel indtastning:
Dag (1-31)
Måned (1-12)
År (2018)
Time (00:00)  

5.5. Foropvarmningsfunktionen for 
varmt vand (komfortfunktion )
Med dette parameter 
kan slutbrugeren vælge 
varmtvandskomfort. Jo højere 
komfort, desto højere er 
energiforbruget. 
THISION MINI 
(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 omskiftningstider. 
Uden for disse tidsvinduer er 
foropvarmningen af det varme 
vand deaktiveret.

/

/

(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-ap-
pen eller brug af rumudstyr som REMOCON PLUS.
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5.6. 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 kedlen 
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.

5.7. 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

5. Betjening ved slutkunde

5.6. Funktionen SCI
5.7. Rumtemperatur dag/nat
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5.8. Timerprogrammeret opvarmning
5.9. Varmekurvens stigning
5.10. Varmekurvens parallelforskydning
5.8. Timerprogrammeret 
opvarmning
Slutbrugeren 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.

5.9. 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.

5.10. 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 kedlen 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 inter-
val 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 inter-
val 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 rumen-
hed). 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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5.11. Automatisk omskiftning mellem sommer- og vinterdrift
5.11. Automatisk omskiftning 
mellem sommer- og vinterdrift
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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6. Justering af parametre forbeholdt teknikeren

Teknikerområde – forbeholdt 
kvalificerede teknikere

I teknikerområdet kan kedlen 
indstilles/konfigureres i henhold 
til de specifikke krav i den aktuelle 
installation.
Det indeholder også vigtige 
oplysninger om effektiv drift af kedlen.
Området forbeholdt teknikerne 
omfatter også en række 
displayvinduer, der leder direkte 
til de parametre, der skal indstilles 
under installation af produktet/
konfigurationsfasen.

Værdierne kan ændres med 

knapperne ”+” og ”-”   eller .

Displayet viser nogle ”hurtige 
indstillinger” med direkte adgang til 
parametrene.

Alle tilgængelige parametre kan ses i 
den OVERORDNEDE MENU.
Parametre for de enkelte menuer er 
anført på de følgende sider.
De enkelte parametre kan aktiveres 
og reguleres ved hjælp af knapperne, 
som er beskrevet herunder: 

0

Menuerne og parameternumrene 
vises på displayet.

ADVARSEL! MENUERNE ER 
FORBEHOLDT KVALIFICEREDE 
TEKNIKERE OG ER BESKYTTET MED 
ADGANGSKODEN.

Følg denne procedure for at få adgang 
til menuerne (eksempel: parameter 231 
Maksimal varmeeffekt, ændring fra 45 til 
50 %)
1.  Tryk samtidig på knapperne OK 

og ESC i 5 sekunder. Displayet 
viser 222222 

2. For at indtaste adgangskoden for 
det beskyttede område trykkes på 
knappen ”+”, indtil 234234 vises.

3.  Tryk på knappen OK.
 Displayet viser  MEMENNUU 

(OVERORDNET MENU)
4.  Tryk på knappen OK. 
 Displayet viser menu 00

SCI

CODE

CODE

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

SRA
0

ON OFF
COMFORT

MENU PAR CODE CASCADE

CODE

CODE

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

SRA
0

ON OFF
COMFORT

MENU PAR CODE CASCADE

CODE

CODE

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

SRA
0

ON OFF
COMFORT

MENU PAR CODE CASCADE

CODE

CODE

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

SRA
0

ON OFF
COMFORT

MENU PAR CODE CASCADE

CODE

CODE

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

SRA
0

ON OFF
COMFORT

MENU PAR CODE CASCADE

CODE

CODE

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

SRA
0

ON OFF
COMFORT

MENU PAR CODE CASCADE

CODE

CODE

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

SRA
0

ON OFF
COMFORT

MENU PAR CODE CASCADE

CODE

CODE

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

SRA
0

ON OFF
COMFORT

MENU PAR CODE CASCADE

CODE

CODE

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

SRA
0

ON OFF
COMFORT

MENU PAR CODE CASCADE

Bemærk:
Efter at have bekræftet 
med OK kan det 
tage flere sekunder, før 
indtastningsfeltet igen kan 
benyttes.

5. Tryk på knappen  ”+”. Displayet 
viser menu 22.

6. Tryk på knappen OK, 
for at få adgang til 
menuen. Displayet viser 
undermenuen  2020.

7. Tryk på knappen ”+”, for at vælge 
undermenuen  2323.

8.  Tryk på knappen OK, for at få 
adgang til undermenuen.

 Displayet viser parameter 231231.
9. Tryk på knappen OK for at åbne 

parameteret.
 Displayet viser værdien ”4545”.
10. Tryk på knappen ”+” eller ”-”, indtil 

den nye værdi  ”5050” vises.
11. Tryk på knappen OK for at 

gemme, eller tryk på knappen ESC 
for at afslutte uden at gemme.

Tryk på knappen ESC, indtil visningen 
af displayet igen er normal.
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1.  Tryk samtidig på knapperne OK 
og ESC i 5 sekunder. Displayet 
viser  222222 

2. For at indtaste adgangskoden for 
det beskyttede område trykkes på 
knappen ”+”, indtil  234 234 vises.

3.  Tryk på knappen OK.
 Displayet viser  MEMENNUU
 (OVERORDNET MENU)

6. Justering af parametre forbeholdt teknikeren

6.1. Menustruktur

0 Netværk

0 4 Brugergrænseflade
2 Kedelparametre

2 0 Generelle indstillinger
2 1 Ledige parametre
2 2 Indstillinger
2 3 Opvarmning 1
2 4 Opvarmning 2
2 5 Opvarmning af varmt vand
2 6 Kedel i manuel drift
2 7 Test og kontrol
2 8 Nulstilling af fabriksindstillinger

4 Zone 1 parameter
4 0 Temperaturindstilling
4 1 Sommer/vinter omstilling
4 2 Indstillinger zone 1
4 3 Diagnostik zone1

5 Zone2 parameter
5 0 Temperaturindstilling
5 1 Sommer/vinter omstilling
5 2 Indstillinger zone2
5 3 Diagnostik zone2

8 Serviceparameter
8 0 Statistik -1
8 1 Statistik -2
8 2 Kedel
8 3 Kedeltemperatur (°C)
8 4 Solanlæg og bufferbeholder
8 5 Service
8 6 Fejlhistorik
8 7 Ledige parametre

OVERORDNET MENU 
Parametre for de enkelte menuer 
er anført på de følgende sider.

VAL Visualisering
Direkte visning af temperatur FL/
RL, blæserhastighed, 3-vejsventi-
lens position osv.:
821 - 822 – 823 - 824 - 825 - 827 
- 830 - 831 - 832 - 833- 835 – 
840 – 847 

ERR - Fejl-MENU
Displayet viser de sidste 10 fejl 
med angivelse af kode, beskrivel-
se og dato.
Drej knappen for at bladre gen-
nem fejlene.

PCB - Udskiftning af styrekort 
tændingslast, kedeleffekt, tryk-
sensor, VV-komfort osv.:
214 - 220  - 228 - 229 - 231- 
232- 233 - 234 - 247 – 250 - 253 
- 257

GAS brændingsparametre tæn-
dingslast, kedeleffekt, skorstens-
fejerfunktion

220 - 231- 232- 233 - 234 - 270

SET - Indstillingsparameter 
direkte adgang til tændingslast, 
funktion TA2 som FB STB eller 
rumtermostat, varmeeffekt, legio-
nellafunktion pumpehastighed:
220 - 223 - 231 - 245 – 246
- 257 - 258

Indtastning af kode Bemærk:
Efter at have bekræftet 
med OK kan det 
tage flere sekunder, før 
indtastningsfeltet igen kan 
benyttes.

+
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6.2. Overordnet menu

OVERORDNET MENU

Kodeindtastning 222 Drej regulatoren med uret, og vælg 
234. Tryk derefter på OK-knappen.

0 Netværk

0. 0 < ikke tilgængelig >

0. 1 < ikke tilgængelig >

0. 2 Bus netværk

0. 2. 0 Netværk til stede Kedel
Systemgrænseflade (REMOCONPLUS) 
Rumtermostat 

Parameteret viser alle kommuni-
kerende enheder forbundet med 
REMOCON PLUS. 

0. 2. 1 < ikke tilgængelig >

0. 2. 2 < ikke tilgængelig >

0. 2. 3 < ikke tilgængelig >

0. 3 < ikke tilgængelig >                       (kun tilgængelig med REMOCON PLUS)

0. 4 Kedel-brugergrænseflade

0. 4. 0 Indstilling af zone på display fra 0 til 3 1 (kun tilgængelig hvis REMOCON PLUS 
er installeret i kedlen, par. 0.3.0 = 0) 

0. 4. 1 < ikke tilgængelig >

0. 4. 2 < ikke tilgængelig >

1    < ikke tilgængelig >

2 KEDELPARAMETRE

2. 0 Generelle indstillinger

2. 0. 0 Indstilling af 
varmtvandstemperaturen

fra 36 til 60 (°C) 60 THISION MINI Combi

Indstilling af 
varmtvandstemperaturen

fra 40 til 60 (°C) 60 THISION MINI

2. 0. 1 Foropvarmning af varmt vand 0. FRA
1. TIL

1 Kun for THISION MINI Combi

2. 1.    < ikke tilgængelig >

2. 2 INDSTILLINGER

2. 2. 0 Tændingslast
KUN FOR 
KUNDEASSISTANCEN

fra 0 til 100
Se tabel over gasindstillinger

2. 2. 1    < ikke tilgængelig >

2. 2. 2    < ikke tilgængelig >

2. 2. 3 Gulvvarme termostat eller TA2 0. Gulvvarme termostat
1. Rumtermostat 2

0

2. 2. 4 Temperaturregulering 0. FRA
1. TIL

1

2. 2. 5 Opvarmning forsinket opstart 0. Deaktiveret
1. 10 sek.
2. 90 sek.
3. 210 sek.

0
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2. 2. 6    < ikke tilgængelig >

2. 2. 7    < ikke tilgængelig >

2. 2. 8 Kedelversion
THISION MINI COMBI 
- MÅ IKKE JUSTERES

fra 0 til 5
0. Kombikedel

0

KUN FOR KUNDEASSISTANCEN (kun 
ved gasomstilling eller udskiftning af 
styrekort) Se tabel over gasindstillinger

Kedelversion 
THISION MINI
ADVARSEL!
Der må kun omstilles fra 
1 til 2, når en ekstern 
varmtvandsbeholder med 
ON/OFF-termostat er 
tilsluttet.

fra 0 til 5
0. IKKE ANVENDT
1. Ekst. varmtvandsbeholder 
med NTC-føler
2. Ekst. varmtvandsbeholder 
med termostat
3. IKKE ANVENDT
4. IKKE ANVENDT
5. IKKE ANVENDT

1

2. 2. 9 Nominel kedeleffekt fra 0 til 200 KUN FOR KUNDEASSISTANCEN (kun 
ved gasomstilling eller udskiftning af 
styrekort)

2. 3 OPVARMNING DEL 1

2. 3. 0    < ikke tilgængelig >

2. 3. 1 Reduceret maksimal 
varmeeffekt (begrænsning, i % 
af den maksimale varmeeffekt, 
parameter 234)

fra 0 til 100 (%)
KUN FOR KUNDEASSISTANCEN 
Se tabel over gasindstillinger

2. 3. 2 Maks. varmtvandseffekt % 
KAN IKKE ÆNDRES

fra 0 til 100 (%)

KUN FOR KUNDEASSISTANCEN (kun 
ved gasomstilling eller udskiftning af 
styrekort) Se tabel over gasindstillinger

2. 3. 3 Min. effekt % KAN IKKE 
ÆNDRES

fra 0 til 100 (%)

2. 3. 4 Maks. varmeeffekt % se 
henvisninger i afs.  3.5.1

fra 2.3.3 til 100 (%)

2. 3. 5 Opvarmning startforsinkelse 0. Manuel
1. Automatisk

0

(Hvis 235 =0)2. 3. 6 Indstilling opvarmning 
startforsinkelse

fra 0 til 7 minutter 3

2. 3. 7 Opvarmningspumpe 
eftercirkulation

fra 0 til 15 minutter eller CO 
(løbende)

3

6. Justering af parametre forbeholdt teknikeren

6.2. Overordnet menu
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2. 3. 8 Pumpedrift 
(pumpemodulation ved 
opvarmning)

Ikke aktiv; 
Indstillingen har ingen 
indvirkning

2. 3. 9 Temperaturforskel- 
modulationspumpe (°C)

Ikke aktiv; indstillingen har 
ingen virkning

2. 4 OPVARMNING DEL 2

2. 4. 0    < ikke tilgængelig >

2. 4. 1    < ikke tilgængelig >

2. 4. 2    < ikke tilgængelig >

2. 4. 3 Efterventilation opvarmning
(efterventilation efter 
opvarmning)

0. FRA (5 sekunder)
1. TIL (3 minutter)

0

2. 4. 4 Varighed for hurtig 
temperaturstigning 
opvarmning

fra 0 til 60 minutter 16 aktiveres kun med rumtermostat 
ON/OFF og aktiv temperaturstyring 
(parameter 421 og 521 = 01)

Med dette parameter indstilles ventetiden for automatisk stigning af den beregnede fremløbstemperatur i 
trin på 4 °C (maks. 12 °C). Hvis dette parameter forbliver indstillet til 00, er denne funktion ikke aktiv.

2. 4. 5 Maks. pumpe PWM Fra værdien, som er indstil-
let i parameter 246 op til 
100 (%)

99

2. 4. 6 Min. pumpe PWM Fra 40 op til værdien 
indstillet i parameter 245

40

2. 4. 7 Kedel systemtrykovervågning 0. Kun temperaturføler
1. Trykafbryder
2. Tryksensor

2 KUN FOR KUNDEASSISTANCEN (kun 
ved gasomstilling eller udskiftning af 
styrekort)

2. 4. 8    < ikke tilgængelig >

2. 4. 9 Kalibrering af udendørs føler fra -3 til +3 (°C) 0 Kun med aktiv tilsluttet udendørs føler

2. 5 OPVARMNING AF VARMT VAND

2. 5. 0 Komfortfunktion 0. Deaktiveret
1. ifølge tidsprogram
2. Kontinuerlig drift
THISION MINI COMBI

0
med timerprogram: Tillader en time-
baseret/ugebaseret styring af tem-
peraturen i varmtvandsbeholderen. 
Varmtvands-gennemstrømningsfunk-
tionen forbliver aktiv. Læs brugsanvis-
ningerne

0. Deaktiveret
1. ifølge tidsprogram
2. Kontinuerlig drift
THISION MINI

2

0 = Deaktiveret / Temperaturen i varmtvandsbeholderen opretholdes ikke.
1 = med timerprogram/ KOMFORT  programmeret: Varmtvandsbeholderens temperatur opretholdes i de 

programmerede tider.
2 = permanent drift / KOMFORT: Varmtvandsbeholderens temperatur opretholdes døgnet rundt hver dag i 

ugen. 

2. 5. 1 Komfort anti-cyklus tid fra 0 til 120 (minutter) 0

2. 5. 2 Varmt vand-startforsinkelse fra 5 til 200
(0,5 til 20 sekunder)

5
Anti-hammerslag i vandrør

6. Justering af parametre forbeholdt teknikeren

6.2. Overordnet menu
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2. 5. 3 Varmt vand-afbryderlogik 0.  Antikalk (stop ved > 67 °C)
1.  4 °C over indstillet varmt-
vandstemp.

0

2. 5. 4 Afkøling iht. 
varmtvandsproduktion

0.  FRA
1.  TIL 

0

FRA = 3 minutter eftercirkulation og efterblæsning iht. varmtvandsanmodning; når den målte kedeltemperatur 
kræver det, ellers gælder 5 sekunder.
TIL = altid 3 minutter eftercirkulation og efterventilation ved anmodning om varmt vand.

2. 5. 5 Forsinkelse varmt vand -> 
opvarmning

fra 0 til 30 (minutter) 0

2. 5. 6    < ikke tilgængelig >

2. 5. 7 Anti-legionellafunktion 0. FRA
1. TIL 

1 THISION MINI - Kan aktiveres hvis 
kedlen er tilsluttet en varmtvandsbeholder.

Denne funktion forhindrer dannelse af legionellabakterier, som kan vokse ved temperaturer på mellem 20 °C 
og 40 °C i stillestående vand i rør og lagerbeholdere. Når funktionen er aktiveret, så opvarmes vandet til over 
60 °C i 60 minutter, når varmtvandstemperaturen falder til under 59 °C i mere end 30 dage.

2. 5. 8 Anti-legionella hyppighed fra 24- 480 t/30 dage 30d THISION MINI - Kan aktiveres hvis 
kedlen er tilsluttet en varmtvandsbeholder.

2. 5. 9    < ikke tilgængelig >

2. 6 KEDEL I MANUEL DRIFT

2. 6. 0 Aktivering af driftstilstand 
manuel betjening

0. FRA
1. TIL 

0

2. 6. 1 Forceret kedelpumpe drift 0. FRA
1. TIL 

0
betinget af 2.6.0 =1

2. 6. 2 Forceret ventilation
(styring af blæser)

0. FRA
1. TIL 

0
betinget af 2.6.0 =1

2. 6. 3 Forceret 3-vejsventil 0. Opvarmning af varmt 
vand
1. Opvarmning

0
betinget af 2.6.0 =1

2. 6. 4    < ikke tilgængelig >

2. 6. 5    < ikke tilgængelig >

2. 7 TEST AF CYKLISKE SERIER

2. 7. 0 Skorstensfejer TEST+  = maks. last opvarmning

 - Tryk på 

   TEST+ = maks. last varmt vand

-  Tryk på 

   TEST+   = min. last

Skorstensfejerfunktionen kan aktiveres 
ved at trykke på RESET-knappen i 
kontaktpanelet i 10 sekunder.

2. 7. 1 Udluftningsfunktion Tryk på knappen OK Udluftningsfunktionen kan aktiveres 
ved at trykke på ESC-knappen i 
kontaktpanelet i 5 sekunder.

6. Justering af parametre forbeholdt teknikeren

6.2. Overordnet menu
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2. 7. 4 Tørrecyklus for 
gulvbelægninger

fra 0 til 5 0

0 = fra
1 = funktionsopvarmning

2 = opvarmning hærdning

3 = funktionsopvarmning + hærdning

4 = funktionsopvarmning + hærdning

5 manuel opvarmning  
   

TVL opretholdes 3 dage om ugen på 25 
°C, øges derefter til måltemperaturen 
(jf. par. 275 - fabriksindstilling 55 
°C) og holdes i 4 dage på denne 
temperatur.

TFL bringes fra 25 °C i trin på 5°C pr. 
dag indtil måltemperaturen nås (par. 
275), holdes i ”x” dage og derefter fra 
måltemperaturen med 5 °/dag op til 
25 °C. Fast cyklustid 18 dage.

To driftsformer udføres efter hinanden 
med en stoptid på 2 dage imellem 
dem.

To driftstilstande udføres efter 
hinanden med en stoptid på 1 dag 
imellem dem. 

Fremløbstemperaturen er indstillet 
til den værdi, der er angivet i 
parameter 275 ”Indstillet værdi for 
fremløbstemperatur for gulvtørring”.

6. Justering af parametre forbeholdt teknikeren

6.2. Overordnet menu
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2. 7. 5 Indstillet temperatur for 
fremløb under tørring af 
gulvbelægning

fra 25 til 60 °C 55

2. 8 MENU RESET

2. 8. 0 Nulstilling af 
fabriksindstillinger

Nulstilling? OK = ja, ESC = 
nej

For at få adgang til 
parameterindstillingerne trykkes på 
knappen OK. 
Det et par sekunder, før funktionen 
bliver aktiv. Vent, til OK vises. Advarsel: 
Efter indstillingen kontrolleres, 
at de stemmer overens med Et-
parameterlisten for bundkortet.

3    < ikke tilgængelig >

4 ZONE1 PARAMETER (for zone 2 = 5.x.x)

4. 0 TEMPERATURINDSTILLING

4. 0. 0 T dag fra 10 til 30 °C 21

4. 0. 1 T nat fra 10 til 30 °C 16

4. 0. 2 T indstillet Z1 fra 20 til 45 °C 20 Parameter 420 = 0

fra 30 til 82 °C 40 Parameter 420 = 1

4. 0. 3 Zone 
frostbeskyttelsestemperatur

fra 2 til 15 °C 5
ændrer alle zoner

4. 1 SOMMER/VINTER OMSTILLING

4. 1. 0 Sommer/vinter 
Funktion zone 1

0. FRA
1. TIL 

0 kun mulig med udeføler 
(eller internettemperatur)

4. 1. 1 S/V temperaturgrænse fra 0 til 30 °C 20

4. 1. 2 S/V forsinkelsestid fra 1 til 300 minutter 60

4. 2 INDSTILLINGER ZONE 1

4. 2. 0 Temperaturområde zone 1 0. lav temperatur

1. høj temperatur 
1 0 = fra 20 til 45 °C

1 = fra 30 til 82 °C

4. 2. 1 Type temperaturregulering 0. Fast fremløbstemperatur 
1. TIL/FRA-termostat
2. Kun rumføler
3. Kun udendørs føler
4. Rumføler og udeføler

3

4. 2. 2 Varmekurvens stigning fra 0.2 til 0.8 0.6 param. 420 = 0

fra 0.4 til 3.5 1.3 param. 420 = 1

Forøge indstillingen:
Øger fremløbstemperaturen især ved kolde 
udendørstemperaturer.
Mindske indstillingen:
Sænker fremløbstemperaturen især ved kolde udendørstem-
peraturer. 
 
Se afsnit 3.3.2.

An
læ

gg
et

s 
fre

m
lø

bs
te

m
pe

ra
tu

r

La
v 

te
m

pe
ra

tu
r

Hø
j t

em
pe

ra
tu

r

Udetemperatur

Nominel
rumtemperatur
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20
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15

30

40
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100°C

10

2.53.03.5 2.0

1.5

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

5 0 -5 -10 -15 -20 °C

6. Justering af parametre forbeholdt teknikeren

6.2. Overordnet menu
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4. 2. 3 Parallelforskydning fra -7 til +7 0 Parameter 420 = 0

fra -14 til +14 0 Parameter 420 = 1

For at tilpasse temperaturkurven til systemets egenskaber kan kurven forskydes parallelt for at ændre den 
beregnede fremløbstemperatur og dermed ændre rumtemperaturen.
Ved at åbne parameteret og dreje knappen kan kurverne forskydes parallelt. Forskydningsværdien kan 
aflæses på displayet:
-  fra -14 til +14 (høje temperaturer)
-  fra -7 til +7 (lave temperaturer)
Hver trin svarer til en stigning/reduktion på 1 °C i gennemstrømningstemperaturen i forhold til den indstillede 
temperaturværdi.

4. 2. 4 Rumtemperaturindflydelse, 
proportional

fra 0 til 20 2 Parameter 420 = 0

fra 4 til 20 4 Parameter 420 = 1

Hvis indstillingen = 0, så har den temperatur, som aflæses af rumføleren, 
ingen indvirkning på beregningen af den indstillede værdi. 
Hvis indstillingen = 20, så har den bestemte temperatur maksimal 
indflydelse på beregningen af den indstillede værdi.

4. 2. 5 Indstilling af maksimal 
varmetemp. zone 1

fra 20 til 45 °C 45 Parameter 420 = 0

fra 30 til 82 °C 82 Parameter 420 = 1

4. 2. 6 Indstilling af minimal 
varmetemp. zone 1

fra 20 til 45 °C 20 Parameter 420 = 0

fra 30 til 82 °C 30 Parameter 420 = 1

4. 2. 7    < ikke tilgængelig >

4. 2. 8 Hurtig natsænkning af temp. 0. FRA
1. TIL

0

4. 2. 9 Anmodning om varme-tilstand 0 = Nat FRA 
       (kun hvis 0.3.0=0)
1 = Nat reduceret
2 = Komforttemperatur (ved 
udetemperatur < 4.1.1)

1

4. 3 DIAGNOSTIK ZONE1

4. 3. 0 Rumtemperatur

4. 3. 1 Indstillet rumtemperatur

4. 3. 2 Fremløbstemperatur

4. 3. 3 Returløbstemperatur

4. 3. 4 Varmeanmodning Z1 0. FRA
1. TIL 

4. 3. 5 Pumpetilstand 0. FRA
1. TIL

4. 4    < ikke tilgængelig >

5 ZONE2 PARAMETER

5. 0 TEMPERATURINDSTILLING

5. 0. 0 T dag fra 10 til 30 °C 21

5. 0. 1 T nat fra 10 til 30 °C 16

5. 0. 2 T indstillet Z2 fra 20 til 45 °C 20 Parameter 520 = 0

fra 30 til 82 °C 40 Parameter 520 = 1

6. Justering af parametre forbeholdt teknikeren

6.2. Overordnet menu
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5. 0. 3 Zone 
frostbeskyttelsestemperatur

fra 2 til 15 °C 5
ændrer alle zoner

5. 1 SOMMER/VINTER OMSTILLING

5. 1. 0 Sommer/vinter-funktion zone 
2

0. FRA
1. TIL 

0 kun mulig med udeføler 
(eller internettemperatur)

5. 1. 1 S/V temperaturgrænse fra 0 til 30 °C 20

5. 1. 2 S/V forsinkelsestid fra 1 til 300 minutter 60

5. 2 INDSTILLINGER ZONE 2

5. 2. 0 Temperaturområde zone 2 0= nedre temperatur

1= høj temperatur 
1 0 = fra 20 til 45 °C

1 = fra 30 til 82 °C

5. 2. 1 Type temperaturregulering 0. Fast fremløbstemperatur
1. TIL/FRA-termostat
2. Kun rumføler
3. Kun udendørs føler
4. Rumføler og udeføler

1

5. 2. 2 Varmekurve fra 0.2 til 0.8 0.6 Parameter 520 = 0

fra 0.4 til 3.5 1.3 Parameter 520 = 1

se grafisk parameter 422
Ved anvendelse af udendørs temperaturføler beregner kedlen den passende fremløbstemperatur under 
hensyntagen til udetemperaturen og installationstypen.
Kurvetypen skal vælges afhængigt af varmelegemetypen i anlægget og varmeisoleringen.

5. 2. 3 Parallelforskydning fra -7 til +7 0 Parameter 520 = 0

fra -14 til +14 0 Parameter 520 = 1

For at tilpasse temperaturkurven til systemets egenskaber kan kurven forskydes parallelt for at ændre den 
beregnede fremløbstemperatur og dermed ændre rumtemperaturen.
Ved at åbne parameteret og dreje knappen kan kurverne forskydes parallelt.  
Forskydningsværdien kan aflæses på displayet:
-  fra -14 til +14 (høje temperaturer)
-  fra -7 til +7 (lave temperaturer)
Hver trin svarer til en stigning/reduktion på 1 °C i gennemstrømningstemperaturen i forhold til den indstillede 
temperaturværdi.

5. 2. 4 Rumtemperaturindflydelse, 
proportional

fra 0 til 20 2 Parameter 520 = 0

fra 0 til 20 4 Parameter 520 = 1

Hvis indstillingen = 0, så har den temperatur, som aflæses af rumføleren, 
ingen indvirkning på beregningen af den indstillede værdi. 
Hvis indstillingen = 20, så har den bestemte temperatur maksimal 
indflydelse på beregningen af den indstillede værdi.

5. 2. 5 Indstilling af maksimal 
varmetemp. zone 2

fra 20 til 45 °C 45 Parameter 520 = 0

fra 30 til 82 °C 82 Parameter 520 = 1

5. 2. 6 Indstilling af minimal 
varmetemp. zone 2

fra 20 til 45 °C 20 Parameter 520 = 0

fra 30 til 82 °C 30 Parameter 520 = 1

5. 2. 7    < ikke tilgængelig >

5. 2. 8 Hurtig natsænkning af temp. 0. FRA
1. TIL

0

6. Justering af parametre forbeholdt teknikeren

6.2. Overordnet menu
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6. Justering af parametre forbeholdt teknikeren
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5. 2. 9 Anmodning om varme-tilstand Anmodning om varme 
tilstand:
0 = Nat FRA 
1 = Nat REDUCERET
2 = Komforttemperatur (hvis 
udetemp. < 5.1.1)

1

5. 3 DIAGNOSTIK ZONE2

5. 3. 0 Rumtemperatur

5. 3. 1 Indstillet rumtemperatur

5. 3. 2 Fremløbstemperatur

5. 3. 3 Returløbstemperatur

5. 3. 4 Varmeanmodning Z2 0. FRA
1. TIL 

5. 3. 5 Pumpetilstand 0. FRA
1. TIL

8 SERVICEPARAMETER

8. 0. 0 Omskifterventil cyklusser nr. (antal x 10)

8. 0. 1 Pumpeefterløbstid (h x 10)

8. 0. 2 Kedelpumpestarter (vist x 10)

8. 0. 3 Kedlens levetid (h x 10)

8. 0. 4 Blæsertid TIL (h x10)

8. 0. 5 Blæserstarter (vist x 10)

8. 0. 6 Hz flammepåvisning (vist x 10)

8. 0. 7 TVV flammepåvisning (vist x 10)

8. 1 Statistik

8. 1. 0 Timer brænder TIL opvarmning (h x 10)

8. 1. 1 Timer brænder TIL varmt vand (h x10)

8. 1. 2 Antal flammeafbrydelser efter sikkerhedstid (nr. x10)

8. 1. 3 Antal brændercyklusser (nr. x10)

8. 1. 4 Varighed af varmeanmodning

8. 2 KEDEL

8. 2. 0 Modulationsniveau

8. 2. 1 Blæsertilstand 0. FRA
1. TIL 

8. 2. 2 Blæserhastighed x 100 o/min.

8. 2. 3 Pumpehastighed 0 = FRA
1= lav Hastighed
2= høj hastighed

Ikke aktiv; 
Indstillingen har ingen indvirkning

8. 2. 4 3-vejsventilens position 0. Varmt vand
1. Centralvarme
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6. Justering af parametre forbeholdt teknikeren

6.2. Overordnet menu
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8. 2. 5    < ikke tilgængelig >

8. 2. 6    < ikke tilgængelig >

8. 2. 7 % Pumpemodulation

8. 2. 8 Faktisk effekt (kW)

8. 3 KEDELTEMPERATUR

8. 3. 0 Kedeltemperatur indstillingspunkt (°C) 

8. 3. 1 Opvarmning fremløbstemperatur (°C)

8. 3. 2 Opvarmning returløbstemperatur (°C)

8. 3. 3 Varmt vand gennemstrømningstemperatur (°C)

8. 3. 4    < ikke tilgængelig >

8. 3. 5 Udendørstemperatur (°C)

8. 4 SOLANLÆG OG BUFFERBEHOLDER

8. 4. 0 Målt temperatur i beholderen (°C)

8. 4. 2 Nedre temperatur i varmtvandsbeholder (°C). Kun i forbindelse med en beholder med 2 følere (f.eks. 
beholder i solanlæg)

8. 5 SERVICE

8. 5. 0 Manglende måneder til 
vedligeholdelse

fra 0 til 60 (måneder) 12 Hvis indstillet viser kedlen, hvornår 
vedligeholdelse skal udføres af 
teknikeren.

8. 5. 1 Aktivering af 
vedligeholdelsesmeddelelser

0.  FRA
1.  TIL 

0

8. 5. 2 Sletning af 
vedligeholdelsesmeddelelser

Nulstilling? OK = ja, ESC = 
nej

Det varer et par sekunder, 
før funktionen har slettet 
vedligeholdelsesmeddelelserne. 

8. 5. 3    < ikke tilgængelig >

8. 5. 4 SW-version grænseflade (display)

8. 5. 5 SW-version kort (bundkort)

8. 5. 7 I alt resterende dage for tørring af gulvbelægning

8. 6 FEJLHISTORIK

8. 6. 0 De sidste 10 fejl fra ERROR 0 til ERROR 9

  Dette parameter viser de sidste 10 fejl, som 
kedlen har vist, og deres dato.
Ved at trykke på +/- kan fejlene vises fra 0 til 9.

8. 6. 1 Nulstilling af fejlliste
(sletning af liste med 
fejlmeddelelser)

Nulstilling? OK = ja, ESC = 
nej
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-  Fjern elektrodens elektriske 
forbindelse. 

-  Luk gasforsyningen, og afbryd 
gasledningen.

-  Løsn de fire skruer, og fjern 
brænderflangen. 

- Tag brænderflangen ud

Kontrollér bagpanelets isolering, og 
udskift hvis nødvendigt.

Gør varmeveksleren ren med vand og 
rengøringsmiddel og en ikke-metallisk 
børste. Skyld med vand.

Advarsel: 
Beskyt bagpanelets isolering mod 
vand!

7.1.2.  Kontrol af brænderen

-  Kontrollér, at brænderen ikke 
er beskadiget; udskift, hvis 
nødvendigt.

 (se 7.6.1)

9. Kontrollér, at de følgende 
sikkerhedsanordninger på 
opvarmningen fungerer korrekt:  
- Sikkerhedsanordning på 
temperaturbegrænsning

10. Kontrollér, at de følgende 
sikkerhedsanordninger på de 
gasførende dele fungerer korrekt: 
- Sikkerhedsanordning ingen gas/
ingen flamme (ionisering).

11. Kontrollér funktionen af 
varmtvandsforsyningen (kontroller 
strømningshastighed og 
-temperatur).

12. Gennemfør en generel inspektion 
af kedelfunktionen.

13. Udskift tændings-/
ioniseringselektroden med jævne 
mellemrum.

7.1.1.  Rengøring af 
varmeveksler

-  Afmontér lyddæmperen

Vedligeholdelsen er navnlig vigtig for 
sikkerheden, funktionsdygtigheden 
og kedlens levetid. 
Vedligeholdelsen skal udføres i 
overensstemmelse med gældende 
bestemmelser. En analyse af 
forbrændingen bør udføres periodisk 
for at kontrollere kedlens effektivitet 
og emissioner under hensyntagen til 
gældende standarder.

Inden vedligeholdelsesarbejdet 
påbegyndes:
-  afbryd strømforsyningen.
-  luk gashanen.
-  ventilerne på varme- og 

varmtvandskredsløbet skal lukkes
-  forpladen fjernes som vist i afsnit 

2.4
-  hvis nødvendigt, skal kedlen 

tømmes på vandsiden.

7.1.  Generelle bemærkninger

Den anbefales mindst at udføre de 
følgende inspektioner på kedlen 
mindst hvert andet år:

1. Pakningerne på de vandførende 
dele kontrolleres og udskiftes 
eventuelt.

2. Pakningerne på de gasførende 
dele kontrolleres og udskiftes 
eventuelt.

3. Kontrollér kedlens overordnede 
generelle tilstand.

4. Udfør en visuel kontrol af 
forbrændingen; hvis nødvendigt 
afmonteres og rengøres 
brænderen.

5. Følg inspektionsanvisningerne i 
7.1.1. Rengøring af den primære 
varmeveksler

6. Følg inspektionsanvisningerne i 
afsnit 7.1.2. Kontrol af brænderen.

7. Gør den primære varmeveksler 
rent.

8. Sæt brænderen tilbage på plads.

7. Vedligeholdelse 

ADVARSEL!!
UNDER VEDLIGEHOL-
DELSESARBEJDET MÅ 
DER IKKE TRÆNGE VAND IND 
I ELBOKSEN.

PAS PÅ, AT KOMPONEN-
TERNE IKKE ER VARME. 
LAD DEM AFKØLE FØR 
ARBEJDET BEGYNDES.
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7.1.3.  Genmontér brænder

-  Udskift pakningen på 
brænderpladen.

- Kontrollér, om isoleringsmaterialet 
er beskadiget, og udskift det hvis 
nødvendigt.

- Genmontér brænderen, og skru de 
fire skruer fast.

-  Tilslut gasledningen igen (udskift 
pakningen).

- Tilslut elektrodernes tilslutninger.
-  Genmontér lyddæmperen. 

7.1.4 Rengør vandlåsen

-  Fjern kondensafløbsslangen, og 
fjern hætten på vandlåsen.

 Advarsel: Vær forsigtig, når 
vandlåsen åbnes. Der kan løbe 
kondensvand ud.

ADVARSEL:
UDSKIFT PAKNINGEN 
FOR AT FOREBYGGE 
GASLÆKAGER.

7. Vedligeholdelse 

7.3. Tømning af varmeanlægget 
eller tilsæt en frostvæske

Ved tømning af anlægget skal 
følgende trin gennemføres:
-  afbryd kedeldriften, og bring den 

topolede kontakt i positionen OFF.
- luk gashanen.
- frigiv den manuelle udluftningsfil
- åbn aftapningshanen på kedlen 

ved hjælp af en 8” unbrakonøgle.
- åbn de enkelte aftapningshaner 

på de laveste punkter i anlægget 
(forberedt til formålet).

Hvis anlægget er installeret i 
omgivelser, hvor temperaturen om 
vinteren kan falde til under  0 °C, 
og forbliver slukket, anbefales 
tilsætning af frostvæske til vandet 
i varmeanlægget, så det ikke skal 
aftappes igen. Ved anvendelse af 
frostvæske skal det kontrolleres, om 
den er kompatibel med rustfrit stål, 
som den primære varmeveksler og 
kedlen er fremstillet med.
Vi anbefaler brug af frostvæske 
med korrosionshæmmende 
PROPYLENGLYKOL (f.eks. 
CILLICHEMIE CILLIT cc 45, der 
er ugiftigt og samtidig fungerer 
som frostvæske, anti-kalkmiddel 
og rustbeskyttelsesmiddel) i 
de mængder, der er angivet af 
producenten og afhængigt af den 
forventede minimumstemperatur.
Kontrollér med jævne mellemrum 
pH-værdien i blandingen af vand 
og frostvæske i kredsløbet. Udskift 
blandingen, hvis den målte værdi 
ligger under grænseværdi, som er 
angivet af frostvæskens producent.
Bland aldrig forskellige typer 
frostvæske med hinanden.
Producenten hæfter ikke for skader på 
kedlen eller anlægget, som skyldes 
brug af uegnet frostvæske eller 
tilsætningsstoffer.

- Monteringen sker i omvendt 
rækkefølge.

7.1.5. Fortrykket på 
ekspansionsbeholderen

-  Luk vedligeholdelseshanerne. 
-  Tap vandet af kedlen. 
-  Skru hætten af 

ekspansionsbeholderens ventil, og 
tilslut manometeret. 

- Kontrollér trykket, og justér 
eventuelt til den korrekte værdi.

-  Skru kappen på igen.

7.2.  Funktionstest

Efter vedligeholdelse skal 
varmeanlægget fyldes op til et tryk på 
1,5 bar og luften udluftes fra systemet. 
Samtidig fyldes varmtvandsanlægget 
op.
- Tilslut kedlen.
-  Hvis nødvendigt udluftes 

opvarmningssystemet igen.
-  Kontrollér indstillingerne, og sørg 

for, at alle kontakt-, indstillings- og 
overvågningsdele fungerer korrekt.

-  Kontrollér, om gasinstallationen er 
tæt og fungerer korrekt.

-  Hvis nødvendigt indstilles 
vedligeholdelsesintervallet (se 
menupunkt 8.5 Service).

Advarsel: Vær forsigtig, når vandlåsen 
åbnes. Der kan løbe kondensvand ud.
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7. Vedligeholdelse 

7.6.  Udskiftning af defekte 
komponenter

Ved aktive vedligeholdelses- eller 
fejlmeddelelser kan det være 
nødvendigt at udskifte dele af kedlen.
Inden udskiftningen er det 
nødvendigt at sikre, at:
-  kedlen ikke er i drift (tryk 

på knappen ON/OFF på 
kontaktpanelet)

- den elektriske tilslutning skal være 
korrekt udført.

-  frontdækslet er fjernet
- gashanen er lukket
-  Ventilerne (frem- og returløb) er 

lukkede
-  koldtvandshanen er lukket
-  hvis nødvendigt skal vandet tappes 

af kedlen
-  kontaktpanelet er beskyttet mod 

vand.

7.6.1. Udskiftning af brænderen

-  Afmontér lyddæmperen

-  Luk for gasforsyningen. Afbryd 
gasledningen.

-  Løsn de fire skruer, og fjern bræn-
derflangen.

- Træk flangen ud med en vandret 
bevægelse

- Løsn de to skruer, og fjern elektro-
den.

7.4.  Tømning af 
varmtvandsanlægget

Hvis der er risiko for frost, skal 
varmtvandsanlægget tømmes. Dette 
gøres ved at følge disse trin:
-  Luk for vandtilførselsvandhanen.
-  Åbn alle varmt- og 

koldtvandshaner.
-  Anlægget tømmes på de laveste 

punkter (der for forberedt 
aftapningshaner til formålet).

7.5.  Oplysninger til brugerne

Brugeren skal informeres om 
anlæggets funktionsmåde.
Brugsanvisningen skal overrækkes 
personligt, og brugeren skal 
instrueres i at opbevare den i 
nærheden af kedlen.
Desuden er det også nødvendigt at 
oplyse brugeren om de opgaver, som 
denne skal udføre:
 -  regelmæssig kontrol af vandtrykket 

i anlægget
-  genoprettelse af trykket og 

udluftning af anlægget, hvis 
nødvendigt

-  indstilling af temperatur og styring 
for at sikre korrekt og økonomisk 
drift af systemet

-  sørge for anlæggets 
regelmæssige vedligeholdelse i 
overensstemmelse lovgivningens 
bestemmelser

-  aldrig tildække friskluftåbninger 
(Installationstype B).
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- Skru de tre skruer løse for at frigøre 
blæseren.

7. Vedligeholdelse 

- Fjern den keramiske fiberpakning.
-  Løsn de fire skruer, og træk 

brænderen ud med en vandret 
bevægelse.

Udskift alle pakninger, der er beska-
digede eller udviser tegn på slid.

- Genmontering sker i den omvendte 
rækkefølge.

7.6.2.  Udskiftning af blæser/
venturirør 

-  Afmontér lyddæmperen

Forklaring:
1 - blæser
2 - venturirør
3 - pakningsring
4 -  O-ring
5 - Gaspakning
6 - Gasspjæld (kun LPG)

1

3

4

2

5

6

Blæser og venturiblander afhængig af model

Ydelse Blæser Venturidiameter

15 kW EBM 118 85W Ø 16,1

22 kW EBM 118 85W Ø 16,1
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7.6.3.  Udskiftning af 
varmeveksleren

-  Afmontering af brænderflangen (se 
afsnit 7.6.1).

-  Luk vedligeholdelseshanerne 
-  Åbn aftapningshanerne 
-  Åbn udluftningsskruen på 

varmeveksleren.
-  Tøm kedlen helt 

-  Fjern sikkerhedsclipsene i position 
X og Y. 

- Fjern plastrørene fra den manuelle 
udluftningsventil.

7. Vedligeholdelse 

-  Fjern fremløbsrøret på 
varmekredsløbet.

- Fjern kondensatafløbets slange

- Fjern clipsen, og fjern 
sammenkoblingen til 
varmekredsløbets returløb.

-  Genmontering sker i den omvendte 
rækkefølge.

-  Fjern de fire skruer for at løsne 
varmeveksleren.

X

y
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-  Fjern gasventilen.
-  Montér den nye gasventil ved 

at følge trinnene i omvendt 
rækkefølge.

 Sørg for, at der anvendes nye 
pakningsringe.

-  Kontrollér, at der ikke findes nogen 
gaslækager.

7.6.4.  Udskiftning af 
gasventilen

-  Sluk for kedlen 
-  Luk for gashanen 
-  Afbryd de elektriske forbindelser. 
-  Fjern begge skruer under kedlen, 

og afbryd gasledningen fra 
gasventilen.

Forklaring:
1 - Gasventil
2 - Magnetkontakt
3 - Tilpasning af gasspjæld (maks. last) 
4 - Forskydningsjustering (min. last)
5 - Testdyse indløb

7. Vedligeholdelse 

7.6.5.  Udskiftning af 
ekspansionsbeholder

Klap elboksen nedad. 
- Løsn forskruningen på det 

hydrauliske tilslutningsrør på 
ekspansionsbeholderen.

- På toppen af   
ekspansionsbeholderen sidder to 
holdere. 

- Bøj siderne på holderne udad og 
frem.

- Nu kan holderne i de slidsede 
huller skubbes ud og fjernes. 

- Fjern ekspansionsbeholderen ved 
at løfte den op.

-  Genmontering sker i den omvendte 
rækkefølge.

7.6.6.  Udskiftning af printkort

Klap elboksen nedad.
-  Fjern begge clips, og åbn dækslet.

-  Afbryd de elektriske 
stikforbindelser.

-  Skru de to skruer af, og drej 
derefter dækslet for at få adgang til 
hovedkortet.

-  Hægt printkortet ud, og fjern det.

Gas udgang

Gas indgang
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-  Genmontering sker i den omvendte 
rækkefølge.

-  Følg instruktionerne, der følger 
med udskiftningskortet. Sæt til 
indstilling af alle nødvendige 
parametre.

7.6.7.  Afslutning af 
reparationsarbejder

-  Kontrollér kedlen funktion; 
kontrollér for gas- og vandlækager.

7. Vedligeholdelse 

7.7. Ud af ibrugtagning og 
bortskaffelse af kedlen

7.7.1. Nedlukning af kedlen
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 kedlen/
kedlens dele, og beskyt den mod 
gentilslutning.

· Kontrollér, at kedlen/kedlens dele 
er spændingsfri.

7.7.2. 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. 

7.7.3. Bortskaffelse af kedlen
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 kedlen bortskaffes 
korrekt ved endt levetid. Du kan 
indhente flere oplysninger om 
bortskaffelsesmulighederne hos 
myndighederne eller hos den 
forhandler, som har solgt dig kedlen.
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7. Vedligeholdelse 

7.8. Tjekliste for vedligeholdelse

Tjekliste for vedligeholdelse THISION MINI Kontrolleret i orden ikke i 
orden*

1 Testkørsel af brænderen og kontrol af flammekvalitet-indgangsmåling ☐ ☐ ☐

2 Afmontering af brænderkedlen ☐ ☐ ☐

3 Rengøring og inspektion af varmeveksleren og brænderkedlen ☐ ☐ ☐

4 Kontrol af tændings- og overvågningskedlen, udskift hvis nødvendigt ☐ ☐ ☐

5 Kontrollér påfyldnings- og aftapningshane på varmeveksler og fordeler-
stykke visuelt for lækager på vandsiden; udskift pakningen his nødven-
digt

☐ ☐ ☐

6 Gør kondensatbakke, slange og vandlås rent ☐ ☐ ☐

7 Kondensatslange installeret med fri åbning ☐ ☐ ☐

8 Kontrol af neutraliseringsboksen (hvis installeret) ☐ ☐ ☐

9 Visuel kontrol af kondensledende dele ☐ ☐ ☐

10 Montering af brænderenhed ☐ ☐ ☐

11 Rengøring af gasfilter, evt. udskiftning (hvis installeret) ☐ ☐ ☐

12 Kontrol af pakningselementer, udskift som angivet ☐ ☐ ☐

13 Visuel kontrol af de elektriske ledninger, reparér eventuelt ☐ ☐ ☐

14 Idriftsættelse og kontrol af start ☐ ☐ ☐

15 Kontrol af gasarmaturerne for lækager ☐ ☐ ☐

16 Funktionskontrol af flammeovervågning ☐ ☐ ☐

17 Kontrol af kedlens funktion og oprampning til driftstemperatur ☐ ☐ ☐

18 Kontrol af gasstrømningshastighed ☐ ☐ ☐

19 Evt. nødvendig korrektion af brænderindst. på grundlag af måleresulta-
terne

☐ ☐ ☐

20 Kontrol af gasstrøms- og statisk tryk foran den gaskondenserende kedel ☐ ☐ ☐

21 Kontrol modulation og styring ☐ ☐ ☐

22 Kontroller af kedlens sikkerhedsanordninger ☐ ☐ ☐

23 Kontrol af røggassystemet for lækager ☐ ☐ ☐

24 Kontrol af systemtryk og MAG-indstilling ☐ ☐ ☐

25 Udfyldning af måleprotokol ☐ ☐ ☐

 Generelle kontroller

1 Funktionskontrol af nødstopkontakt (hvis installeret) og sikkerheds-
anordningen jf. EN 12828

☐ ☐ ☐

2 Visuel kontrol af synlige gasførende rør fra gasbrænder til gasafspær-
ringsventilen, jf. de landespecifikke regler

☐ ☐ ☐

3 Kontrol forbrændingslufttilførslens tilstrækkelighed for rumluftafhængi-
ge enheder

☐ ☐ ☐

4 Gratis bortskaffelse af gamle dele efter aftale med kunden ☐ ☐ ☐

*Positionen markert med ”ikke i orden” skal bestilles separat!
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8. Ledningsdiagram

8. 1. THISION MINI

TA1 = Rumtermostat  1

SE    = Udeføler

TA2/ FLOOR = rumtermostat 2 eller 
termostat til gulvvarme 

 (parameter 223)
BUS = REMOCON PLUS
 Fjernbetjening

Til styring af kedlen anvendes 
et printkort af typen GAL2EVO 
COND. 
Systemet er udstyret med et LCD-
display.
Printkortet GAL2EVO COND er 
beskyttet af en sikring på 2 A, 
250 V AC. 
En varistor beskytter mod 
overspændinger på op til 275 V 
AC. Netspændingstolerancen er 
230 V AC + +10 % -15 %.

*1  Fjern kun lusen, når kontakten 
TA1 anvendes 

*2  Så længe kontakten er 
åben, er brænderen spærret 
(opvarmning og varmt vand), 
ikke blokerende
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9. Tekniske specifikationer

9.1. THISION MINI

Tekniske specifikationer  THISION MINI Enhed 15.3 22.3

Nominel varmeeffekt 80/60 °C, min. - maks. kW 3.6 - 14.4 4.2 - 21.4

Nominel varmeeffekt 50/30 °C, min. - maks. kW 4.0 - 15.8 4.7 - 23.6

Nominel belastning  varmt vand kW 18.0 26.0

Nominel belastning   opvarmning min. - maks. kW 3.7 - 14.8 4.4 - 22.0

Virkningsgrad maks. effekt, 80/60 °C  % 97.2 97.5

Virkningsgrad maks. effekt, 50/30 °C % 106.6 107.3

Resttryk blæser, maks. Pa 100 100

Emissioner CO (0% O2) mg/kWh 62,0 144,0

Emissioner NOx mg/kWh  < 56, klasse 6

Tilladt vandtryk, maks. bar 3 3

Varmepumpetryk, min.- maks. bar 0.3 - 7 0.3 - 7

Tilladt fremløbstemperatur, min. - maks. lav temperatur  °C 35 - 82 35 - 82

Tilladt fremløbstemperatur, min. - maks. høj temperatur  °C 20 - 45 20 - 45

Kondensatmængde, maks. l/h 1,8 2,4

Gastilslutningsværdi naturgas H, 45.67 MJ/m3 m3/h 1.10 1.63

Gastilslutningsværdi naturgas LL, 37.38 MJ/m3 m3/h 1.27 1.89

Gastilslutningsværdi flydende gas 70.69 MJ/kg kg/h 0.80 1.20

Gasstrømningstryk, normal mbar 20 naturgas H

Masserøggasstrøm, naturgas H g/s 6.7 9.8

Røggastemperatur, maks. °C 62 61

Gaskategori I2H

Røggassystemets type
C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-

C63(X)C83(X)-C93(X)   B23-
B23P-B33

Tilslutning luft/røggas mm 96/60 96/60

Tilslutning fremløb/returløb Tommer ¾ ¾

Tilslutning varmt vand Tommer ½ ½

Tilslutning gas Tommer ¾ ¾

Tilslutning kondensat Ø mm 18,5 18,5

Tilslutning sikkerhedsventil kobber mm 15 15

Strømforbrug, maks. W 60 80

CE-nummer 0085CR0393

Bredde x højde x dybde mm 400/745/315
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Tekniske specifikationer  THISION MINI Enhed 15.3 22.3

9. Tekniske specifikationer

9.1. THISION MINI

Vægt, netto kg 29,7 29,7

Lydtrykniveau, maks. last dB(A) 51 49

Kapacitet ekspansionsbeholder l 8 8

Beskyttelsesklasse elektrisk udstyr IP X5D X5D

Specifik varmtvandsgennemstrømning, ∆T = 30 °C (EN 625) l/min -- --

Strømforsyning V/Hz 230 / 50 230 / 50

Produktegenskaber til beregning af anlægsinvestering ifølge DIN V4701-10

Nominel varmeydelse
Pn  

(kW)
14.4 21.4

Virkningsgrad ved nominel varmeydelse
h 100 % 

(%)
97.2 97.5

Virkningsgrad ved delvis belastning
h 30 % 

(%)
109.0 109.7

Returløbstemp. ved dellastvirkningsgrad
T 30 % 

(C)
30 30

Nødstrømsforsyning: Kedel + integreret pumpe
PHE  
(W)

60 80
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9. Tekniske specifikationer

9.2 Følerværdier

9.2.  Følerværdier

Temperatur Udendørsføler Kedelføler fremløb/returløb Beholderføler

ºC Ω kΩ kΩ

-30 178
-20 94
-10 56
0 33 27 27

10 20 18 18
20 12 12 12
25 10 10 10
30 8 8.3 8.3
40 5.3 5.8 5.8
50 3.6 4.2 4.2
60 2.5 3 3
70 2 2
80 1.7 1.7
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9. Tekniske specifikationer
9.3.  Produktinformation ErP

www.elco.net
THISION MINI

THISION MINI Symbol Enhed 15.3 22.3
Kondenserende kedel Ja/Nej Ja Ja
Lav temperatur - kedel: Ja/Nej Ja Ja
B1-kedel Ja/Nej Nej Nej
Rumvarmeapparat med el-varme-kobling Ja/Nej Nej Nej
Kombi-varmeapparat: Ja/Nej Nej Nej

ErP OPVARMNING

Nominel varmeeffekt Prated kW 14 21

Nominel varmeeffekt ved nominel varmeeffekt og drift med høj 
temperatur

P4 kW 14.4 21.4

Nominel varmeeffekt ved 30 % af nominel varmeeffekt og drift ved lav 
temperatur 1) P1 kW 4.8 7.2

Årstidsbetinget rumopvarmnings-energieffektivitet  ηs % 93 94

Virkningsgrad ved varmeeffekt drift med høj temperatur 2)  η4 % 87.5 87.8

Virkningsgrad ved 30 % af nominel varmeeffekt og drift ved lav 
temperatur 1) η1 % 98.2 98.8

EKSTRA STRØMFORBRUG

Ved fuld last elmaks. kW 0.023 0.029
Ved delvis last elmin. kW 0.013 0.013
I standbytilstand PSB kW 0.003 0.003
ANDRE OPLYSNINGER

Varmetab i standbytilstand Pstby kW 0,039 0,039

Energiforbrug pilotflamme Pign kW 0.000 0.000

Lydeffektniveau i indendørs rum LWA dB 51 49
Nitrogenoxidemissioner NOx mg/kWh 56 53
Andre oplysninger for kombienheder
ErP VARMT VAND

Specificeret lastprofil

Varmtvandsproduktion energieffektivitet  ηWH %

Dagligt strømforbrug Qelec kWh

Dagligt brændselsforbrug Qfuel kWh

1) ved returløbstemperatur 30 °C
2) ved returløb-fremløbstemperatur  (60-80 °C)

Produktdata system opfylder bestemmelserne i direktivet 2009/125/EF og forordningen (EU) 813/2013
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9. Tekniske specifikationer
9.4. Produktdatablad ErP

www.elco.net
THISION MINI/Combi

THISION MINI 15.3 22.3

Årstidsbetinget rumopvarmnings-energieffektivitetsklasse  A  A
Specificeret lastprofil

Varmtvandsproduktion energieffektivitetsklasse

Nominel varmeeffekt        Prated kW 14 21
Årligt energiforbrug  QHE kWh 29 40
Årligt strømforbrug AEC kWh

Årligt brændselsforbrug AFC GJ

Årstidsbetinget rumopvarmnings-energieffektivitet  ηs % 93 94
Varmtvandsproduktion energieffektivitet  ηwh %

Lydeffektniveau inde/ude LWA dB 51 49

THISION MINI 15.3 22.3

Klasse II ved brug af komponenterne indeholdt i leveringsomfanget:
- THISION MINI
- Udendørstemperaturføler
Temperaturstyringens bidrag til ηs: 2%

ηs   % 93+2 =95 94+2 =96

Vigtigt!
Installationen, der består af kedel og alt tilbehør, herunder temperaturregulering, bestemmer tilsammen den årstidsbetingede 
rumopvarmnings-energieffektivitet ηs for de forskellige modeller, der er vist i tabellen herunder.

Produktdata system opfylder bestemmelserne i direktivet 2010/30/EU og forordningen (EU) 813/2013
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9. Tekniske specifikationer

9.5  Forbundne anlæg

✂

✂

Datablad for forbundne anlæg 
- figur 1

Datablad for forbundne anlæg 
- figur 2



 
 
Konformitetserklæring 
 
 

d a 

 
de 

 

Konformitetserklæring  for gasforbrugende enheder 

Undertegnede, ELCO GmbH, D-71379 Hechingen, på vegne af 
distributionsselskaberneerklærer som eneansvarlig, at produktet 

THISION MINI 15.3 – 22.3 
 

opfylder kravene i følgende standarder: 

Gas Appliances Regulation 2016/426/EU EN 15502-1: 2015 
EN 15502-2-1: 2017 

Boiler Efficiency Directive 92/42/EWG Art.7 (§2), Art.8 og bilag III, IV, V 

EMC- Directive 2014/30/EU DIN EN 61000-3-2: 2014 
DIN EN 61000-3-3: 2013 
DIN EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011 
DIN EN 55014-2: 2015 

Low Voltage Directive 2014/35/EG DIN EN 60335-1: 2012 + A11:2014  
DIN EN 60335-2-102: 2016 
DIN EN 60529: 1991 + A1: 2000 
DIN EN 62233: 2008 

Ecodesign Directive 2009/125/EG 
 

EN 13203-2: 2014 
EN 15036-1: 2006 
EN 15502-1: 2012 
VO (EU) 813/2013 

Directive Restriction of Hazardous 2015/863/EU 
Substances (RoHS) 

EN 50581:2012 

produktet er mærket som følger: 

CE – 0085CR0393 
 
 
 

Hechingen, 08.10.2019 ELCO GmbH 

  
 i.V.  Stefan Salewsky 





Service:

420010902103 - 0820

ELCO GmbH 
D - 72379 Hechingen 

www.elco.net


