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Sikkerhedsforeskrifter

Generelle foreskrifter
Tilsigtet brug 
Standarder og foreskrifter
Generelle foreskrifter
Dette dokument indeholder vigtige op-
lysninger med hensyn til sikkerhed og 
pålidelighed for installationen, idriftsæt-
telse og betjening af THISION XS 
PLUS-kedlen. Alle beskrevne aktiviteter 
skal udelukkende udføres af autorise-
rede teknikere.

Kun OEM-dele fra kedelfabrikanten 
kan anvendes ved reperation; ellers 
bortfalder vores garanti og garantibe-
stemmelser.

Tilsigtet brug
THISION XS PLUS er en 
kondenserende og modulerende 
væghængt gaskedel, med integreret 
opvarmning af varmt vand. Kedlens 
maksimale måltemperatur er 90 °C.

Standarder og foreskrifter
Alle gældende standarder (både 
europæiske og nationale) skal 
overholdes under installation og drift af 
THISION XS PLUS-kedlen, herunder:
- Lokale bygningsbestemmelser 

med hensyn til installation af 
varmeanlæg og røggassystemer;

- Bestemmelser om tilslutning til 
elnettet (lysnettet);

- Bestemmelser for den lokale 
gasforsyning;

- Standarder og forskrifter 
vedrørende sikkerhedsfaciliteter til 
varmesystemer;

- Yderligere lokale love/forskrifter, 
der gælder for installation og drift af 
varmesystemer;

- Se kapitlet “Idriftsættelse” for de 
regler, der gælder for opvarmning af 
vand og kvalitet af varmt vand.

THISION XS PLUS-kedlen er 
CE-certificeret og overholder 
følgende europæiske direktiver og 
standarder:
- 92/42/EØF
	 Effektivitet	af	

varmtvandsopvarmningssystemer
- 2016/426/EU
 Gasapparatforordning
- 2014/35/EU
 Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU
 EMC-direktiv
- EN 15502-1
 Krav til gasfyrede systemer – Del 1: 

Generelle krav og test
- EN 15502-2
 Krav til gasfyrede systemer – Del 

2-1: Type C såsom B2, B3 og B5 
med nominel varmedebitering = 
<1000 kW

- EN 55014-1 (2011) EMC – Krav til 
husholdningsapparater, elektrisk 
værktøj og lignende udstyr – Del 1: 
Emissioner

- EN 55014-2 (2008) EMC – Krav til 
husholdningsapparater, elektrisk 
værktøj og lignende udstyr – Del 2: 
Sikkerhed - produktfamiliestandard

- EN 61000-3-2 (2013) 
Elektromagnetisk kompatibilitet 

 (EMC) - Del 3-2: Rammebetingelser 
- rammebetingelser for aktuelle 
udsving	(strømafløb	16	A	pr.	fase)

- EN 61000-3-3 (2014) 
Elektromagnetisk kompatibilitet 

 (EMC) - Del 3-3: Rammebetingelser 
for spændingsudsving, 
spændingstab	og	flimmer	i	
offentlige	lavspændingsnetværk	for	
udstyr med en nominel 16 A-strøm 
pr. fase, der ikke er underlagt 
særlige tilslutningsregler.

- EN 60335-1 (2011) 
Husholdningsudstyr og lignende 
elektrisk udstyr - Sikkerhed - Del 1: 
Generelle krav

- EN 60335-2-102 (2006/A1-2010) 
Husholdningsudstyr og lignende 
elektrisk udstyr - Sikkerhed - Del 
1: Særlige krav til gas-, olie- og 
fastbrændselsfyret udstyr med 
elektriske tilslutninger

Ud over dette skal følgende 
nationale standarder følges:

Danmark:
- Gassikkerhedsloven - Lov nr. 

61 af 30/01/2018 og tilknyttede 
bekendtgørelser.

-    Gældende bygningsreglement.

Anlægget må kun betjenes 
af autoriserede personer, der 
er uddannet med hensyn til 
funktionerne og brugen af systemet.  
Ukyndig brug kan beskadige 
udstyret eller det tilsluttede system. 

Udstyret må ikke bruges af børn, 
af personer med en hindring af 
kropslig, mental eller sensorisk 
kapacitet eller med utilstrækkelig 
erfaring og know-how, medmindre 
de er under opsyn eller har 
modtaget tilsvarende instruktioner.

Det skal sikres, at børn ikke kan lege 
med udstyret.
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Produktbeskrivelse 

THISION XS PLUS

Produktbeskrivelse
THISION XS PLUS er en 
kondenserende og modulerende 
væghængt  gaskedel med en 
matrixbrænder. Den er kendetegnet 
ved følgende funktioner:
- Røggastemperatur under 65 °C
- Røggastemperatursikring
- Også velegnet til drift uafhængig af 

rumluft
- Kontrolpanel med alle 

driftselementer
- Mikroprocessor med 

multifunktionsdisplay
- Automatiseret tænding og 

ioniseringsovervågning
- Vandtrykovervågning
- Analogt manometer
- Energibesparende pumpe
- Installeret sikkerhedsventil
- Varmeveksler i rustfrit stål med glat 

rørkondensator
- Meget vedligeholdelsesvenlig
- Vejrkompenseret styring
- Moderne metalpaneler, 

ovnemaljeret
-	 Wifi-grænseflade	REMOCON NET

Funktionel beskrivelse
Styreenheden ændrer varmeydelsen 
til det aktuelle varmebehov i 
varmesystemet ved at ændre 
standardværdierne for vantilatorens 
omdrejningshastighed. For 
korrekt regulering måles kedlens 
fremløbstemperatur løbende 
via en sensor. I tilfælde af en 
afvigelse af den faktiske temperatur 
fra måltemperaturen reagerer 
styreenheden med det samme og 
justerer blæserens omdrejningstal og 
dermed kedlens ydelse. En afvigelse 
kan skyldes: 
- En ændret standardværdi 

for kedeltemperaturen via 
varmestyreenheden

- En ændring af 
udendørstemperaturen

- Anmodning om varmt vand
- Ændret varmekurve
- Ændret volumenstrømning i 

varmesystemet (på grund af 
termostatventiler og blandeventiler)

Ved hjælp af integrationen af de 
enkelte komponenter i et system og 
inden for udstyrets kontrolområde 
sikres det, at kedlens ydelse altid 
svarer til de faktiske varmebehov.

Leveringsomfang
Kedlen, der er samlet på fabrikken og 
er klar til brug, leveres i papemballage.
Følgende er indeholdt i 
leveringsomfanget af THISION XS 
PLUS:
-	 Modulerende	højeffektiv	gasfyret	

kedel
- Installeret sikkerhedsventil
- Udendørs sensor

Forklaring:
1 Varmeveksler
2 Tændingsenhed
3 Blæserenhed
4 Luftforsyningsdæmper
5 Gasventil
6 Automatisk udlufter
7 Styreenhed 
8 Kontrolpanel
9 Cirkulationspumpe
10 Røggastilslutning
11 Kedlens typeskilt
12 Sikkerhedsventil
13 Vandlås

T1 Fremløbssensor
T2 Returløbssensor
P1 Vandtrykssensor
G Gasrør
A Fremløbsrør CV
R Returløbsrør CV
C Kondenseringsrør

Illustration: THISION XS PLUS
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Produktbeskrivelse 

Kontrolpanel
Forklaring af tasterne:
A TÆND/SLUK-tast
B Drejeknap
 Drej hjulet til venstre eller højre 

for at rulle gennem tilgængelige 
menupunkter

C OK-tast
 Tryk for at vælge/bekræfte et element
D RETUR-tast
 Tryk for at gå et skærmbillede tilbage
E RESET-tast
 Tryk for at nulstille en fejlkode
F Idriftsættelsestast
 Tryk for at gå i servicetilstand, 

hvilket muliggør justering af 
indstillinger for høj/lav drift.      
(Brug ikke. Kun til serviceformål)

Når kedlen tændes, vises hovedskærmen (også kaldet startskærmen) i display.

1 2 3 4

5

678910

11

1 Setpunktstemperatur for varmt 
brugsvand

2 Aktuel dato og klokkeslæt
3 Varmeforsyningssetpunkt
4 Udendørstemperatur (hvis tilsluttet)
5 Visuel illustration af aktuel 

centralvarmetemperatur. Skalaen 
ændres, når den indstillede 
temperatur ændres

6 Symbol for centralvarmestatus. En 
markering omkring radiatorsymbolet 

 angiver, at centralvarme er i drift

7 Aktuelt vandtryk på varmesystem.
8 Kedelstatusindikator, såsom “Press 

OK to enter Menu”, fejlmeddelelser 
og anden statusinformation

9 Varmtvandskomfort eller 
økonomitilstand er aktiv

10 Symbol for varmt brugsvandsstatus. 
En markering omkring vandhane 
symbolet  angiver, at varmt 
brugsvand er i drift

11 Visuel illustration af den aktuelle 
varmtvandstemperatur. Skalaen 
ændres, når den indstillede 
temperatur ændres

Se “Brugermenuens struktur”, side 
37	for	at	få	flere	oplysninger	om	taste	
funktioner og læsning.

A
BD C

E F
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Produktbeskrivelse 

Hydraulisk kredsløbsdiagram for THISION XS PLUS

Forklaring:
1 Varmeveksler
2 Tændingsenhed
3 Ventilatorenhed
4 Gasarmatur
5 Automatisk udlufter
6 Cirkulationspumpe
7 Røggastilslutning
8 Sikkerhedsventil
9 Vandlås

T1 Fremløbssensor
T2 Returløbssensor
P1 Vandtrykssensor
e Ekspansionsbeholder
v Fremløbsrør CV
c	 Kondensafløb
g Gasrør
r Returløbsrør CV

Illustration: THISION XS PLUS
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Produktbeskrivelse 

Tekniske data for THISION XS PLUS

Type THISION XS PLUS Combi 18,2 25,2
CE godkendelse 
Kategori

0063CQ3634 
I2H

Varmevekslertype iCon1 iCon1
Udgang G20 Fuld belastning 80/60 °C kW 15,9 21,4

40/30 °C kW 17,5 23,4
Lav belastning 80/60 °C kW 4,5 4,5

40/30 °C kW 5,0 5,0
Indgang G20 Fuld belastning kW 16,2 21,8

Lav belastning kW 4,5 4,5
Kedeleffektivitet	(i	henhold	til	EN	677) Fuld belastning 80/60 °C % 98,2 98,2

Lav belastning 40/30 °C % 110,0 110,0
Gastype Naturgas
Gasapparattype B23, B33, C13(X), C33(X), C43(X), C53(X), C63(X), C83(X), C93(X)

CO2  naturgas min./maks. Vol. % 9,0
O2  naturgas min./maks. Vol. % 4,7
NOx årlig emissionsværdi mg/kWh (Hs) 30
CO årlig emissionsværdi (3%O2) mg/m3 24
CO årlig emissionsværdi mg/kWh (Hs) 22
Tab ved standby Tk 70 °C W 70 70
Maks. røggastemperatur 80/60 °C 61 61
Massestrømning af røggas maks. g/s 7,4 10,0
Overtryk ved kedeludgang maks. Pa 60 105
Vandmængde i varmekredsen l 3,8 3,8
Vægt kg 30 30
Gasstrømningstryk - standard naturgas mbar 22
Gasstrømningstryk min./maks. naturgas mbar 17 / 25
Maks. gasforbrug (G20) m3/t 1,71 2,31
Varmeenhedens driftstryk min./maks. bar  1 / 3  
Spænding/frekvens min./maks. Volt/Hz 230 / 50
Kedlens strømforbrug maks. W 66 72
Pumpens strømforbrug min./maks. W 10 / 22 10 / 24
Bredde/dybde/højde mm 440 x 355 x 700
Udvendigt gevind for gastilslutning R 3/4”
Udvendigt gevind for fremløb/returløb R 3/4”
Røggastilslutning Diameter Ø mm 80/125
Kondensattilslutning PVC Udvendig Ø mm 21,5

Produktegenskaber til beregning af systemforbrugsværdien i henhold til DIN V4701-10:
returløbstemperatur,	når	der	måles	med	30	%	effektivitetsniveau	for	
delvis belastning

T 30% (°C) 30 30

Varmetab ved standby q B,70 (%) 0,43 0,32
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Produktbeskrivelse

ErP-data for THISION XS PLUS
ELCO

Type THISION XS PLUS 18,2 25,2
Produktdata om forordningen (EU) 813/2013
Energieffektivitetsklasse	for	sæsonbestemt	rumopvarmning A A
Nominel varmeydelse Pn (kW) 16 21
Energieffektivitet	for	sæsonbestemt	rumopvarmning	 ηs (%) 93 94
Årligt energiforbrug QHE (GJ) 52 7
Støjniveau, indeni LWA (dB) 43 46
Ved nominel varmeydelse og højtemperaturforhold (80/60 °C) P4 (kW) 15,9 21,4
Ved 30% af nominel varmeydelse og lavtemperaturforhold (36/30 °C) P1 (kW) 5,4 7,2
Ved nominel varmeydelse og højtemperaturforhold (GCV) η4	(%) 88,6 88,3
Ved 30% af nominel varmeydelse og lavtemperaturforhold (GCV) η1	(%) 99,4 99,4
Ved fuld belastning elmax (kW) 0.077 0.060
Ved del belastning elmin (kW) 0.021 0.021
I standbytilstand Psb (kW) 0.004 0.004
Varmetab ved standby Pstby (kW) 0.055 0.055
Temperaturregulator udendørs sensor
Temperaturreguleringsklasse Klasse II II
Bidrag fra temperaturreguleringen % 2 2

Pakke Kedel med udendørs sensor
Sæsonbestemt	rumopvarmningsenergieffektivitet	for	pakke																																																								% 95 96
Sæsonbestemt	rumopvarmningsenergiklasseeffektivitet	for	pakke A A

+

=
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Produktbeskrivelse

Mål for THISION XS PLUS

Væ
g

Loft

Type THISION XS PLUS 18,2 25,2
Kedeltilslutninger

N Røggasudløb mm 80 80
O Luftforsyningsstik mm 125 125
g Gastilslutning 1/2"R 1/2”R
v Kedelfremløbstilslutning CV 3/4"R 3/4"R
r Kedelreturløbstilslutning CV 3/4"R 3/4"R
c Kondensattilslutning mm 21,5 21,5

N

OO

Væ
g
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Leveringsomfang

Standardversion
Ekstra tilbehør
Standardversion
Leveringsomfanget af en kedel består 
af følgende komponenter:

Komponenter Emballagetype
Fuldstændig samlet og testet kedel 1 I papkasse
Vægramme med stik og ekspansionsbeholder 1 I kedelemballage monteret på kedlens bagside
Udendørs sensor 1

Separat papkasse i kedelemballagen
THISION XS PLUS Combi-betjeningsvejledning for tekniker 1
THISION XS PLUS Combi-betjeningsvejledning for operatør 1
Hurtigstartguide for tilslutning 1
ERP-etiket 1

Ekstra tilbehør
Følgende tilbehør kan bestilles:

- Røggasrør
-	 Snavsfilter
- Rumenhed
- Pumpegrupper

De anførte tilbehørsdele er specielt 
konstrueret eller valgt til THISION XS 
PLUS-kedlen, hvilket betyder, at de 
er meget nemme at installere (plug 
and play). Du kan sammensætte din 
egen systemløsning ved at vælge 
den tilbehørskombination, der passer 
til dine behov. For detaljer og priser, 
kontakt venligst ELCO-salgsafdelingen.
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Installation

Kedeltransport
Afmontering af paneler

Kedeltransport
THISION XS PLUS er et fuldt udstyret 
kompakt varmesystem, der er 
forudindstillet og testet på fabrikken.
Emballagens mål er:

- 575 x 800 x 310 mm (BxHxD)

Dette gør det muligt at transportere 
alle modeller i ét stykke gennem en 
standard dør. Kedlen kan løftes op fra 
siden	eller	forfra	med	en	gaffeltruck	ved	
transport.

THISION XS PLUS kan transporteres 
med en kran. Det skal dog sikres, at 
kedlen er fastgjort i sin emballage til 
en palle. Lastremme skal fastgøres til 
pallen. 

Udpakningsinstruktioner er trykt på 
papkassen. Følg de foreslåede trin.

Afmontering af paneler
Panelerne til kedlen er pakket separat  
i emballagen. Kedlens paneler skal 
lægges til side inden montering og 
indtil kedlen tages i brug for at undgå 
skader.

Paneler skal fastgøres og sikres 
med de medfølgende skruer (A/B), 
efter montering af kedlen eller efter 
vedligeholdelsesarbejde.

A B
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Installation

Installation
Tilslutninger

Installationstilslutninger 
I det følgende kapitel beskrives, 
hvordan de forskellige tilslutninger skal 
foretages på kedlen:
- Hydrauliske tilslutninger
-	 Kondensafløbstilslutning	
- Gastilslutning
- Røggastilslutning
- Luftforsyningstilslutning
- Elektrisk tilslutning
Kedlen skal tilsluttes på en sådan 
måde, at systemet overholder de 
relevante standarder og forskrifter 
(europæiske, nationale og lokale). 
Det er installatørens ansvar, at disse 
standarder og forskrifter overholdes.

Hydrauliske forbindelser 
THISION XS PLUS er forsynet 
med en indvendig bypass ventil. 
Det er ikke nødvendigt at installere 
en trykstyret bypass ventil ved den 
sidste radiator på varmekredsen 
eller	en	differentialetrykomløberventil	
mellem fremløb og returløb i 
systemer, hvor radiatorerne 
er udstyret med termostatiske 
ventiler. Tilslutningsdiameteren 
til kedlen er ikke afgørende for 
diameteren på tilslutningerne til hele 
varmeinstallationen.
Kedlen indeholder en installeret 
sikkerhedsventil på 3 bar. 
Sikkerhedsventilens	afløb	har	en	åben	
forbindelse	til	kondensafløbet.

10
0

2.5 2.5
400

A B

Serviceplads

Serviceplads

Bemærk, at der er fri plads 
på venstre og højre side af 
ekspansionsbeholderen. 
Før ikke rørarbejde foran 
ekspansionsbeholderen. 
Rørarbejdet skal installeres mindst 
10 mm inden for fronten af rammen. 

Installation
Installér kedlen i et tilstrækkeligt 
ventileret rum, der overholder de 
gældende forskrifter. 

Når kedlen sættes op, skal du 
overholde de intervaller, der 
anbefales på den tilstødende skitse. 
Vedligeholdelsesarbejde bliver sværere 
i tilfælde af mindre intervaller. Kedlens 
installationssted skal være og forblive 
frostfrit. Kedelhuset er vandtæt (IPX4D) 
og er velegnet til installation i f.eks. et 
badeværelse. 

Gastilslutning
Typeskilt på THISION XS PLUS 
er monteret fra fabrikken på højre 
side af kedlen (efter fjernelse af 
panelet). Gastypen skal være i 
overensstemmelse med oplysningerne 
på typeskiltet, der indeholder 
installationsinformationen for kedlen.
Systemets tilslutning til gas skal 
udføres	af	en	certificeret	tekniker.	Også	
her gælder de nationale og lokale 
standarder og forskrifter.

Gasrøret skal være fastgjort 
lækagesikkert til kedlens gastilslutning. 
Det anbefales at installere en gasmåler 
før THISION XS PLUS-systemet.
Et	gasfilter	kan	monteres	direkte	på	
gasstikket.
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Installation 

Hydraulik
Cirkulationspumper

Pumpediagram 
THISION XS PLUS 18.2
THISION XS PLUS 25.2

GRUNDFOS UPM3 
15-75-cirkulationspumpen, der er 
installeret fra fabrikken, fungerer 
kontinuerligt og tilpasser pumpens 
hastighed til varmebehovet.
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GRUNDFOS UPM3 15-75 

Kedeltype

Cirkulerende vandmængde (∆T=20K) Tilbageværende løftehøjde Energiforbrug

l/min l/u mbar kPa PWM (%) Pmax pumpe 
[W]

EEI

18,2 11,4 684 200 20 61 60,2 < 0,20

25,2 15,3 921 200 20 70 60,2 < 0,20

Kedlen har et selvjusterende og 
selvbeskyttende kontrolsystem for 
effekt	tilpasning.	Dette	indebærer	
kontrol af temperaturforskellen 
mellem fremløbs- og returløbsvand. 
Tabellen	viser	flowmængden,	som	
cirkulationspumpen kan levere for en 
bestemt installationsmodstand. 

Hvis installationsmodstanden er 
højere end den angivne værdi, justerer 
kontrolsystemet	effekten,	indtil	der	
opnås en temperaturforskel mellem 
fremløbs- og returløbsvand, som er 
acceptabel for kontrolsystemet.
Når temperaturforskellen bliver for høj, 
slukker kedlen sig selv og venter, indtil 
den høje temperaturforskel mellem 
fremløbs- og returløbsvand er faldet 
igen. 

Kontrolsystemet vil, hvis der registreres 
en uacceptabel temperaturforskel 
gentagne gange, forsøge at etablere 
flow.	Hvis	dette	ikke	lykkes,	blokeres	
kedlen.

Kedlen er IKKE udstyret med et 
indbygget snavsfilter.
Råd: ELCO anbefaler, at der 
installeres et snavsfilter i 
varmereturløbet, så tæt på kedlen 
som muligt. 

Kedlen er ikke egnet til 
installationer, der er udstyret med 
“åbne” ekspansionsbeholdere.

Tilsætningsstoffer i 
installationsvandet er kun 
tilladt i samråd med importør 
eller servicefirma. Se kapitlet 
Opvarmningsvandkvalitet for 
detaljerede oplysninger.
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Montering af omløbere:
Drej hver af omløberne på 
kedeltilslutningerne manuelt, og stram 
hver omløber med en skruenøgle. 
Bemærk: 1/2” med 25Nm og 3/4” med 
40Nm. 

Montering af 
ekspansionsbeholderslange:
Tag	enden	af	den	fleksible	
ekspansionsbeholderslange 
og montér den på kedlens 3/8” 
ekspansionsbeholderforbindelse 
ved hjælp af den medfølgende 
fiberspændskive.

Installation 

Ekspansionsbeholder
Vandlås

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemærk:
Sikkerhedsventil udløb 
er kombineret med 
kondensudløb.

Montering af vandlås:
- Tryk og drej monteringen (3) med 

bøjningen først i de tilsvarende 
huller i kedlens bundplade. 

-  Tryk på den sorte gummibøjning 
med	fleksibelt	afløbsrør	(1)	på	
kondensatbakken (2)

-		 Tryk	det	sorte	fleksible	rør	(1)	
indefra kedlen i gummi-T-stykket 
(3).

-	 Før	det	lange	sorte	fleksible	rør	(4)	
gennem kedelrammens frie hul og 
tryk det ind i T-stykket (3) 

-	 Før	den	anden	ende	af	det	fleksible	
rør	uden	for	kedlen	til	afløbet	som	
installeres i henhold til kapitel 9.7.

- Fyld vandlåsen (5) med 150 ml 
vand, indsæt vandlåsrøret (6) i 
vandlåsen (tryk ikke), og indsæt 
den gennem hullet i kedlens 
bundplade i varmevekslerens 
kondensbakke (2) uden nogen 
kraft. Fastgør vandlåsen med 
fastgøringsklemmen (7) ved at 
dreje den med uret (klik!).

- Tryk tætningsringen (8) omkring 
vandlåsen, og tryk/drej den i 
kedlens bundplade.

Fyld vandlåsen med 150 ml vand, før 
kedlen sættes i drift.
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Installation

Opvarmningsvandkvalitet
Fyldning af systemet
Inden påfyldning skal systemet være 
rent. Derfor skal det skylles, indtil 
vandet, der kommer ud, er rent og 
fri for synligt snavs. Hvis dette ikke 
er muligt, skal kedlen beskyttes 
ved en systemadskillelse med 
pladevarmeveksler.
Det er ikke tilstrækkeligt blot at bruge 
filtre,	fordi	effekten	af	filtre	kommer	
for sent. Rester kan allerede have 
dannet et lag inde i varmevekslere. 
Fjernelse af rester af mineralolie 
er vigtig for levetiden for de 
forseglingsmaterialer, der anvendes 
i centralvarmesystemet.

Systemet skal være tæt. Efterfyldning 
af vand er tilladt op til maksimalt 5 % af 
den samlede volumen pr. år. Kravene 
til efterfyldningsvandet er de samme 
som for påfyldningsvandet. I tilfælde af 
nødvendig påfyldning skal alle sager 
noteres i en logbog. Alle indgreb og 
vandværdier skal noteres dér.

For påfyldnings- og efterfyldningsvand 
skal nationale standarder respekteres, 
såsom:
Østrig: ÖNORM H 5195-1
Tyskland: VDI Richtlinie VDI 2035
Schweiz: SWKI BT102-01 og SIA 384/1
Bemærk, at nogle nationale 
retningslinjer har strengere grænser, 
f.eks. for hårdhed og ledningsevne. 
Disse værdier skal respekteres.
 
Garanti
Under alle omstændigheder 
skal påfyldningsvandets kvalitet 
opfylde kravene i tabel 1. 
Garantikrav bliver ugyldige, hvis 
påfyldningsvandkvaliteten ikke opfylder 
kravene i tabel 1.
Hvis noget ikke skulle være klart, eller i 

tilfælde af afvigelser, skal du altid tage 
kontakt med ELCO først. Garantierne 
bortfalder, hvis der foretages ændringer 
uden forudgående aftale/frigivelse fra 
ELCO.

Installation
- Rester af korrosionsprodukter 

(magnetit), monteringsmaterialer, 
skæreolie og andre uønskede 
produkter skal fjernes under 
gennemskylning.

-	 ELCO	anbefaler	brug	af	et	filter.	I	
et sådant tilfælde skal man sørge 
for at tage hele rørsystemet i 
betragtning.

- Centralvarmeinstallationen 
skal udluftes korrekt, inden den 
tages i brug. Gennemse kapitlet 
"Idriftsættelse" i denne henseende.

- Hvis der kræves regelmæssig 
påfyldning af vand (> 5% om året), 
er der et problem med systemet, 
der	skal	afhjælpes	af	en	certificeret	
tekniker.

- Hvis der anvendes et 
frostbeskyttelsesmiddel eller 
andre	tilsætningsstoffer,	skal	
det regelmæssigt kontrolleres, 
at påfyldningsvandkvaliteten 
overholder producentens krav.

- Hæmmere må kun bruges efter 
konsultation med ELCO

-	 Brug	af	tilsætningsstoffer	skal	
protokolleres.

-	 Alle	tilladte	tilsætningsstoffer	er	
anført	i	kapitlet	“Tilsætningsstoffer	
systemvand”.

Gulvvarme, ikke-
diffusionsbestandige rør
Når der tilsluttes et gulvvarmesystem, 
udført i plastrør, skal det sikres, 
at det overholder standarden DIN 
4726-4729. Hvis systemet ikke 
opfylder standarden, skal der 
forventes en systemadskillelse med 
pladevarmeveksler.
Hvis forskrifterne for plastrør ikke 
overholdes, bortfalder garantikravene 
(se garantibetingelserne).

Vandbehandling
Hvis påfyldnings- og efterfyldningsvand 
i tilfælde af nye systemer ikke er inden 
for grænserne, skal vandet behandles.

ELCO anbefaler afsaltning eller 
demineralisering med specielle 
patroner. Elektrisk ledningsevne 
og hårdhed skal bringes inden for 
grænserne

Vejledningsværdier for opvarmning af vand Værdi/grænser
pH-værdi 6,0-8,5
Elektrisk ledningsevne (ved 25 °C i µS/cm) Maks. 100
Hårdhed (°dH/°fH)
   Installationsvolumen/ydelse <20 l/kW ≤	12	°dH	/	≤	21,5	°fH
			Installationsvolumen/ydelse	≥20	l/kW ≤	7	°dH	/	≤	12,5	°fH
Oxygen Oxygendiffusion	er	ikke	tilladt	under	arbejde	(<0,1	mg/l)
Udseende Fri	for	sedimenterende	stoffer

Tabel 1
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Fyldning af systemet
Centralvarmeinstallationen skal fyldes 
med vand i henhold til kravene i kapitlet 
'Vandkvalitet'. Følg de næste trin for at 
påfylde eller efterfylde installationen:

1. Åbn ventilerne A og B;
 Fyld langsomt 

centralvarmesystemet op til 1,2 - 
1,5	bar.	Digital	trykaflæsning	vises	
midt på startskærmen;

2. Udluft hele varmeinstallationen 
startende ved det laveste punkt;

3. Kontrollér vandtrykket, og fyld om 
nødvendigt op til 1,2 - 1,5 bar;

Når kedlen tændes (beskrevet i kapitlet 
Forberedelser til 1. brug) kører et 
automatisk udluftningsprogram for at 
udlufte kedlen (‘Udluftning aktiv’). Dette 
varer i cirka 7 minutter. Under dette 
program skal trykket i centralvarmen 
kontrolleres og efter behov fyldes op 
igen.

Det kan tage et stykke tid, før 
al luften er forsvundet fra en  
installation. Især i løbet af den 
første uge kan der komme lyde, 
der angiver luft. Den automatiske 
udluftning i kedlen lader denne luft 
slippe ud, hvilket får vandtrykket til 
at falde i løbet af denne periode, og 
vand skal genopfyldes igen.

Installation

Fyldning af systemet
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Røggastilslutning
Vi anbefaler brugen af 
ELCO's omfattende udvalg af 
røggaskomponenter.
Se installationsvejledningen for 

yderligere information:
- ELCO-vægterminaler
- ELCO-tagterminaler
- ELCO-røggasrørkomponenter, både 

individuelle rør og koncentriske rør.

Bestemmelser om konstruktion og 
installation af røggassystemer er 
forskellige fra land til land.
Det skal sikres, at alle nationale 
regler med hensyn til røggassystemer 
overholdes.

Bemærkninger
Tabellerne nedenfor giver vejledning 
om de maksimale længder af luft- og 
røggasrør, der kan være tilsluttet. 
Hvis der foretages en installation, 
der anvender separate luft- og 
røggasrør, skal længderne af begge 
rør lægges sammen og ikke overstige 
den relevante værdi, der er angivet i 
tabellerne.
I alle tilfælde er den koncentriske 
røggas-/lufttilslutning på toppen af 
kedelhuset 80/125. Ved brug af 80/80- 
eller 60/100-røggaskomponenter er 
der taget højde for den nødvendige 
80/125- til 80/80- eller 60/100-adapter 
i røggaslængderne, der er angivet i 
tabellerne. Den maksimale længde af 
enhver udvendig sektion af røggasrør 
må ikke overstige 5 m.

Radiussen for enhver bøjning, der 
anvendes i røggassystemet, må ikke 
overstige 87,5 °.

Installation

Luft-/røggaskanaler
Alle kedelmodeller har en ø80/125
koncentrisk røggastilslutning.

Påkrævet minimum skorstentværsnit
Diameter for røggaskanal Firkantet tværsnit Rund diameter

60 mm 105 x 105 mm 125 mm
80 mm 135 x 135 mm 155 mm

100 mm 155 x 155 mm 175 mm

Det er ikke nødvendigt at installere 
et	separat	kondensatafløb	til	
røggassystemet, da kondensatet 
skylles ud via kedlen og ind i 
vandlåsen. Overhold følgende 
anbefalinger:
- Brug kun korrosionsbestandigt 

materiale
- Diameteren skal beregnes og 

vælges i henhold til de nationale 
regler.

- Røggassystemets længde skal 
holdes så kort som muligt (og må 
ikke overstige den maksimalt tilladte 
længde, se dokumentationen for 
planlægning)

- Vandrette røggasrør skal have en 
hældning på mindst 3° tilbage mod 
kedlen.

Luftforsyningstilslutning
Om nødvendigt luftforsyningen føres 
i seperat og rør tilsluttes via aftræks 
adapter i top af kedel. Diameteren skal 
beregnes i overensstemmelse med 
nationale forskrifter og i kombination 
med røggassystemet. Den samlede 
modstand af luftforsyningen og 
røggasrørene må ikke på noget 
tidspunkt overstige blæserens 
maksimale forsyningstryk. (Se også 
kapitlet “Tekniske data”)

Dimensionering (referenceværdi)

Dimensioner for røggassystem og lufttilførselssystem
Type 18,2 25,2
Koncentrisk røggassystem ø60/100 (vandret og lodret)
Maksimal ækvivalent længde (L) m 15 15
45°-bøjning længdereduktion m -1,3
87°-bøjning længdereduktion m -1,9
Koncentrisk røggassystem ø80/125 (vandret og lodret)
Maksimal ækvivalent længde (L) m 50 50
45°-bøjning længdereduktion m -1,9
87°-bøjning længdereduktion m -3,0

Luft Luft

Røggas



18

Installation

 
Luft-/røggaskanaler - installationsvarianter

Omgivende forbrændingsluft, ø60 PP
B23 Røggaskanal ind i skorstenen, luftindsugning fra omgivelserne.   

Afslutning af røggaskanal over taget.

B33 Røggaskanal ind i skorstenen, luftindsugning fra omgivelserne.       
Afslutning af røggaskanal over taget.

Forbrændingsluft taget fra omgivelserne, ø 60/100 PP/stålplade hvid
C13 
C13x

Røggaskanal og luftindsugning gennem ydervæggen til samme 
trykområde.

C33 
C33x

Røggaskanal og luftindsugning via skorsten til samme trykområde.            
Afslutning af røggaskanal over taget.

C43 
C43x

Røggaskanal og luftindsugning via skorstenssystem integreret i 
bygningen.

C53 
C53x

Røggaskanal og luftindsugning gennem ydervæggen til områder med 
forskellige tryk.
Afslutning af røggaskanal over taget..

C63 
C63x

Specielt	udviklet	udstyr	til	tilslutning	til	certificerede	luft-/røggassystemer,	
der fungerer adskilt fra hinanden.

 

C83 
C83x

Luftindsugning på ydersiden af bygningen, røggaskanal via skorstenen.

C93 
C93x

Røggaskanal og luftindsugning til fugtighedsbestandig skorsten.
Min. ringformet hul til røggasrør:
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Elektrisk tilslutning
Elektriske tilslutninger skal udføres 
af en autoriseret elektriker og i 
overensstemmelse med gyldige 
nationale og lokale standarder og 
forskrifter.
Der skal anvendes en isoleret 
hovedafbryder til strømforsyningen 
med mindst 3 mm-kontaktåbninger.  
Den skal monteres inde i kedelrummet. 
Hovedafbryderen bruges til 
at slukke for strømmen under 
vedligeholdelsesarbejde.

Alle kabler føres gennem 
kabelforskruningen i bunden af kedlen 
og føres til elektronikpanelet på 
kedlens front.
Tilslutningsterminalerne er placeret bag 
på styreenheden:
- Tryk håndtaget A let til venstre
-  Drej styreenheden nedad. 

Det elektriske diagram skal overholdes 
under alle elektriske tilslutningsarbejder 
(se de følgende sider).
Der kan vælges mellem 1 af 2 slags 
rumtermostater, der skal tilsluttes:

1. Bustermostat
REMOCON PLUS og REMOCON RS/
RSW100 har en 2-ledningstilslutning. 
Rumtermostaten skal tilsluttes B 
og T i klemræken. Brug orange 
skruetilslutning i klemrækken. 

2. Til/fra Rumtermostat 
De potentialefri rumtermostatledninger 
tilsluttes den blå potentialefri 
rumtermostat stikposition. 

Vejrkompensation & tilslutninger
Når der bruges en 
vejrkompensationssensor (leveres 
sammen med kedlen), tilsluttes de to 
ledninger fra ude temperatur sensoren 
til den mat orange  sensorstikposition.
Sensoren skal placeres i 
overensstemmelse med tegningen ved 
siden af.

REM3-wifi-modul
Wifi-modulet	er	placeret	inde	i
BCU under PCB.
Husk følgende oplysninger:
- frekvensbånd, hvor radioudstyret 

fungerer;
 2412 – 2472 MHz.
-	 maksimal	radiofrekvenseffekt	

transmitteret i det eller de 
frekvensbånd, hvor radioudstyret 
fungerer. 36 mW.

Installation

Elektrisk tilslutning

L

N

LII

LI

PE

N

230V in

N

L

230V out

TI
LS

LU
T 

IK
K

E 
23

0V
O

LT

Ekstern sikkerhedskontakt 

n.a. = ikke anvendelig 

n.a. = ikke anvendelig

TIL/FRA Rumtermostat (ekstraudstyr)

Rumenhed (ekstraudstyr)

n.a. = ikke anvendelig

Udendørs sensor 1 kOhm

Klemrække THISION XS PLUS 

L": Signal CV 
L: Fase
N: Neutral
L': Fase varmt brugsvand

L

N

LII

LI

Tilslutning 3-vejsventilmotor
A

m
in

 2
,5

 m



20

Installation

Elektrisk tilslutning
Elektrisk diagram
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Elektrisk tilslutning
Elektrisk diagram
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Idriftsættelse

Beskrivelse af display
Kontrolpanelets hovedfunktioner

Inden den elektriske strøm tændes, 
hjælper det at kende kedlens 
funktion på forhånd. På denne side 
er betjeningerne beskrevet kort. Den 
næste side beskriver funktionerne og 
symbolerne på skærmen.

Kedlen er udstyret med et selvstyrende 
kontrolsystem. Dette kontrolsystem 
overtager en stor del af de manuelle 
indstillinger, hvilket forenkler opstarten 
af installationen betydeligt. 

Efter at have fyldt installationen og 
tændt for strømforsyningen aktiveres et 
kort opstartsprogram.
Dette viser alle cifre, kedeltype og 
softwareversion, og det automatiske 
udluftningsprogram aktiveres.
Det automatiske udluftningsprogram 
varer i ca. 7 minutter og stopper 
automatisk.

 Derefter starter kedlen på det 
aktiverede program (centralvarme eller 
varmt brugsvand).

Centralvarmestyringer 
Efter endt anmodning om varmt 
brugsvand aktiverer kedlen en 
forsinkelsesperiode på 1 minut. Dette 
er for at forhindre, at varmeveksleren 
mister sin varme for hurtigt i tilfælde af 
behov for varmt vand. Derefter starter 
pumpen, og efter 30 sekunder bliver 
gradientstyringen aktiv.
Startpunktet for gradientstyringen er 
den aktuelle fremløbstemperatur. En 
Delta-T-styring (25K) sikrer en stabil 
styring i henhold til varmeanmodning.

Hvis fremløbstemperaturen er under 
den T-indstillede værdi på 20 °C, 
starter kedlen straks.

Hvis brænderen slukker under en 
anmodning fra opvarmningen, fordi 
den ønskede fremløbstemperatur 
overskrides, vil der være en 
anticyklustid i drift i 5 minutter. Det 
betyder, at brænderen tændes igen 
efter 5 minutter, hvis der stadig er en 
anmodning fra opvarmningen.
 

Forklaring af knapperne:
A TÆND/SLUK-knap
B Drejeknap
 Drej knappen til venstre eller højre 

for at rulle gennem tilgængelige 
menupunkter

C OK-tast
 Tryk for at vælge/bekræfte et 

element
D RETUR-tast
 Tryk for at gå et skærmbillede 

tilbage
E RESET-tast
 Tryk for at nulstille en fejlkode
F Idriftsættelsestast
 Tryk for at gå i servicetilstand, 

hvilket muliggør justering 
af indstillinger for O2 -CO2            
(Brug ikke. Kun til serviceformål)

A
BD C

E F



23

Idriftsættelse

Gasforsyning
Kondenstilslutning, fyldning af vandlås
Luft-/røggaskanaler

Gasforsyning
Kontrollér tilslutningen for gastilførslen 
til kedlen for tæthed. Eventuelle 
utætheder skal forsegles inden kedlen 
startes.

Udluft gasrøret og gasventilen. 

Anmod om oplysninger om gastypen 
og værdierne fra den lokale 
gasleverandør for at sikre, at kedlen 
kører med den korrekte gastype.

Efter montering af kedlen skal alle 
gasførende rør kontrolleres for 
lækager.

Kondensattilslutning
Sørg for, at vandlåsen er fyldt, inden 
kedlen startes, for at forhindre emission 
af røggasser til omgivelserne. 

Fyldning af vandlåsen efter 
montering.
- Drej/træk tætningsringen (1) nedad;
- Drej vandlåsens fastgøringsklemme 

(2) mod uret;
- Træk vandlåsen (3) og vandlåsrøret 

(4) ud af varmeveksleren;
- Tag vandlåsen og røret ud af kedlen 

ved at bevæge den nedad eller drej 
den i fremadgående bevægelse 
opad langs varmeveksleren;

- fyld vandlåsen med 150 ml vand.
Genmontering	finder	sted	i	omvendt	
rækkefølge.

Røggas- og 
luftforsyningstilslutninger 
Kontrollér, at tilslutninger til røggas og 
luftforsyning svarer til de nationale og 
regionale forskrifter. Installationer der 
ikke opfylder disse forskrifter, kan ikke 
tages i brug.

Sørg for, at alle stik er fri for spænding.

Røggas- og luftforsynings tilslutninger 
kan ikke reduceres i størrelse. 

Før kedlen sættes i drift, skal det 
sikres, at snavspartikler, der kan 
være til stede i varmeanlægget, 
fjernes ved en grundig 
gennemskylning af rørsystemet.
 
Hydrauliksystem
Kontrollér, at kedlen er tilsluttet 
hydrauliksystemet på en sådan måde, 
at der altid er sikret en vandstrømning, 
når kedlen er i drift. Vandstrømningen 
overvåges	af	en	∆T-overvågning	i	
kedlen. En for lav strømningshastighed 
betyder, at kedlen stopper med at køre 
og slukkes med det samme.

1

3

2

4

CH FLOW CH RETURNGASCV-FREMLØB GAS CV-RETURLØB
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Skift sprog på skærmen

1 Fra styreenhedens start 
skærm skal du trykke på OK.

2 Brug drejeknap for at 
fremhæve Komplet Menu.

 Tryk på OK.

3 Brug drejeknap 
for at fremhæve 
Skærmindstillinger.

 Tryk på OK.
 

4 Valgmuligheden Sprog er 
fremhævet.

 Tryk på OK.

5 Brug drejeknap for at 
fremhæve det ønskede sprog; 
tryk på OK.

Sprog er nu ændret.
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Skift klokkeslæt og dato

1 Fra styreenhedens 
startskærm skal du trykke på 
OK.

2 Brug drejeknap for at 
fremhæve Komplet Menu.

 Tryk på OK.

3 Brug drejeknap for 
at fremhæve Skærm 
Indstillinger.

 Tryk på OK.
 

4 Brug drejeknap for at 
fremhæve Tid & Dato.

 Tryk på OK.

5 Brug drejeknap for at fremhæve 
det ønskede felt.

 Tryk på OK.
 Det relevante felt begynder at 

blinke.
 Brug drejeknap for at vælge 

den korrekte værdi.
 Tryk på OK.
 Når du har udfyldt alle felter 

korrekt, skal du trykke på Gem.

Meddelelsen i venstre skærm 
vises.

Indstillingerne gemmes.

Vær opmærksom:
Hvis kedlen er tilsluttet Wifi, 
aktualiseres dato og klokkeslæt 
automatisk.



26

Idriftsættelse

Parametertilpasning til varmesystemet
Indstillingerne er tilgængelige via 
en kode.

1 Fra styreenhedens Start 
skærm skal du trykke på 
tasterne BACK og OK 
samtidig i 7 sekunder.

2 Brug drejeknap for at 
fremhæve 007 som den 
tekniske kode.

 Tryk på OK.

3 Brug drejeknap for at 
fremhæve Komplet Menu.

 Tryk på OK
 Den indlæser nu menuen.
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2 Kedelparametre
2.2.8 Kedel version 0 =  Kombi

1 =  Beholder med NTC
2 =  Beholder med termostat

0 0 0 0 0 0

2.5.0 Komfort Funktion 0 = Deaktiveret
1 = Tidsbaseret aktiveret i 30 minutter 

efter en opvarmningsanmodning
2 = Altid aktiv

0 ** ** ** ** **

4 Zone1 Parametre
4.1 Sommer/vinter omskiftning
4.1.0 S/V funktion aktivering 0 = FRA, 1 = TIL 0 ** ** ** ** **
4.1.1 S/V temperatur grænseværdi 10 - 30 °C 20°C ** ** ** ** **
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Parametertilpasning til varmesystemet
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4.2 Zone1 Indstillinger
4.2.0 Zone temperaturområde 0 = Lav temp. (fra 20 °C til 45 °C)

1 = Høj temp. (fra 35 °C til 85 °C)
1 * * * * *

4.2.1 Termoregulering 0 = Fast fremløb T
1 = Grundlæggende termoregulering
2 = Rum T kun
3 = Udendørs T kun
4 = Rum + udendørs T

1 0 1 2 3 4

4.2.2 Hældning Fra 1,0 - 3,5 HT
Fra 0,2 - 1,0 HT

1,3 HT
0,6 LT

* * * * *

4.2.3 Offset HT: Fra -14 °C til +14 °C
LT: Fra -7 °C til +7 °C

0
0

* * * * *

4.2.5 Max T HT: Fra 20 °C til +82 °C
LT: Fra 20 °C til +45 °C

82°C
45°C

* * * * *

4.2.6 Min T HT: Fra 20 °C til +82 °C
LT: Fra 20 °C til +45 °C

40°C
25°C

* * * * *

4.2.8 Hurtig sænkning 0 = FRA / 1 = TIL 0 * * * * *
4.2.9 Varme anmodning mode 0 = Standard

1 = Udelukkelse af RT-tidsprogrammer
2 = Tvungen varmekald

0 ** ** ** ** **

Værdi = obligatorisk indstilling
* tilpasser sig varmesystemets designegenskaber
** tilpasser sig kundens komfortbehov
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Vejrkompensation
Vælg termoreguleringstype
For at indstille kedlen til vejrkompensation skal du indstille parameter 4.2.1 til 3 med en TIL/FRA eller 
OpenTherm-styreenhed eller til 4 med en REMOCON PLUS eller REMOCON RS/RSW100.

1 Drej vælgerhjulet for at fremhæve den parameterzone, du vil 
indstille. I dette tilfælde Zone 1 Parametre.

 Tryk på OK.

2 Drej vælgerhjulet for at fremhæve 4.2  Z1 Indstillinger.
 Tryk på OK.

 

3 Drej vælgerhjulet for at fremhæve 4.2.1  Termoregulering.
 Tryk på OK.

4 Foretag et valg mellem 5:
 0  Fix Flow T
  Rumtermostat med fast fremløbstemperatur
  (Tstart 58°C)1, hvert 16. min. ±4 K)
  1) = Fabriksindstilling ved højt temperaturniveau
 1  Grundlæggende Termoregulering
  Rumtermostat med automatisk fremløbstemperaturtilpasning
 2  Kun rum T
  Ren rumtemperaturstyring med rumsensor
  (f.eks. REMOCON PLUS, fås som tilbehør).
  Fremløbstemperaturen styres i henhold til 

rumtemperatursetpunktet, den aktuelle rumtemperatur og dens 
aktuelle forløb. En lille stigning i rumtemperaturen reducerer f.eks. 
straks fremløbstemperaturen.

 3  Kun ude T
  Vejrkompenseret styring med udendørssensor
  Fremløbstemperaturen beregnes via varmekurven i henhold 

til den aktuelle udendørstemperatur. Denne type styring 
kræver, at opvarmningskarakteristikken er indstillet korrekt, da 
kontrolsystemet ikke tager højde for rumtemperatur i denne 
indstilling.

 4  Rum T + Ude T
  Vejr- og rumtemperaturstyring med udendørs- og rumsensor.
  Afvigelse af rumtemperaturen fra setpunktet registreres og tages 

i betragtning under temperaturstyringen. På denne måde kan der 
tages højde for al genereret ekstern varme, og en mere konstant 
rumtemperatur bliver mulig.

	 	 Indflydelsen	af	afvigelsen	indstilles	proportionalt.	Jo	bedre	
referencerummet er (uændret rumtemperatur, korrekt 
installationsplacering osv.), desto højere kan værdien indstilles.

  Eksempel: 
  Ca. 4: Godt referencerum
  Ca. 1: Ugunstigt referencerum
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Generel instruktion
Arbejde på installationen og/eller 
kedlen må kun udføres af kvalificeret 
personale med kalibreret udstyr.

For vedligeholdelse af kedlen skal 
kabinet fjernes. 
Skru de 2 låseskruer (A/B) af 
fastgørelseselementerne øverst på 
kedlen, lås fastgørelseselementerne 
op, og fjern dækslet i en fremadgående 
bevægelse.

Ændring af indstillinger, 
som f.eks. brændertryk og 
luftstrømningsmængden,	er	overflødig.	
Kun i tilfælde af en fejl eller ved 
udskiftning af gasblok, venturi og/
eller blæser skal O2-/CO2-procenten 
kontrolleres.

Kontrollér altid alle gasførende 
dele for lækager (med en 
lækagesøgningsspray) efter 
(vedligeholdelse) arbejde på kedlen.

Luk de relevante idriftsættelsesventiler 
under vedligeholdelsesaktiviteterne. 

A B
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Røggasanalyse
Fuld belastning (trin 1/3)

Forklaring

a Målepunkt for røggassonden.

Trin 1: O2-/CO2-kontrol ved fuld 
belastning
O2- eller CO2-indstillingen er 
fabriksindstillet til E, nemlig naturgas, 
for alle udstyrsenheder. En kalibreret 
O2- eller CO2-kontrolmåling skal 
udføres under idriftsættelse.

- Sørg for, at kedlen er i drift, og at 
varmen, som den producerer, kan 
udledes. 

Indstil fuld belastning

- Tryk på skorstensfejerknappen i 5 
sekunder;

 Kedlen skifter til kedlens maksimale 
centralvarmeeffekt;

 afhængigt af kedeltypen viser 
skærmen 76 % (varmekapacitet)

Effektniveau kan nu indstilles 
mellem minimumseffekten (CV) og 
den maksimale varmtvandseffekt.

- Kalibrér røggasanalysatoren, 
og indsæt derefter 
røggasanalysatorens røggassonde i 
målepunktet for røggasrøret “a” (se 
illustration);

- Vent et minut, og udfør derefter en 
forbrændingsanalyse;

- Kontrollér, om O2-/CO2-værdierne, 
der er anført nedenfor, svarer til den 
målte værdi. 

Når denne kontrol er udført, skal du 
igen teste O2-/CO2-værdien ved lav 
belastning (se trin 2 på side 35). Hvis 
der er afvigelser i resultatet, skal disse 
rettes (se trin 3 på side 36).

Bemærk:
Hvis du af en eller anden grund 
vil indstille den maksimale 
varmtvandseffekt til 100 %;
Drej vælgerhjulet, indtil du når 100 
%.

a

 O2-/CO2-kontrol ved fuld belastning (trin 1)
Fuld belastning Naturgas H (G20)

  O2

Nominel 4,7 %
Minimum 3,6 %, maksimum 5,5 %

CO2

Nominel 9,0 %
Minimum 8,6 %, maksimum 9,6 %

Værdier er gyldige med lukket brændkammer..

O2-/CO2-kontrollen består af 2 trin 
eller om nødvendigt 3 trin:

Trin 1:  Kontrol ved fuld belastning
Trin 2:  Kontrol ved lav belastning
Trin 3:  Justering (hvis nødvendigt).

5 sek.
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Røggasanalyse
Lav belastning (trin 2/3)

Trin 2: O2-/CO2-kontrol ved lav 
belastning

Indstilling af lav belastning
Kedlens lave belastning kan indstilles 
på følgende måde:
- Drej drejeknap, indtil du når 0 %;
- Tryk på OK;
 Kedlen skifter til kedlens minimale 

effekt	(lav	belastning);	skærmen	
viser 0 % (varmekapacitet).

O2-værdien ved lav belastning skal 
ligge højere end O2-værdien ved fuld 
belastning. Måleproceduren skal 
udføres, indtil der opnås et konstant 
måleresultat. Kontakt ELCO, hvis 
værdierne ligger uden for de gældende 
tolerancer.

Slut på måling:
- Tryk på retur-tasten i 5 sekunder for 

at afslutte skorstensfejerstilstand.
 
Dette afslutter proceduren. 

Idriftsættelsesfunktionens maksimale 
varighed uden afbrydelse er 20 
minutter.

 O2-/CO2-kontrol ved lav belastning (trin 2)
Lav belastning Naturgas H (G20)

  O2

Minimum 0,5 % højere end målt ved fuld belastning
Maksimum 7,5 %

CO2

Minimum 0,3 % lavere end målt ved fuld belastning
Minimum 7,5 %

Værdier er gyldige med lukket brændkamer.

Forklaring

a Målepunkt for røggassonden.

a
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Røggasanalyse 
Justering på gasarmaturet (trin 3/3)

Forklaring

a Målepunkt for røggassonden
b Indstillingsskrue for O2/CO2

Trin 3: Justering på gasarmaturet

Justér kun gasarmaturet, hvis 
de målte værdier ligger uden for 
området for de værdier, der er nævnt 
i tabellen på forrige side.

- Åbn kedlen som beskrevet på side 
33;

- Sæt kedlen på fuld belastning (se 
trin 1);

- O2-/CO2-værdierne indstilles ved 
hjælp af en unbrakonøgle (2 mm) 
eller	en	stor	flad	skruetrækker	på	
skruen “b”. 

 Vær opmærksom på følgende 
rotationsretning:

 - Med uret betyder mindre CO2 / 
mere O2 

 - Mod uret betyder mere CO2 / 
mindre O2

Når denne indstilling er foretaget, skal du igen teste O2-/CO2-værdien ved 
fuld belastning og lav belastning. Se trin 1 og 2.

a

b

Justering af gasarmatur, hvis de målte værdier ligger uden for området for værdierne ved fuld belastning (trin 3)
Fuld belastning Naturgas H (G20)

  O2 4,7 %
CO2 9,0 %

Værdier er gyldige med lukket dæksel/luftboks.
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Brugermenuens struktur
Enhedsfunktionerne er opdelt i
tre niveauer afhængigt af deres 
betydning og hyppigheden af deres 
anvendelse. 

1 Skærm indstillinger
2 Standard menu 
3 Komplet menu

Startskærm
Denne menu bruges til at vise 
systemets driftsstatus og til at indstille 
den ønskede rumtemperatur ved blot at 
dreje på knappen.

Standard menu
I denne menu kan du få adgang til 
hovedfunktionerne ved at vælge 
manuel eller programmering og 
driftstilstand (sommer/vinter/fra).

Komplet menu
Denne menu kan bruges til at få 
adgang til alle hovedsystemparametre 
og indstille/justere tidsprogrammet og 
startskærmen. 
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Skift indstillinger (ekspertniveau)
Indstillingerne er tilgængelige via 
en kode.

1 Fra styreenhedens start 
skærm skal du trykke på 
tasterne Retur og OK 
samtidig i 7 sekunder.

2 Brug drejeknap for at 
fremhæve 007 som den 
tekniske kode.

 Tryk på OK.

3 Brug drejeknap for at 
fremhæve Komplet Menu.

 Tryk på OK
 Den indlæser nu menuen.

Skærmen til venstre vises.

På denne måde har du adgang til 
det komplette parameterniveau.

I	nedenstående	tabel	finder	du	en	komplet	oversigt	over	alle	tilgængelige	parametre
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Parameterliste
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0 NETVÆRK
0. 2 BUS Netværk
0. 2. 0 Netværk tilstede Angivelse af enheder, der er tilsluttet via 

BUS
Kedel
Fjernmodem
OpenTherm-gateway

1

0. 4 Brugerflade
0. 4. 0 Zone der skal fastsættes af 

display
1 - 3 1

0. 4. 1 Baggrundslys timing 1 min - 24 timer 10 
min

0. 4. 2 < Ikke tilgængelig >
0. 4. 3 Tidsprogram Servicetype

Må ikke ændres!
Drej vælgerhjul:
0 = Tidsprogrammer
1 = Udvidede 
tidsprogrammer

0

0. 4. 4 Reset System Interface OK = Ja, BACK = Nej
0. 4. 5 Extended TP with midnight 

event
NEJ / JA

2 Kedel parametre
2. 0 Generelt
2. 0. 0 VV temperatur setpunkt Setpunktstemperatur varmtvand i komfort-

perioder
40 - 65 (°C) 60

2. 0. 1 < Ikke tilgængelig >
2. 0. 2 Gastype 0 = Naturgas

1 = LPG
2 = IKKE ANVENDELIG

0 - 2 0

2. 0. 3 Maksimum VV temperatur Maksimal indstilling VV temperatur 80 - 90 (°C) 90
2. 0. 4 Højde Parameter for højdekompensation 0 - 7000 (m) 0
2. 0. 5 < Ikke tilgængelig >
2. 0. 6 T Gradient Gradientfunktion 0 - 15 (°C/min) 5
2. 1. Frie parametre
2. 1. 0 < Ikke tilgængelig >
2. 1. 1 Kedel fri parameter 0 - 255
2. 1. 2 Kedel fri parameter 0 - 255
2. 1. 3 Kedel fri parameter 0 - 255
2. 1. 4 < Ikke tilgængelig >
2. 1. 5 Kedel fri parameter 0 - 255
2. 1. 6 Kedel fri parameter 0 - 255
2. 1. 7 Konstant pumpedrift 0 = Deaktiveret

1 = Aktiveret
0 - 1 0

2. 1. 8 Maks. pumpemodulation VV Maks. pumpehastighed under varmt-
vandscyklus

25 - 100 % 70

2. 2 Indstillinger
2. 2. 4 AUTO funktion 0 = Fraværende

1 = Til stede
0 - 1 0
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2. 2. 5 < Ikke tilgængelig >
2. 2. 6 < Ikke tilgængelig >
2. 2. 7 Kedel hybrid Bruges til at indstille kedlen som en del af 

et hybridsystem
(Detektion af tilstedeværelse af energileder)
0 = Deaktiveret
1 = Aktiveret

0 - 1 0

2. 2. 8 Kedel version Valg af kedeltype
0 = Kombi
1 = Beholder med NTC
2 = Beholder med termostat

0 - 2 0

2. 3 Centralvarme-1
2. 3. 1 Maks. CV justerbar Centralvarmeeffektniveau,	der	kan	

justeres til det krævede niveau
100

2. 3. 7 CV pumpe efterløb Pumpeefterløb CV 0 - 16 (min) 3
2. 4 Centralvarme-2
2. 4. 5 Maks. PWM Pumpe Maksimal pumpehastighed i centralvarmetilstand 75 - 100 (%) 90
2. 4. 6 Min PWM Pumpe Minimumspumpehastighed i centralvarmetilstand 25 - param. 245 (%) 40
2. 4. 7 < Ikke tilgængelig >
2. 4. 8 < Ikke tilgængelig >
2. 4. 9 Ekstern temperatur korrektion Forskydning af udendørstemperatur 

aflæsningen
-3°C - +3°C 0

2. 5 Varmt brugsvand
2. 5. 0 Komfort Funktion Valg af driftstilstand for 

opvarmning af varmt brugsvand                                                          
0 = Deaktiveret
1 = Tidsbaseret
2 = Altid aktiv

0 - 2 0

2. 5. 5 Forsinkelse brugsvand -> CV 0 - 30 min 0

2. 6 Kedel manuelle indstillinger
2. 6. 0 Manual tilstand aktivering 0 = FRA, 1 = TIL 0 - 1 0
2. 6. 1 Kedel pumpe styring 0 = FRA, 1 = TIL 0 - 1 0
2. 6. 2 Ventilatorstyring 0 = FRA, 1 = TIL 0 - 1 0
2. 6. 3 Omskifterventil kontrol 0 = Varmt brugsvand, 1 = Centralvarme 0 - 1 0
2. 6. 4 < Ikke tilgængelig >
2. 6. 5 Yderligere ydelseskontrol 0 = FRA, 1 = TIL 0 - 1 0
2. 6. 6 < Ikke tilgængelig >
2. 6. 7 Ekstern pumpe kontrol 0 = FRA, 1 = TIL 0 - 1 0
2. 7 Test & Utilities
2. 7. 0 Test tilstand Skorstensfejerfunktion aktiv

0 = FRA, 1 = TIL
0 - 1 0

2. 7. 1 Udluftnings funktion Aktivering af luftrensningsfunktion
0 = FRA, 1 = TIL

0 - 1 0

2. 7. 2 < Ikke tilgængelig >
2. 7. 3 Start BACKUP 0 = FRA, 1 = TIL 0 - 1 0
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2. 7. 6 Start RESTORE 0 = FRA, 1 = TIL 0 - 1 0
2. 8 Nulstillingsmenu
2. 8. 0 Reset til fabriksindstilling Brug ikke
2. 9 Andre
2. 9. 0 Indgang multifunktion

Brug IKKE som 
sikkerhedsfunktion!
Funktioner med højere prioritet:
- Skorstensfejerfunktion
- Frostbeskyttelsesfunktion
- Frostbeskyttelsesfunktion 
anlæg 
- Antilåsefunktioner for 
  pumpe og omskifterventil
- Alle pumpeeftercirkulationer

Vælg funktion for GPI-indgangssignal:
0 = Brænderblokering NO
1 = Brænderblokering NC
2 = VV tidsprogram

0 - 2 1

2. 9. 1 Frostbeskyttelse anlæg 0 = FRA, 1 = TIL 0 - 1 1
4 Zone1 Parametre
4. 0 Setpunkt
4. 0. 0 T Dag Rumtemperatursetpunkt for dagsperioden 10 - 30 (°C) 21
4. 0. 1 T Nat Rumtemperatursetpunkt for natperioden 10 - 30 (°C) 16
4. 0. 2 T set Z1 Temperatursetpunkt zone 1

(Begrænset af Para 4.2.5 og Para 4.2.6)
40°C - 82°C
20°C - 45°C

70
20

4. 0. 3 Zone frost temperatur 2 - 15 (°C) 5
4. 1 Sommer/vinter omskiftning
4. 1. 0 S/V funktion aktivering 0 = FRA, 1 = TIL (kun aktiv, når 

udendørstemperatur påvirker)
0 - 1 0

4. 1. 1 S/V temperatur grænseværdi 0 - 30 (°C) 20
4. 1. 2 S/V forsinkelse Tid før S/V-skift bliver aktiv 0 - 300 (min) 60
4. 2 Zone1 Indstillinger
4. 2. 0 Zone temperaturområde 0 = Lav temp (LT)

1 = Høj temp (HT)
0 - 1 1

4. 2. 1 Termoregulering 0 = Fast fremløb T
1 = Grundlæggende termoreg
2 = Kun rum T
3 = Kun udendørs T
4 = Rum+Udendørs T

0 - 4 0
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4. 2. 2 Varmekurve LT: Fra 0,2 - 1,0
HT: Fra 1,0 - 3,5

0,6LT                                                  
1,3HT

Øg indstillingen:
Øger fremløbstemperaturen, 
især ved lave 
udendørstemperaturer.
Sænk indstillingen:
Reducerer 
fremløbstemperaturen, især ved 
lave udendørstemperaturer.
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4. 2. 3 Offset Forskydning af setpunkt justerbar pr. °C LT: Fra -7 °C til +7 °C
HT: Fra -14 °C til +14 °C

0
0

4. 2. 4 Rum	indflydelse	proportional Kun synlig på kedlen, hvis der er tilsluttet 
en rumsensor

LT=2
HT=4

4. 2. 5 Maks. T Zone 1 Maksimal fremløbstemperatur LT: Fra 20 °C til +45 °C
HT: Fra 20 °C til +82 °C

45°C
82°C

4. 2. 6 Min. T Zone 1 Minimum fremløbstemperatur LT: Fra 20 °C til +45 °C
HT: Fra 20 °C til +82 °C

25°C
40°C

4. 2. 7 < Ikke tilgængelig >
4. 2. 8 Hurtig sænkning 0 = FRA, 1 = TIL 0 - 1 0
4. 2. 9 Varme anmodning 0 = Standard

1 = Udelukkelse af RT-tidsprogrammer
2 = Anmodning om tvungen varme

0 - 2 0

4. 3 Zone1 Diagnostik
4. 3. 0 Rum T (°C) (kun visning) /
4. 3. 1 Rum T setpunkt(°C) (kun visning) /
4. 3. 4 Varme forespørgsel Z1 0 = FRA, 1 = TIL
4. 3. 9 Heating rate  0 = FRA, 1 = TIL
5 Zone2 Parametre (se Zone1, kapitel 4)

6 Zone3 Parametre (se Zone1, kapitel 4)

8 Serviceparametre
8. 0 Kedel statistik -1
8. 0. 0 Antal skift på 3-vejsventil (n x 10)
8. 0. 1 Drifttid for cirkulationspumpe (h x 10)
8. 0. 2 Drifttid for kedelpumpe (n x 10)
8. 0. 3 Levetid for kedel (h x 10)
8. 0. 4 Drifttid for ventilator (h x10)

Drift
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8. 0. 5 Antal starter ventilator (n x10)
8. 0. 6 Antal varmekald til CV (n x 10)
8. 0. 7 Antal varmekald til VV (n x10)
8. 1 Kedelstatistik -2
8. 1. 0 Timer brænder til CV (h x 10)
8. 1. 1 Drifttimer VV (h x 10)
8. 1. 2 Antal	flamme	fejl	(n	x	10)
8. 1. 3 Antal opstarter (n x 10)
8. 1. 4 Varme forespørgsel varighed (h x 10)
8. 2 Kedel
8. 2. 0 Modulation takt
8. 2. 1 Ventilator status                                (0 = FRA, 1 = TIL)
8. 2. 2 Ventilator hastighed  (rpm)
8. 2. 3 Pumpe hastighed  (0 = FRA, 1 = Lav hastighed, 2 = Høj hastighed)
8. 2. 4 Omskifterventil position (0 = Varmt brugsvand, 1 = Centralvarme)
8. 2. 5 Flow VV (I/min)
8. 2. 7 Pumpe modulation (%)
8. 2. 8 Gas	effekt	(kW)
8. 2. 9 Varmekreds tryk (bar) (kun visualisering) /
8. 3 Kedeltemperatur
8. 3. 0 CV fremløb set T (°C)
8. 3. 1 CV fremløb T (°C)
8. 3. 2 CV retur T (°C)
8. 3. 3 VV	flow	T(°C)
8. 3. 4 Røggas T (°C)
8. 3. 5 Udendørs T (°C)
8. 4 Beholder
8. 4. 2 Varmt brugsvand indløbs T (°C)
8. 5 Service
8. 5. 0 Måneder til næste 

vedligeholdelse
Måneder tilbage før næste 
vedligeholdelsesadvarsel kommer op

0 - 60 24

8. 5. 1 Vedligehold om dage aktiv 0 = FRA, 1 = TIL 0 - 1 0
8. 5. 2 Vedligehold advarsel nulstil Nulstil vedligeholdelsesadvarslen i 

displayet og timeren
OK = Ja, BACK = Nej

8. 5. 4 SW version Interface
8. 5. 5 SW version Main
8. 6 Fejl historie
8. 6. 0 Sidste 10 fejl Oversigt over de seneste 10 opståede fejl
8. 6. 1 Reset fejl liste OK = Ja, BACK = Nej
8. 7 Frie parametre
8. 7. 4 Kedel	flowmåler 0 = Åben, 1 = Lukket 0 - 1 0
8. 7. 5 Ioniseringsstrøm (uA)
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8. 7. 6 Ioniseringselektrode Kedlens brænderstatus
0 = FRA, 1 = TIL

0 - 1 0

8. 7. 7 Status	flowvagt	varme 0 = FRA, 1 = TIL 0 - 1 0
19. Internettilslutning
19. 0 Forbindelses indstillinger
19. 0. 0 ON/OFF Wi-Fi Netværk 0 = FRA, 1 = TIL 0 - 1 0
19. 0. 1 Netværk	konfiguration
19. 0. 3 Internettid 0 = FRA, 1 = TIL 0 - 1 1
19. 0. 4 Internet vejr 0 = FRA, 1 = TIL 0 - 1 0
19. 0. 5 Online udendørs temp 

korrektion
-3°C - +3°C 0

19. 1 Tilslutningsinfo
19. 1. 0 Tilslutningsstatus
19. 1. 1 Signalniveau
19. 1. 2 Aktiv status
19. 1. 3 Serienummer
19. 1. 4 SW opgraderingsstatus
19. 1. 5 Online udetemperatur
19. 1. 6 Onlin vejrdata
19. 2 Nulstil menu
19. 2. 0 Genkonfigurering Angivelse af enheder, der er tilsluttet via BUS OK = Ja, BACK = Nej 1

Drift
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Parameterbeskrivelse

Dato og klokkeslæt 
Forvarmning af varmt brugsvand
Dato og klokkeslæt
Styreenheden er udstyret med et 
365-dages ur, der viser dag, måned, 
år og tid. For at sikre korrekt kedeldrift, 
når du bruger tidsprogrammer, skal 
dato og klokkeslæt indstilles korrekt. 
Hvis	kedlen	er	tilsluttet	appen	via	Wifi,	
overtages internettiden automatisk.

Funktion til forvarmning af varmt 
vand (komfortfunktion)
Dette parameter giver slutbrugeren 
mulighed for at vælge varmt 
vandkomfort. Jo højere komfort, jo 
højere energiforbrug.
- FRA: Kedlen begynder kun at 

varme det varme vand i tilfælde af 
et tapning

- TID: Efter hver tapning opretholder 
kedlen komforttemperaturen i 30 
minutter

- TIL: Kedlen holder varmt vand 
365/24 timer ved den ønskede 
komforttemperatur.

Tidsprogram Komfortfunktion Varmt 
brugsvand
Fem	forskellige	foruddefinerede	
tidsprogrammer er tilgængelige til 
opvarmning af varmt brugsvand. Disse 
programmer aktiveres, når forvarmning 
af varmt brugsvand er indstillet til "TID". 
Programmerne styrer sætpunktet for 
varmt brugsvand for de forskellige 
skiftetider. Uden for disse tidsvinduer 
deaktiveres forvarmning af varmt vand.

0-24h Mo-So 00:00 – 24:00
P1 
Family program

Mo-Do 06:00 – 22:00

Fr-Sa 06:00 – 23:00
So 07:00 – 22:00

P2 
Program without 
noon

Mo-Do 06:00 – 08:00 16:00 – 22:00
Fr 06:00 – 08:00 15:00 – 23:00
Sa 07:00 – 23:00
So 08:00 – 22:00

P3 
Program with lunch

Mo-Do 06:00 – 08:00 11:30 – 13:00 16:00 – 22:00
Fr 06:00 – 08:00 11:30 – 23:00
Sa 06:00 – 23:00
So 07:00 – 22:00

6-22h Mo-Do 06:00 – 22:00
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Parameterbeskrivelse

Termoreguleringsfunktion 
Rumtemperatur dag/nat
Termoreguleringsfunktion
Se Komplet Menu-
aktivering af automatisk 
opvarmningstemperaturstyring (AUTO-
funktion). Denne funktion gør det 
muligt at tilpasse opvarmningsdriften til 
eksterne miljøforhold og 
til den type system, den er installeret i.
Dette gør det nemt at opnå høj komfort 
uden unødvendigt spild af penge, 
energi	og	effektivitet	og	hjælper	med	
at reducere slid på komponenterne 
betydeligt.
Kontakt	en	kvalificeret	tekniker	for	
at informere dig om enheden, og 
programmér derefter systemet, så det 
opfylder dine behov.

Termoregulering FRA:
Kedlen leverer en konstant 
fremløbstemperatur, indtil den 
ønskede rumtemperatur er nået uden 
hensyntagen til vejrforholdene.

Termoregulering TIL:
En udendørssensor (inkluderet i 
leveringen) og/eller en rumsensor 
(tilbehør) registrerer ændringer i 
udendørs- eller rumtemperatur. 
Styreenheden beregner den korrekte 
fremløbstemperatur for at opnå det 
ønskede rumtemperaturniveau (f.eks. 
21 °C), der skal holdes. Dette giver den 
højeste komfort og energibesparelse. 

Hvis der anvendes en rumtermostat 
eller rumsensor (tilbehør), starter 
og slukker kedlen i begge tilfælde 
(TIL/FRA) afhængigt af den aktuelle 
rumtemperatur til/fra.

Rumtemperatur dag/nat
Rumtemperaturen (alle zoner 1-3) kan 
indstilles til forskellige setpunkter. Disse 
setpunkter	bliver	effektive	med	den	
valgte driftstilstand og tidsprogrammet, 
så forskellige temperaturniveauer kan 
forekomme i hver zone.

Båndbredden for de justerbare 
målværdier er begrænset af deres 
indbyrdes afhængighed, som kan ses i 
den	medfølgende	grafik.
Dagsæepunkt (komfort),
fabriksindstilling 21 °C
Natsetpunkt (reduceret),
fabriksindstilling 16 °C
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Parameterbeskrivelse

Tidsprogrammer Opvarmning
Varmekurve Hældning 
Varmekurve Parallelforskydning 
Tidsprogrammer Opvarmning
Slutbrugeren kan efter ønske 
vælge	mellem	fem	foruddefinerede	
tidsprogrammer for varmesystemer. 
Hvis et tidsprogram er aktiveret, 
startes kedlen i de ønskede perioder 
for at holde rumtemperaturen på 
komforttemperaturniveauet. Uden for 
disse perioder fungerer kedlen ved et 
reduceret temperaturniveau.

Alternativt kan du oprette dine 
egne tidsprogrammer eller tilpasse 
eksisterende programmer til dine egne 
krav.

Varmekurve Hældning
Fremløbstemperaturen stiger, når den 
karakteristiske kurve bliver stejlere, jo 
koldere udendørstemperaturen er.
Det betyder, at hvis rumtemperaturen 
ændres med en kold 
udendørstemperatur og ikke med 
en varm udendørstemperatur, skal 
hældningen korrigeres. 
Forøg indstilling: Øger 
fremløbstemperaturen, især når 
udendørstemperaturen er kold. 
Sænk indstillingen: Reducerer 
fremløbstemperaturen, især når 
udendørstemperaturen er kold.

Varmekurve Parallelforskydning
Hvis den omgivende temperatur 
er for varm eller for kold uanset 
udendørstemperaturen, skal du bruge 
parallelforskydning til at justere kurven. 
Afhængigt af systemforholdene 
(kedelindstillinger under installationen) 
er et indstillingsområde på ±7K (ved 
lav temperatur) eller ±14K (ved høj 
temperatur) muligt.

0-24h Mo-So 00:00 – 24:00
P1 
Family program

Mo-Do 06:00 – 22:00

Fr-Sa 06:00 – 23:00
So 07:00 – 22:00

P2 
Program without noon

Mo-Do 06:00 – 08:00 16:00 – 22:00
Fr 06:00 – 08:00 15:00 – 23:00
Sa 07:00 – 23:00
So 08:00 – 22:00

P3 
Program with lunch

Mo-Do 06:00 – 08:00 11:30 – 13:00 16:00 – 22:00
Fr 06:00 – 08:00 11:30 – 23:00
Sa 06:00 – 23:00
So 07:00 – 22:00

6-22h Mo-Do 06:00 – 22:00
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Parameterbeskrivelse

 
Automatisk omskiftning mellem sommer/vinter
Automatisk omskiftning mellem 
sommer/vinter
Hvis denne funktion er aktiveret, 
skifter kedlen automatisk fra "vinter"-
tilstand (  + ) til "sommer"-tilstand 
( ) afhængigt af de udendørs 
temperaturforhold.
Dette betyder, at kedlen automatisk 
kan aktivere eller deaktivere 
opvarmningstilstanden. Kriterierne for 
skift er som følger:
Hvis udendørstemperaturen i 5 
timer (forsinkelsestid) ligger mere 
end 1K over den ønskede sommer-/
vinteromskiftningstemperatur, så skifter 
kedlen fra vinter- til sommertilstand. 
Hvis udendørstemperaturen i 5 timer 
(forsinkelsestid) ligger mere end 
1K under den ønskede sommer-/
vinteromskiftningstemperatur, så skifter 
kedlen fra sommer- til vintertilstand

Sommer-/
vinteromskiftningstemperatur
Den udendørs temperaturgrænse 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 udendørssensor 
er installeret, eller hvis 
internettemperaturen anvendes.
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Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesarbejde
Bortskaffelse og genbrug

Vedligeholdelsesarbejde
Brug TÆND/SLUK-kontakten til at 
slukke for kedlen;

I tilfælde af frostfare anbefales 
det at tømme kedlen og/eller hele 
installationen.

Nedlukning af enhed
Hvis enheden skal tages ud af 
brug, skal du være opmærksom på 
følgende punkter for demontering og 
bortskaffelse:
- Nedlukningen må kun udføres 

af	kvalificeret	fagpersonale,	da	
visse aktiviteter er nødvendige 
på elektriske komponenter og 
gastilslutning

- Sluk for hovedstrømforsyningen til 
enheden/enhedsdelen, og sikre den 
mod at blive tændt igen.

- Kontrollér, at enheden/enhedsdelen 
er spændingsfri.

Bortskaffelse af emballagemateriale
De anvendte emballagematerialer kan 
genbruges.	Brug	de	landespecifikke	
genbrugssystemer til professionel og 
passende	bortskaffelse,	eller	afleverer	
embalagen til din installatør eller 
forhandler.

Bortskaffelse af enhed
Enheden	skal	bortskaffes	separat	
fra	almindeligt	husholdningsaffald	
og sendes til et indsamlingssted for 
separat	bortskaffelse	af	elektriske	og	
elektroniske apparater (europæisk 
direktiv	om	affald	af	elektrisk	og	
elektronisk udstyr WEEE 2012/19/
EU), eller skal tages tilbage af en 
forhandler, når du køber en ny enhed 
af samme type. Brugeren er ansvarlig 
for	at	sikre,	at	enheden	bortskaffes	
korrekt ved endt levetid. Kontakt din 
lokale myndighed eller den forhandler, 
som du købte enheden fra, for at få 
flere	oplysninger	om	de	tilgængelige	
bortskaffelsesmuligheder.
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Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval
Vedligeholdelse
Overhold følgende 
sikkerhedsinstruktioner:

Alt arbejde på kedlen og 
varmeanlægget (montering, 
vedligeholdelse, reparationer) 
må kun udføres af autoriserede 
teknikere ved brug af passende 
værktøj og kalibrerede 
måleinstrumenter. Udskiftning af 
komponenter kræver originale 
ELCO-reservedele. 

Hovedgasventilen skal være lukket og 
sikret mod genåbning.

Panelet skal først fjernes for at kunne 
udføre vedligeholdelse af kedlen. 
Panelet er fastgjort med en skrue bag 
lågen. Efter at skruen er løsnet, kan 
panelet fjernes ved kort at løfte og 
trække det fremad.

Alt udstyr er forudindstillet fra fabrikken. 
En O2- eller CO2-kontrolmåling skal 
udføres under idriftsættelse.

Ingen ændring må foretages 
på nulpunktsindstillingen. 
Nulpunktsindstillingen skal kun 
kontrolleres efter en funktionsfejl eller 
efter udskiftning af gasventilen, venturi 
eller ventilatoren.  

Nulpunktsindstillingen tjener ikke til 
opsætning af forbrændingstekniske 
karakteristiske værdier. Disse 
foretages udelukkende gennem O2-/
CO2-indstillingen.

Alle gasrør og -samlinger skal testes 
for lækagetæthed ved hjælp af en 
lækagedetekterende spray, når der 
er udført vedligeholdelses- eller 
reparationsarbejde på kedlen.

I denne henseende skal du overholde 
alle vedligeholdelsesprocedurerne på 
side 54 til 55.

Vedligeholdelsesinterval 
Der skal udføres en inspektion efter 
hver 4.000 kedeldriftstimer, dog 
mindst en gang om året. 

Vedligeholdelse består af kontrol og 
rengøring eller en mulig udskiftning 
af komponenter i udstyret eller 
installationen, som er udsat for 
forurening og slitage.

Formålet med vedligeholdelse er at 
sikre en langsigtet funktionel sikkerhed 
og	en	omkostningseffektiv	drift	af	
udstyret. Gennem en reduktion af 
emissioner, der skyldes produktion 
af varme, kan primære energibehov 
og belastning af miljøet reduceres 
væsentligt.         

Under udførelsen af 
vedligeholdelsen skal punkterne 
i Vedligeholdelsesoversigten på 
side 54 (Vedligeholdelse en gang 
om året) henholdsvis fra side 55 
(Vedligeholdelse hvert 2. år) udføres.

Alle gasrør og -samlinger skal 
testes for lækagetæthed, når der 
er udført vedligeholdelses- eller 
reparationsarbejde på kedlen.

Både gastilslutningen og trykket på 
tilslutningen skal kontrolleres.

Hvis forsyningsledningen er 
beskadiget, skal den udskiftes 
af producenten, dennes 
serviceafdeling eller lignende 
kvalificerede personer for at 
forebygge farlige hændelser.
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Vedligeholdelse

Fjernelse af paneler
Luftboks/dæksel
Vandlås

Nødvendige værktøjer:
-  Stjerneskruetrækker
-  T-håndtagsnøglesæt med 3 bits 

(unbrakonøgle 4 mm, unbrakonøgle 
5 mm og krydshoved PZ2)

-  Skruenøgle med åben ende 8 mm

Når der udføres 
vedligeholdelsesarbejde, må kun 
originale ELCO-reservedele anvendes.

OBS:
Afbryd altid strømforsyningen, før 
der udføres vedligeholdelses- eller 
reparationsarbejde på kedlen.

For at udføre vedligeholdelse skal 
følgende handlinger tages:
- Sluk for strømmen til kedlen;
-  Fjern skruerne fra de 2 

fastgørelseselementer A og B (se 
illustration);

- Lås fastgørelseselementerne 
A og B op, og fjern dækslet i en 
fremadgående bevægelse.

Luftboks/dæksel
Kabinet  fungerer også som luftboks:
-  Rengør kabinet med en klud og et 

ikke-slibende rengøringsmiddel;

Vandlås 
Graden af forureningsrester i vandlåsen 
er en vigtig indikation for behovet for 
vedligeholdelse
- Vip styreenheden ned ved at 

bevæge håndtaget (C) let mod 
venstre (se illustration);

- Drej/træk tætningsringen (1) nedad;
- Drej vandlåsens fastgøringsklemme 

(2) mod uret;
- Træk vandlåsen (3) og vandlåsrøret 

(4) ud af varmeveksleren;
- Tag vandlåsen og røret ud af kedlen 

ved at bevæge den nedad eller drej 
den i fremadgående bevægelse 
opad langs varmeveksleren;

- Rengør delene ved at skylle dem 
med vand;

- Kontrollér vandlåsens O-ring og 
udskift den om nødvendigt;

- Smør O-ringen igen med syrefrit 
O-ringsfedt for at forenkle 
genmonteringen.

Genmontering	finder	sted	i	omvendt	
rækkefølge.
- fyld vandlåsen med 150 ml vand.
- Hvis der er opstået en lækage i 

vandlåsen, skal du udskifte hele 
vandlåsen.

Blæserenhed og brænderplade (se 
illustration) 

A B

C

1

3

2

4
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Vedligeholdelse

Blæserenhed og brænderplade
- Fjern velcroen fra lyddæmperen og 

fjern lyddæmperen (1);
- Skru koblingen (2) af gasblokken 

og koblingen af venturi (3), og fjern 
gasledningen (4);

- Udskift pakningerne på 
gasledningen (O-ringen) med nye;

- Frakobl de elektriske forbindelser 
fra ventilatoren (5);

- Drej venstre (6) og højre (7) 
klemmestænger en kvart 
omdrejning med unbrakonøglen, og 
træk disse ud i en fremadgående 
retning. Vær opmærksom 
på rotationsretningen (røde 
kontrolknaster);

- Løft nu den komplette blæserenhed 
(5) med varmevekslerens 

øverste bakke, og tag den ud i en 
fremadgående bevægelse;

- Vend enheden på hovedet, og tag 
brænderpladen (8) ud.af 

CLOSED

HEX KEY

OPEN

1.

2.

3.

1

2

3

1

4

4

5

6

7

6

7

5

LUKKET

UNBRAKONØGLE

ÅBEN
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Vedligeholdelse

Blæserenhed og brænderplade
Varmeveksler

blæserenheden;
- Kontrollér brænderpladen for 

slitage, tilsmudsning og eventuelle 
brud. Rengør brænderpladen med 
en blød børste og støvsuger. I 
tilfælde af brud skal du altid udskifte 
hele brænderpladen (8); 

Følgende handlinger skal udføres 
omhyggeligt i forhold til kontraventilens 
holdbarhed.

- Udskift pakningen (9) mellem 
brænderen (8) og det øvre kammer 
(10);

- Udskift pakningen (11) mellem 
det øvre kammer (10) og 
varmeveksleren.

- Kontrollér venturi (13) for 
tilsmudsning, og rengør dem om 
nødvendigt med en blød børste i 
kombination med en støvsuger. 

Hvis kedlens brændkammer indvendigt 
er stærkt tilsmudset med støv, er det 
sandsynligt, at blæserhjulet også er 
tilsmudset For at rengøre blæseren 
skal den fjernes fra den øverste bakke 
og venturi. Rengør blæserhjulet med 
en blød børste og en støvsuger. 
Udskift pakningen, og sørg for, at den 
nye pakning er installeret korrekt, når 
blæserdelene genmonteres.

Genmontering	finder	sted	i	omvendt	
rækkefølge.

10

9

8

11

13

Varmeveksler
- Kontrollér varmeveksleren for 

forurening. Rengør den om 
nødvendigt med en blød børste og 
en støvsuger. Undgå fragmenter, 
der falder ned. 

BEMÆRK: DET ER IKKE TILLADT 
AT SKYLLE VARMEVEKSLEREN 
MED VAND.

Genmontering	finder	sted	i	omvendt	
rækkefølge.

Vær opmærksom på den korrekte 
placering af klemmestængerne under 
installationen. Disse skal være i lodret 
position.

HEX KEY2.

OPEN1.

CLOSED3.

ÅBEN

UNBRAKONØGLE

LUKKET
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Tændenhed: 
Tændenheden er en sliddel og skal 
kontrolleres årligt.
Tændenheden skal udskiftes, hvis der 
registreres beskadigelse eller slitage på 
stifter, keramiske dele eller skueglas, 
eller hvis ioniseringsstrømmen er 
utilstrækkelig.
Ioniseringsstrømmen skal være 
mindst 1,5 uA ved fuld belastning (ved 
centralvarme eller varmt vand) ved 
korrekte forbrændingsindstillinger.
Ioniseringsstrømmen kan detekteres 
ved måling med et passende 
amperemeter	eller	aflæses	fra	
parameter 8.7.5. på kedeldisplayet
Det er foreskrevet at udskifte 
tændenheden inklusive pakning mindst 
en gang hvert 4. år.

Vedligeholdelse

Tændenhed

Den udskiftes på følgende måde:
- Fjern stikforbindelserne på 

tændenheden;
- Skub klemmen oven på elektroden 

opad og tag elektroden væk;
-  Fjern og udskift pakningen;

Genmontering	finder	sted	i	omvendt	
rækkefølge.

Sæt kedlen i drift igen og udfør en 
røggasanalyse (se side 34-36).

Kontakt ELCO for yderligere 
oplysninger.	Kontaktoplysninger	findes	
på bagsiden af denne vejledning.

Udskift altid pakningerne på de 
fjernede dele under vedligeholdelse.

Sæt altid kabinet tilbage 
på plads efter arbejde 
(vedligeholdelsesarbejde) og fastgør 
det med skruerne A og B.

A B
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Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesoversigt

Pos. nr.: Tjekliste til vedligeholdelse - THISION XS PLUS 

Bemærkninger 
√Sluk for strømforsyningen til kedlen, og luk gasventilen!

1 Kedeldæksel/luftboks
1.0.1 Kontrollér dækslet for urenhed og beskadigelse
1.0.2 Nødvendig rengøring
1.0.3 Kontrollér tætningen og udskift om nødvendigt
2 Blæserenhed / brænderplade
2.0.1 Kontrollér og rengør blæserenhed
2.0.2 Kontrollér og rengør den øverste del af varmeveksleren
2.0.3 Kontrollér og rengør brænderpladen
2.0.4 Kontrollér og rengør venturi
2.0.5 Kontrollér gasventil for korrosion og beskadigelse
2.0.6 Udskift alle pakninger fra gassystemet, der er afmonteret
3 iCON-varmeveksler
3.0.1 Kontrollér varmeveksleren for korrosion og beskadigelse
3.0.2 Kontrollér varmeveksleren for urenhed og rengør
3.0.3 Udskift pakningen mellem varmeveksleren og brænderpladen
3.0.4 Udskift pakningen mellem varmeveksleren og den øverste del

Det er ikke tilladt at skylle varmeveksleren med vand!
4 Isolationsrørplade
4.0.1 Kontrollér isoleringspladerne på rørpladerne, og udskift dem, hvis de er slidte

5.0.1 Gasventil/Venturi
5.0.2 Sikkerhedsventil
5.0.3 Automatisk udlufter
5.0.4 Hydrauliske forbindelser
5.0.5 Vandlås og kondensatafløb
5.0.6 Tændings- og ioniseringsblok
5.0.7 iCON-varmeveksler
5.0.8 Kondensatbakke
6 Vandlås/kondensatafløb
6.0.1 Rengør vandlås og kondensatafløb
6.0.2 Kontrollér vandlås og kondensatafløb for lækager
6.0.3 Udskift pakninger for vandlås og kondensatafløb
7 Kondensatbakke
7.0.1 Kontrollér kondensatbakke for korrosion og beskadigelse
7.0.2 Rengør kondensatbakke
7.0.3 Udskift pakning for kondensatbakke
8 Cirkulationspumpe
8.0.1 Kontrollér cirkulationspumpens funktioner
8.0.2 Kontrollér pumpen for ydre skader, og kontrollér støj
8.0.3 Kontrollér pumpe for lækager
9 Yderligere aktiviteter:
9.0.1 Kontrollér gasstrømning  (plausibilitetskontrol)
9.0.2 Følg inspektionskontrollisten efter komplet vedligeholdelse
9.0.3 Åbn gasventil, tænd for strømforsyningen
9.0.4 Kontrollér funktion af centralvarme
9.0.5 Kontrollér funktion af varmt brugsvand

√

√

√

√
√

√
√
√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

5

√
√

Kontrol af dele for skader, korrosion, funktion og lækager og udskift
om nødvendigt:

√
√

√
√

√

√

√
√

√

√

Ret til ændringer forbeholdes. Version 12-07-2021
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Vedligeholdelse

Sensor karakteristik
Sensor karakteristik
Tabellen ved siden af indeholder en 
liste over værdier for alle kedelsensorer 
og	for	de	sensorer,	der	findes	i	
tilbehørssættene. 
Disse tabeller viser 
gennemsnitsværdier, da alle sensorer 
er udsat for udsving. 

Ved måling af modstandsværdier 
skal kedlen altid være slukket. Udfør 
målinger i nærheden af sensoren for at 
undgå afvigelser fra værdierne.

Fremløbssensor T1 
Returløbssensor T2 
Varmt brugsvandssensor T3 

NTC10k (25°C)

Temperatur [°C]  Modstand [Ohm]

-10  55.047 

0  32.555 

10  19.873 

12  18.069 

14  16.447 

16  14.988 

18  13.674 

20  12.488 

22  11.417 

24  10.449 

26  9.573 

28  8.779 

30  8.059 

32  7.406 

34  6.811 

36  6.271 

38  5.779 

40  5.330 

42  4.921 

44  4.547 

46  4.205 

48  3.892 

50  3.605 

52  3.343 

54  3.102 

56  2.880 

58  2.677 

60  2.490 

62  2.318 

64  2.159 

66  2.013 

68  1.878 

70  1.753 

72  1.638 

74  1.531 

76  1.433 

78  1.341 

80  1.256 

82  1.178 

84  1.105 

86  1.037 

88  974 

90  915 

Udendørs sensor T4

NTC1k (25 °C)

Temperatur [°C]  Modstand [Ohm]

-10  4.574 

-9  4.358 

-8  4.152 

-7  3.958 

-6  3.774 

-5  3.600 

-4  3.435 

-3  3.279 

-2  3.131 

-1  2.990 

0  2.857 

1  2.730 

2  2.610 

3  2.496 

4  2.387 

5  2.284 

6  2.186 

7  2.093 

8  2.004 

9  1.920 

10  1.840 

11  1.763 

12  1.690 

13  1.621 

14  1.555 

15  1.492 

16  1.433 

17  1.375 

18  1.320 

19  1.268 

20  1.218 

21  1.170 

22  1.125 

23  1.081 

24  1.040 

25  1.000 

26  962 

27  926 

28  892 

29  858 

30  827 

35  687 

40  575 
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* Første foranstaltning til løsning af 
fejlkode 140: Manuel fjernelse af 
blokering på kedelpumpen.

Fejl

Fejlkoder og fejlfinding
En registreret fejl angives på 
displayet, enten ved blokerings- eller 
fejlmeddelelser.

- Blokeringskode med  
skruenøglesymbol

 Fejlen er midlertidig og tilbagestilles 
automatisk. Ved gentagne fejl 
blokeres kedlen.

- Fejlkode med alarmsymbol 

 Fejl betyder at kedlen blokeres 
og kan kun afhjælpes ved manuel 
tilbagestilling. Hvis fejlen ikke 
kan tilbagestilles, tilkaldes en 
servicetekniker.

Eksempel på skærmbillede af 
fejlmeddelelse

Fejlkode Beskrivelse af fejlen Nulstilling
101 Overkog. send/return sensor plausibility check failed Nulstilling

102 Tryk sensor fejl Ingen nulstilling

103 Flow check mislykkedes 3 gange Nulstilling

104 Flow check mislykkedes (temp gradient >15K/sek) Nulstilling

105 Flow check mislykkedes 3 gange (>dT max) Nulstilling

106 Flow	check	mislykkedes	3	gange	(Tret	>	Tflow	+10K) Nulstilling

107 Flow	check	mislykkedes	(Tret	-	Tflow	>35K) Nulstilling

108 Vandmangel < Pmin (< 0.5 bar), Påfyldning nødvendig Ingen nulstilling

109 Højt tryk varmeanlæg > Pmax Ingen nulstilling

110 Fremløbs sensor beskadiget Ingen nulstilling

112 Retur sensor beskadiget Ingen nulstilling

114 Udeføler beskadiget Ingen nulstilling

118 Fejl på følere i varmeanlæg Ingen nulstilling

140* Dynamisk tryk check mislykkedes 2 gange 
(PWM signal fejl, pump blokeret osv.)

Nulstilling

1P1 Flow check mislykkedes (temp gradient >7K/sec to 15K/sec) Signalering

1P2 Flow	check	mislykkedes	(Tflow	-	Tret	>55K) Signalering

1P3 Flow	check	mislykkedes	(Tret	-	Tflow	>10K) Signalering

1P4 Vandmangel < Pmin (0.5 - 0.8 bar), Filling needed Signalering

1P9* Dynamisk tryk check fejl 
(PWM signal fejl, pump blokeret osv.)

Ingen nulstilling

201 VV føler beskadiget (Kombi kedel) Ingen nulstilling

203 Beholderføler defekt  (System kedel) Ingen nulstilling

205 DHW Inlet sensor open circuit Ingen nulstilling

303 Fejl på print Nulstilling

304 Mere end 5 resetforsøg indenfor 15 minutter Ingen nulstilling

306 Fejl på print Nulstilling

309 Gas check mislykkedes  
(Flamme registreret i 3 sek. efter gasarmatur lukker)

Nulstilling

3P9 Planlagt vedligeholdelse - Tilkald service
41z Rum føler Z ikke tilgængelig Ingen nulstilling

407 Samme zone for OpenTherm enhed og eBus2 rumenhed Ingen nulstilling

501 Ingen	flamme	registreret	(efter	endt	sikkerhedstid) Nulstilling

502 Flamme	registreret	ved	lukket	gasarmatur	(Falsk	flamme) Ingen nulstilling

504 Flamme løft Nulstilling

5P1 Første tændingsforsøg mislykkedes Signalering

5P2 Andet tændingsforsøg mislykkedes Signalering

5P3 Flamme løft under drift Signalering

612 Ventilator fejl Nulstilling

901 Energi Manager BUS fejl Nulstilling

“heat generator blocked” 
kontrollér parameter 290 GPI Funktionsindstilling og ekstern 
sikkerhedskontakt"

Ingen nulstilling

No. 2
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1 Når der opstår en fejl, vises 
fejlkoden og beskrivelsen på 
skærmen.

2 Tryk på tasten RESET for at 
nulstille fejlkoden.

3 Meddelelsen til venstre på 
skærmen vises.

 Tryk på OK for at nulstille 
fejlen, ellers vises det forrige 
skærmbillede.

4 Meddelelsen Reset i gang vises.

5 Efter et stykke tid vises 
meddelelsen Fejl løst.

 Når koden er nulstillet, vises 
startskærmen.

Fejl

Nulstil en fejlkode
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Fejl

Se fejlkodehistorik

1 Fra styreenhedens start skærm 
skal du trykke på tasterne 
RETUR og OK samtidig i 7 
sekunder.

2 Brug drejeknap for at fremhæve 
007 som den tekniske kode.

 Tryk på GEM.

3 Brug drejeknap for at fremhæve 
Komplet Menu.

 Tryk på OK.
 

4 Brug drejelnap for at fremhæve  
8 Service Parametre.

 Tryk på OK.

5 Brug drejeknap for at fremhæve 
8.6  Fejl Historie.

 Tryk på OK.
  

6 Valgmuligheden 8.6.0 Sidste 10 
Fejl fremhæves.

 Tryk på OK.
 En information af de seneste 10 

fejl vises.

 Et eksempel på en 
fejlmeddelelse til venstre.
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Type af tilsætningsstof Leverandør og specifikationer Maks. koncentration Anvendelse
Korrosionshæmmere Sentinel X100 Korrosionsbestandigt 

beskyttelsesmiddel til centralvar-
mesystemer
Kiwa-certificeret

1-2 l/100 liter centralvarmevan-
dindhold

Vandig opløsning af organiske og 
uorganiske	 stoffer,	 der	 forhindrer	
korrosion og dannelse af kalk

Fernox F1 Protector Korrosions-
bestandigt beskyttelsesmiddel til 
centralvarmesystemer
Kiwa-certificeret	KIWA-ATA	K62581,	
Belgaqua-certificeret	Kat	III

500 ml-dåse eller 265 ml Ex-
press/100 liter centralvarmevan-
dindhold

Forebyggelse af korrosion og dan-
nelse af kalk

Frostbeskyttelse Kalsbeek
Monopropylenglycol / propan-1,2-
diol
+ hæmmere
AKWA-Colpro KIWA-ATA Nr. 2104/1

50% w/w Frostbeskyttelse

Tyfocor L
Monopropylenglycol / propan-1,2-
diol
+ hæmmere

50% w/w Frostbeskyttelse

Sentinel X500
Monopropylenglycol + hæmmere
Kiwa-certificeret		

20-50% w/w Frostbeskyttelse

Fernox Alphi 11
Monopropylenglycol + hæmmere
Kiwa-certificeret	KIWA-ATA	K62581,	
Belgaqua-certificeret	Kat	III

25-50% w/w Frostbeskyttelse i kombination 
med F1 Protector

Systemrensere Sentinel X300
Opløsning af fosfat, organiske heter-
ocykliske forbindelser, polymerer og 
organiske baser
Kiwa-certificeret

1 liter / 100 liter Til nye centralvarmeinstallationer 
Fjerner olier/fedt og strømnings-
kontrolmidler

Sentinel X400
Opløsning af syntetiske organiske 
polymerer

1-2 liter / 100 liter Til rengøring af eksisterende cen-
tralvarmeinstallationer Fjerner af-
lejringer.

Sentinel	X800	Jetflo
Vandig emulsion af dispergerings-
midler, fugtighedsmidler og hæm-
mere

1-2 liter / 100 liter Til rengøring af nye og eksisterende 
centralvarmeinstallationer Fjerner 
jern-	og	kalkrelaterede	aflejringer.

Fernox F3 Cleaner
Flydende pH-neutral universalrenser 
til før idriftsættelse af nye systemer

500 ml / 100 liter Til rengøring af nye og eksisterende 
centralvarmeinstallationer Fjerner 
slam,	kalk	og	andet	affald.

Fernox F5 Cleaner, Ekspres pH-neu-
tralt universalrensekoncentrat til før 
idriftsættelse af nye systemer

295 liter / 100 liter Til rengøring af nye og eksisterende 
centralvarmeinstallationer Fjerner 
slam,	kalk	og	andet	affald.

Systemvandtilsætningsstoffer

Systemvandtilsætningsstofferne,	
der er anført i tabellen, er frigivet 
af producenten og de angivne 
doseringsmængder skal overholdes. 

I tilfælde af forkert brug, og hvis de 
maksimale koncentrationsmængder 
overskrides, er garantien for alle 
komponenter, der kommer i kontakt 
med opvarmningsvand ophævet.
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Declaration of Conformity 

e n

Declaration of Conformity 

We, ELCO GmbH, Hohenzollernstrasse 31, D-72379 Hechingen 

declare under our responsibility that the product 

THISION XS PLUS Combi 18.2 / 25.2

is in conformity with the following standards: 

EU Gas Appliances Regulation 2016/426/EU EN 15502-2-1: 2012 
EN 15502-1: 2012 
EN 298: 2013 

EN 60335-1: 2011  
EN 60335-2-102: 2016 

Boiler Efficiency Directive 92/42/EEC EN 15502-2-2: 2014 

Low Voltage Directive 2014/35/EU EN 60335-1: 2011 
EN 60335-2-102: 2016 

EMC Directive 2014/30//EU EN 61000-3-2: 2013 
EN 61000-3-3: 2014 
EN 60335-2-102: 2016 

EN 55014-1: 2011 
EN 55014-2: 2008 
EN 55032: 2012 / AC: 2013 
EN 301 489-1 V2.2.0 
EN 301 489-17 V3.1.1 

Ecodesign Directive 2017/1369/UE EN 13203-2: 2014 
EN 15036-1: 2006 
EN 15502-1: 2012 
regulation (EU) 813/2013 
regulation (EU) 811/2013 

Radio Equipment Directive 2014/53/UE EN/IEC 62368-1: 2014/A11: 2017 
EN 62311: 2008 

Directive Restriction of 2011/65/EU 

Hazardous Substances (RoHS) 

This product is designated with CE number: 

CE – 0063CQ3634 

Hechingen, 01.04.2020 ELCO GmbH 

i.V.  Stefan Salewsky
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                           RF_067, Issue 02 

EU Declaration of Conformity (DoC) 
Hereby we, 

Name of manufacturer: ATAG Verwarming Nederland B.V. 

Address: Galileïstraat 27 

Zip code & City: 7131 PE 

Country: Netherlands 

Telephone number: 0544 391 777 

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product: 

Product description: Wifi module

Type designation(s): REM3 WIFI 

Trademark: Ariston 

Batch / Serial number: 

Object of the declaration: The wifi module is placed inside the BCU. 

is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Radio Equipment directive: 2014 / 53 / EU 
and other Union harmonization legislation where applicable:  

with reference to the following standards applied: 

Draft EN 301 489-1 V2.2.0 

Draft EN 301 489-17 V.3.2.0 

EN 55014-2 (2015) 

EN 60335-2-102, chapter 19.11.4.1 and 19.11.4.2 (2006+A1:2010) 

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) 

EN 62311: 2008 

The Notified Body Telefication B.V., with Notified Body number 0560 performed:   
Applicable modules: B+C 

Where applicable:
The issued EU-type examination certificate: [note certificate number] 

Description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as 
intended and covered by the DoC: 
.………………………………………………………………………………………………………… 

Signed for and on behalf of: 

Lichtenvoorde, 2019-04-09     Gideon Blij, Manager R&D 
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Service:
Gastech Energi A/S

www.elco.net

ELCO GmbH 
Hohenzollernstraße 31

D - 72379 Hechingen 


