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Introduktion
Kære kunde,
Kære kunde,
tak, fordi du valgte MONO M-CRX/
MONO M-CR ELCO-systemet.
 
Denne manual er udarbejdet med det 
formål at informere dig om, hvordan 
du installerer, bruger og vedligeholder 
MONO M-CRX/MONO M-CR-systemet, 
så du kan bruge alle funktionerne opti-
malt.
Gem denne brugsanvisning, da den 
indeholder alle de oplysninger, du har 
brug for om produktet efter den første 
installation.
For at finde nærmeste Teknisk ser-
vicecenter kan du besøge vores webs-
ide www.elco.net.
Vi henviser desuden til garanticertifika-
tet, som du finder i emballagen, eller 
som din installatør har sørget for at le-
vere til dig.

Anvendte symboler i 
brugsanvisningen og 
deres betydning

 i ADVARSEL Angiver vigtige in-
formationer og handlinger, der 
skal tages særlig hensyn til.

 a
ADVARSEL: FARE Angiver 
handlinger, som - hvis de ikke 
udføres korrekt - kan medføre 
ulykker eller medføre fejlfunkti-
on eller materielle skader på ap-
paratet. De kræver derfor særlig 
opmærksomhed og passende 
klargøring.

Garanti
Garantien for varmepumper er gyldig i 
24 måneder fra leveringsdagen.
For alt andet, salg, levering og garanti 
gælder betingelserne iht. ordrebekræf-
telsen. Garantien bortfalder ved skader 
som følge af:

 – Forkert brug, misbrug eller ikke-kom-
patibel brug.

 – Forkert installation eller idriftsættelse 
udført af køberen eller tredjeparter.

 – Anvendelse af dele fra andre produ-
center.

 – Brug af systemet med for højt tryk 
eller tryk uden for de anført fabriks-
værdier.

 – Manglende overholdelse af instrukti-
onerne i denne manual.

Overholdelse
CE-mærket på apparatet bekræfter, 
at det er i overensstemmelse med de 
væsentlige krav i følgende europæiske 
direktiver:

 – 2014/30/EU (direktiv om elektromag-
netisk kompatibilitet)

 – 2014/35/EU (lavspændingsdirektiv)

 – RoHS 3 2015/863/EU om restriktioner 
vedrørende brugen af visse farlige 
stoffer i elektriske og elektroniske ap-
parater (EN 50581)

 – Forordning (EU) nr. 813/2013 i for-
hold til ecodesign (nr. 2014/C 207/02 
- overgangsmetoder til måling og 
beregning)

 – 2014/68/EU (PED)

Bortskaffelse

PRODUKTET ER I OVERENSSTEM-
MELSE MED EU-DIREKTIVET 
2012/19/EU og italiensk lovdekret 
49/2014 ifølge art. 26 i lovdekret nr. 
49 af 14. marts 2014, "Implemente-
ring af direktiv 2012/19/EU om af-
fald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE)".

Symbolet med den overkrydsede skral-
despand på apparatet eller emballagen 
angiver, at produktet ved afslutningen 
på dets levetid skal indsamles adskilt fra 
andet affald.
Brugeren skal derfor ved produktets 
bortskaffelse, tage apparatet til de re-
levante centre for særskilt indsamling 
af elektrisk og elektronisk affald. Som 
alternativ til selv at forvalte bortskaffel-
sen kan apparatet, der skal bortskaffes, 
afleveres til forhandleren, når der købes 
et nyt apparat af tilsvarende type.
Den særskilte indsamling for den ef-
terfølgende genanvendelse af skrottet 
udstyr, behandling og miljøvenlig bort-
skaffelse er med til at forhindre negativ 
påvirkning af miljøet og menneskers 
sundhed og fremmer genanvendelse af 
de materialer, der udgør apparatet.
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Sikkerhedsråd

Generelle advarsler og sikkerhedsinstruktioner

 i Denne manual tilhører ELCO, 
og det er forbudt at gengive 
eller overføre indholdet af det-
te dokument til tredjepart. Alle 
rettigheder forbeholdes. Dette 
dokument er en integreret del 
af produktet; sørg for, at det altid 
følger med apparatet, også når 
det sælges/overdrages til en an-
den ejer, så det kan konsulteres 
af brugeren eller af personale, 
der er autoriseret til at udføre 
vedligeholdelse og reparationer.

 i Læs alle oplysninger og advars-
ler, som manualen indeholder. 
Det er afgørende for en sikker 
installation, brug og vedligehol-
delse af produktet.

 i Brug ikke produktet til andre for-
mål end dem, som er specifice-
ret i denne manual. Producenten 
er ikke ansvarlig for skader, som 
skyldes forkert brug af produktet 
eller ved installation, som ikke 
følger manualens anvisninger.

 i Al rutinemæssig og ekstraor-
dinær vedligeholdelse må kun 
udføres af kvalificeret personale, 
og der må kun anvendes origi-
nale reservedele. Producenten 
er ikke ansvarlig for skader som 
følge af manglende overholdel-
se af denne anvisning, som kan 
kompromittere installationens 
sikkerhed.

 i Produktadskillelse og genbrugs-
operationer skal udføres af kvali-
ficeret teknisk personale.

 a
Ved tilslutning af kølesystemet 
skal du undgå, at andre stoffer 
eller gasser end det specifice-
rede kølemiddel kommer ind i 
enheden. Tilstedeværelsen af an-
dre gasser eller stoffer i enheden 
kan reducere dens ydeevne og 
pålidelighed og også forårsage 
en unormal trykstigning under 
kølecyklussen. Dette kan føre til 
mulige eksplosioner og de deraf 
følgende skader.

 a
Apparatet skal installeres i et 
godt ventileret rum med pas-
sende dimensioner som angivet 
for apparatets drift.

 a
Beskyt tilslutningsrør og kabler 
for at forhindre, at de beskadi-
ges.

 i Sørg for, at installationsstedet og 
eventuelle systemer, som appa-
ratet skal tilsluttes, overholder 
gældende regler.

 a
Varmepumpen kan bruges af 
børn over 8 år og af personer 
med nedsatte fysiske, sensoriske 
eller mentale evner, eller som 
mangler tilstrækkelig erfaring og 
den nødvendige viden, forud-
sat at de er under opsyn eller er 
blevet instrueret i sikker brug af 
apparatet og om de potentielle 
risici forbundet hermed. Børn 
må ikke lege med apparatet. 
Rengøring og vedligeholdelse, 
som bør udføres af brugeren, må 
ikke udføres af børn uden opsyn.
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Sikkerhedsråd

Generelle advarsler og sikkerhedsinstruktioner

 a
Ved elektriske indgreb skal be-
stemmelserne i den nationale 
elektriske standard, lokale regler, 
gældende forskrifter og instruk-
tionerne i installationsvejled-
ningen overholdes. Det er nød-
vendigt at bruge et uafhængigt 
kredsløb og en enkelt stikkon-
takt. Tilslut ikke andre apparater 
til den samme stikkontakt. En 
utilstrækkelig elektrisk kapacitet 
eller defekt elektrisk installation 
kan potentielt føre til elektrisk 
stød eller brand.

 a
Under installationsfasen skal 
du passe på ikke at beskadige 
strømkablerne eller eksisterende 
rørføring.

 a
Udfør alle elektriske forbindelser 
med kabler af passende størrel-
se.

 a
Der skal anvendes personlig 
beskyttelsesbeklædning og 
værnemidler under alle arbejds-
procedurer. Rør ikke ved det 
installerede produkt, hvis du er 
barfodet og/eller med en våd 
del af kroppen.

 a
Nulstil alle sikkerheds- og kon-
trolfunktioner, der er påvirket af 
ethvert arbejde, der udføres på 
apparatet, og sørg for, at de fun-
gerer korrekt, før du genstarter 
det.

 a
Hvis du bemærker en brændt 
lugt eller ser røg komme ud af 
enheden, skal du koble den fra 
strømforsyningen, åbne alle vin-
duer og kontakte teknikeren.

 a
Undlad at klatre på udendørsen-
heden.

 a
Det er forbudt at lade udendør-
senheden stå åben uden dens 
kabinet i længere tid end strengt 
nødvendigt til installation eller 
vedligeholdelse.

 a
Efterlad ikke brandbart materiale 
i nærheden af systemet. Sørg for, 
at komponenterne i systemet er 
placeret som foreskrevet i gæl-
dende bestemmelser.

 a
Start ikke systemet, hvis der er 
damp eller farligt pulver i instal-
lationsrummet.

 a
Placer ikke væskebeholdere og 
andre fremmedlegemer på in-
dendørs- eller udendørsenhe-
derne.

 a
Brug ikke udendørsenheden til 
at behandle vand fra industrielle 
processer, svømmebassiner eller 
brugsvand. I sådanne tilfælde 
skal du installere en varmeveks-
ler i en mellemposition for at 
bruge udendørsenheden.

 a
Fjernelse af produktets beskyt-
telsespaneler og alle operatio-
ner, der involverer vedligehol-
delse og tilslutning af elektrisk 
udstyr, skal udføres af kvalificeret 
personale.
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Sikkerhedsråd

Brug af R32-kølemidlet

BRANDFARLIGT MATERIALE

 i R32-kølemidlet er lugtfrit.

 a
Kølemidlet, der bruges i denne 
varmepumpe, er brandfarligt. Et 
tab af kølemiddel udsat for en 
ekstern antændelseskilde kan 
forårsage brandfare.

 a
Dette system indeholder fluor-
holdigt kølemiddel. For specifik 
information om type og mæng-
de af kølemiddel henvises til 
typeskiltet. Overhold altid de 
nationale regler for brug af køle-
middel.

 a
Indgreb på kølekredsløbet må 
kun udføres af operatører, der er 
i besiddelse af en gyldig certifi-
cering, udstedt af et godkendt 
organ, som attesterer deres 
ekspertise i at manipulere køle-
midler sikkert og i overensstem-
melse med de gældende specifi-
kationer i sektoren.

Symboler påsat apparatet

Udendørsenhed

8

9

10

11

7

Fig. 1

Apparatet har følgende symboler påsat:
 

Reference Beskrivel-
se

7 Fare, bevæ-
gelige dele

8 Fare, 
brændbart 
kølemiddel

9 Normative 
symboler 

for R32-gas

10
000000000000

Serienum-
mer

11 Elektriske 
forholds-

regler
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Sikkerhedsråd

Symboler påsat apparatet

Indendørsenhed

43

5

5

2

1

3
6

4

7

7

Fig. 2

Reference Beskrivelse

1 Fare, varm overflade

2 Må ikke berøres

3 Fare, brændbart kølemiddel

4 Det er obligatorisk at læse manualen

5 Jordingssymbol

6 Spænd med 2 skruenøgler

7 Panelet skal være på plads for apparatets tilsigtede drift. (*)

(*) Den indvendige etiket findes kun til 2-ZONE-modellen
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Beskrivelse af systemet

Systemets sammensætning
MONO M-CRX/MONO M-CR-systemet 
består af:

 – En indendørsenhed

 – En udendørsenhed

 – En udendørstemperatursensor

 – Master brugerinterface

 – Tilslutningspakke

Se venligst produktkataloget for yderli-
gere information om tilgængeligt tilbe-
hør.

6

7

1 2 3 4 5

B

C

D E

F

G

A

Fig. 3
A Varmeveksler med finner
B Kompressor
C Sugeakkumulator
D 4-vejsventil

E Ekspansionsventil Aktuel
F Pladevarmeveksler
G Motordrevet 3-vejsventil
H Beholder aktiv

1 R32 kølemiddelkredsløb
2 DHW retur
3 System/DHW-flow
4 Systemretur
5 Recirkulation (hvis til stede)
6 Udendørsenhed
7 Indendørsenhed

 i Billederne i denne vejledning er udelukkende til illustrationsformål. Det apparat, du har, kan afvige en smule 
fra illustrationerne vist her. Se altid enhedens faktiske egenskaber.
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Beskrivelse af systemet

Udendørsenhed

2 3 4

5

8

9

7

6

1

Fig. 4

STRUKTUR

Den medfølgende udendørsenhed er 
en af følgende modeller:

 – AEROTOP MONO 04X.2 ODU

 – AEROTOP MONO 05X.2 ODU

 – AEROTOP MONO 08X.2 ODU

 – AEROTOP MONO 08.2 ODU

 – AEROTOP MONO 10X.2 ODU

 – AEROTOP MONO 12X.2 ODU

 – AEROTOP MONO 10.2 ODU

 – AEROTOP MONO 12.2 ODU

1 Ventilator
2 Kompressor
3 Sikkerhedsventil
4 Pladevarmeveksler
5 Cirkulationspumpe

6 Flowmåler
7 Ekspansionsventil Aktuel
8 4-vejsventil
9 Aflufter
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Beskrivelse af systemet

Udendørsenhed

04X.2 - 05X.2

1016 mm 350 mm

383 m
m

670 mm

75
6 

m
m

Ø10 mm

Fig. 5

MÅL OG VÆGT

Udendørsenhed Vægt [kg]

AEROTOP ODU 04X.2 - 
05X.2

66

AEROTOP ODU 08X.2 91

AEROTOP ODU 08.2 104

AEROTOP ODU 10X.2 - 
12X.2

124

AEROTOP ODU 10.2 - 
12.2

131

08X.2 & 08.2

Ø10 mm

11
06

 m
m

383 m
m

1016 mm

670 mm

350 mm

Fig. 6
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Beskrivelse af systemet

Udendørsenhed

10X.2 & 10.2 12X.2 & 12.2

Ø10 mm670 mm

350 mm

15
06

 m
m

383 m
m

1016 mm

Fig. 7



12 / DA

Beskrivelse af systemet

Udendørsenhed

71 mm

72
 m

m
40

3 
m

m
51

3 
m

m

89 mm

G 1”F

G 1”F

Fig. 8

HYDRAULISKE BESLAG

1 VVS-forbindelser
2 Passage til elektriske forbindelser
 

TILBEHØR

Udendørsenheden kan udstyres med 
følgende tilbehør:

 – frostsikringssæt

 – kondensatopsamlingsbakke

 – varmeelement til kondensatopsam-
lingsbakke

 
For installation af tilbehør henvises der 
til afsnittet "Installation af tilbehørssæt-
tet"

1

2

Fig. 9
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Beskrivelse af systemet

Indendørsenhed

Generel struktur

1

13

14

15

16

19

20

22

21

18

17

10

7

8 11

9

12

2

3

6

5

4

Fig. 10
1 Ekspansionstank
2 Varmeelement
3 Automatisk luftaflastningsventil 

(varmeelement)
4 Nedsænkningstemperaturføler (flow)
5 Manuel nulstilling af sikkerheds-

termostat
6 Rumopvarmningsflow
7 Multifunktionelt magnetfilter

8 Trykmåler
9 Sikkerhedsventil
10 Tryktransducer
11 Automatisk luftaflastningsventil 

(filter)
12 Spoleafladning
13 Retur fra systemet
14 Passiv anode

15 Indirekte cylindertemperaturføler
16 Konfiguration af varmtvandsvar-

melegeme
17 Indirekte cylinderaftapningsventil 

med slangetilslutning
18 Aktiv anode
19 Beholder aktiv
20 DHW flow
21 Retur til udendørsenheden
22 Manuel luftaflastningsventil

STRUKTUR

Den medfølgende indendørsenhed er 
en af følgende modeller:

 – AEROTOP MONO FS.2-S

 – AEROTOP MONO FS.2-S 2Z

 – AEROTOP MONO FS.2-L

 – AEROTOP MONO FS.2-L 2Z
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Beskrivelse af systemet

Indendørsenhed

Opbygning af den hydrauliske del

Mod. 1Z

Mod. 2Z

2

1

3

2

4

10

7
9

6

8

5

Fig. 11
1 Rumopvarmningsflow
2 Motordrevet trevejsventil
3 Separatorflow
4 Automatisk aflufter

5 Kontraventil
6 Zone 1 cirkulationspumpe
7 Zone 2 cirkulationspumpe

8 Zonestyreenhed
9 Motordrevet blandeventil
10 Hydraulisk separator
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Beskrivelse af systemet

Indendørsenhed

600 mm 612 mm

1818 mm

48 mm

Fig. 12

1-ZONE-konfiguration

A

C
D E F

G

H

OUT

B

Z1
OUT

IN

Z1
IN

A

B

Fig. 13

C

E

F
G

H

B

A

Fig. 14

MÅL OG VÆGT

Indendørsenhed Vægt [kg]

AEROTOP MONO FS.2-S 127

AEROTOP MONO FS.2-S 
2Z

134

AEROTOP MONO FS.2-L 127

AEROTOP MONO FS.2-L 
2Z

134

HYDRAULISKE BESLAG

Etiket Beskrivel-
se

Ø for 
fittings 
[tom-
mer]

A
Z1

OUT

System-
flow

1

B Sikkerheds-
aftapnings-

ventil

1

C

B

Retur til 
varme-

pumpen

1

D - Recirkulati-
on af varmt 

vand

3/4

E

IN

Indtag 
for varmt 

brugsvand

3/4

F

OUT

Varmt 
brugs-

vandsflow

3/4

G
Z1

IN

Systemre-
tur

1

H

A

Levering 
fra varme-

pumpe

1
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Beskrivelse af systemet

Indendørsenhed

14
26

 m
m

13
05

 m
m

13
61

 m
m

211 mm
240 mm

300 mm
360 mm

552 mm

14
76

 m
m

Fig. 15
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Beskrivelse af systemet

Indendørsenhed

2-ZONE-konfiguration

OUT

A

G H I

L

B

C

D

E

F

Z2
OUT

IN

Z1
IN

Z2
IN

Z1
OUT A

B

Fig. 16

A
B

H

I

F

L

E

D
C

Fig. 17

Etiket Beskrivel-
se

Ø for 
fittings 
[tom-
mer]

A
Z1

OUT

Zone 1 sy-
stemflow

1

B
Z2

OUT

Zone 2 sy-
stemflow

1

C
Z1

IN

Zone 1 
system 

retur

1

D
Z2

IN

Zone 2 
system 

retur

1

E Sikkerheds-
aftapnings-

ventil

1

F

B

Retur til 
varme-

pumpen

1

G - Recirkulati-
on af varmt 

vand

3/4

H

IN

Indtag 
for varmt 

brugsvand

3/4

I

OUT

Varmt 
brugs-

vandsflow

3/4

L

A

Levering 
fra varme-

pumpe

1



18 / DA

Beskrivelse af systemet

Indendørsenhed

2-ZONE-konfiguration

OUT

A

G H I

L

B

C

D

E

F

Z2
OUT

IN

Z1
IN

Z2
IN

Z1
OUT A

B

Fig. 18

A
B

H

I

F

L

E

D
C

Fig. 19

Etiket Beskrivel-
se

Ø for 
fittings 
[tom-
mer]

A
Z1

OUT

Zone 1 sy-
stemflow

1

B
Z2

OUT

Zone 2 sy-
stemflow

1

C
Z1

IN

Zone 1 
system 

retur

1

D
Z2

IN

Zone 2 
system 

retur

1

E Sikkerheds-
aftapnings-

ventil

1

F

B

Retur til 
varme-

pumpen

1

G - Recirkulati-
on af varmt 

vand

3/4

H

IN

Indtag 
for varmt 

brugsvand

3/4

I

OUT

Varmt 
brugs-

vandsflow

3/4

L

A

Levering 
fra varme-

pumpe

1
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Beskrivelse af systemet

Indendørsenhed

14
25

 m
m

13
05

 m
m

13
61

 m
m

211 mm
240 mm

300 mm
360 mm

435 mm
552 mm

15
01

 m
m

15
61

 m
m

130 mm

16
20

 m
m

13
81

 m
m

14
41

 m
m

Fig. 20
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Beskrivelse af systemet

Driftsgrænser

Driftsbegrænsninger for rumopvarmning

V
an

d
u

d
g

an
g

st
e

m
p

e
ra

tu
r 

(°
C

)

Udendørs lufttemperatur (°C)
-30-35 -20-25 -10-15 0-5 105 2015 3025 4035 5045

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

3

1

2

Fig. 21
1 Drift uden begrænsninger
2 Drift af udendørsenheden med eventuel kapacitetsreduktion
3 Drift med reservevarmeelement nødvendig

Følgende diagrammer viser varmepum-
pens grænser. Temperaturforskellen 
mellem tilførsel og returløb for plade-
varmeveksleren skal være mellem 5°C 
og 8°C.

Driftsbegrænsninger for køling

V
an
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Fig. 22
UF: gulvvarme
FC: blæserspole

Driftsbegrænsninger for indendør-
senhed
Indendørsenheden er designet til kun 
at blive installeret i indendørs miljøer, 
hvor følgende forhold forekommer:

 – Minimumtemperatur: 5°C

 – Maksimal temperatur: 30 °C – R.L. 
65%
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Driftsgrænser

 AEROTOP ODU

 04X.2 05X.2 08X.2 
& 

08.2

10X.2 
& 

10.2

12X.2 
& 

12.2

Min. frekvens [Hz] 18 18 18 18 18

Maks. frekvens (opvarmning) [Hz] 80 100 90 75 90

Maks. frekvens (køling) [Hz] 65 80 70 57 70

KOMPRESSORFREKVENSTABEL

Den maksimalt tilladte frekvens varierer 
med udendørstemperaturen.
Værdierne vist i tabellen refererer til føl-
gende forhold:

 – Opvarmning: lufttemperatur  < 0°C

 – Køling: lufttemperatur > 30 °C
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Identifikation

Indendørsenhed

1

Fig. 23
1 Identifikationsplade

Udendørsenhed

1

Fig. 24
1 Identifikationsplade

Indendørs- og udendørsenhederne kan 
identificeres gennem produktidentifika-
tionspladen, der er mærket med serie-
nummer, model og de vigtigste tekni-
ske egenskaber.
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Systemgrænseflade REMOCON PLUS 2
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Fig. 25

BESKRIVELSE

A Menuknap
B Vælger (drej for at vælge/tryk for 

at bekræfte)
C Esc-knap (tilbage)
D Funktionsikoner
E Vejr og udendørstemperatur
F Rumtemperatur
G Ønsket temperatur
H Tid og dato
I Driftsikoner
L Trykangivelse

SYMBOLER

Opdatering af Wi-Fi-modul er 
i gang

AP Åbning af Access Point er i 
gang

Wi-Fi slukket eller ikke tilsluttet

Wi-Fi tilsluttet, men internet-
adgang mislykkedes

Wi-Fi aktiv

Udetemperatur

Flamme til stede

Optimal kedeleffektivitet

Solvarmemodul tilsluttet

Solcellekontakt aktiveret

Solcellekontakt aktiv

SG Smart Grid-system aktiveret

Supplerende varmeelementer 
ikke aktiveret

Antal aktive varmeelementtrin

Varmepumpe aktiv

Udvidelse af rumindstillings-
punkt aktiv

Centralvarme

SYMBOLER

Opvarmning aktiv

Varmt brugsvand

Varmt brugsvand aktiv

Køletjeneste aktiveret

Køletjeneste aktiv

90% Indeks for relativ luftfugtighed

Tidsprogrammering

Manuel

Temperaturreguleringsfunkti-
on aktiv

Feriefunktion aktiv

Funktion for boost af varmt 
brugsvand aktiveret

Sanitær komfort aktiveret i re-
duceret elektrisk taksttidsrum

HC 40 Sanitær komfort aktiveret i re-
duceret elektrisk taksttidsrum 
og sanitært indstillingspunkt 
ved 40 °C i det fulde elektrisk 

taksttidsrum

Testtilstand aktiv

Termisk rensefunktion aktiv

Frostbeskyttelsesfunktion aktiv

SYMBOLER

Affugtningsfunktion aktiv

Støjsvag tilstand aktiv (kun 
for varmepumper)

Fejl i gang

 i REMOCON PLUS 2-grænse-
fladen er kompatibel med 
REMOCON NET, når den 
bruges med et ELCO-Wi-Fi-
modul. Få mere at vide på 
www.remocon-net.remo-
tethermo.com
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Systemgrænseflade REMOCON PLUS 2

TEKNISKE DATA

Dimensioner 134 mm x 96 mm x 21 mm

Strømforsyning BUS BridgeNet® 8 til 24V maks

Nuværende strømtræk ≤35mA

Driftstemperatur 0 ÷ 50°C

Opbevaringstemperatur -10 ÷ 45°C

Fugtighed 20% RF ÷ 80% RF

Præcision af temperaturaflæsning +/- 0,5°C

Bufferhukommelsesvarighed min. 2t

Buskabellængde og tværsnitsareal maks. 50 m ø min. 0,5 mm²

 
 
 
 
Bemærk: for at undgå interferensproblemer skal du bruge et skærmet kabel eller 
parsnoet kabel.
 

TEKNISK INFORMATIONSARK

Leverandørnavn ELCO

Leverandøridentifikationsmodel REMOCON PLUS 2

Temperaturkontrolklasse V

Energieffektivitetsbidrag % til rumopvarm-
ning

+3%

Tilføjelse af en ELCO udendørssensor:

Temperaturkontrolklasse VI

Energieffektivitetsbidrag % til rumopvarm-
ning

+4%

I et system med 3 zoner med 2 ELCO rumfølere:

Temperaturkontrolklasse VIII

Energieffektivitetsbidrag % til rumopvarm-
ning

+5%

134 mm17,8 mm

95
,6

 m
m

Fig. 26
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Udeføler

A B C

Fig. 27

 – Placer udendørssensoren på byg-
ningens nordvendte mur, mindst 2,5 
m over jorden og beskyttet mod di-
rekte sollys.

 – Fjern dækslet (A), og installer senso-
ren ved hjælp af den medfølgende 
rawlplug og skrue (B).

 – Foretag forbindelsen med et 
2x0,5 mm2 kabel. Maksimal tilslut-
ningslængde 50 m.

 – Tilslut ledningen til terminalen (C) 
ved at indføre den fra den nederste 
del efter at have skabt en passende 
passage.

 – Placer sensorens afdækning i den 
korrekte position.

TEKNISK INFORMATIONSARK

Leverandørnavn ELCO

Leverandøridentifikationsmodel UDENDØRSSENSOR

Temperaturkontrolklasse II

Energieffektivitetsbidrag % til rumopvarm-
ning

+2%
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Foreløbige advarsler

 i Apparatet må udelukkende 
installeres af den tekniske 
service eller af professionelt 
kvalificeret personale, som 
SKAL bære passende sikker-
hedsudstyr til forebyggelse af 
ulykker.

Udendørsenheden bruger et miljøven-
ligt flydende kølemiddel af typen HFC 
R-32 (GWP 675), som ikke nedbryder 
ozonlaget. Sørg for, at alle de materialer, 
der bruges til vedligeholdelse og til på-
fyldning af komponenterne, kan bruges 
med R-32-kølemidlet.
 

Kølemid-
del

GWP (*)

R-32 675

 
(*) Globalt opvarmningspotentiale
 
Denne enhed er påfyldt fra fabrikken 
med den mængde kølemiddel, der er 
vist på typeskiltet.
Se oplysningerne i denne manual, hvis 
kredsløbet skal fyldes efter vedligehol-
delse eller reparationer.
Apparatet skal fyldes med det specifice-
rede kølemiddel, nemlig R-32.

 a
For at undgå skader på kom-
pressoren, må kredsløbet 
ikke fyldes med en mængde 
kølemiddel, der overstiger 
den mængde, der er angivet 
af producenten.

Beholderne, der indeholder R-32-køle-
midlet, er udstyret med et dykrør, som 
kun tillader væske at strømme ud, når 
de placeres i lodret position med ven-
tilen ovenpå.
Kølemidlet R-32 er, som alle HFC-væ-
sker, kun kompatibelt med olier anbefa-
let af kompressorproducenten.
Vakuumpumpen er muligvis ikke til-
strækkelig til fuldt ud at fjerne fugt fra 
olien.
POE-type olier absorberer fugt hurtigt. 
Udsæt ikke olien for luften.

 a
Åbn aldrig apparatet, når 
det er under vakuum.

 a
Spred ikke R-32-kølemidlet 
i miljøet.

 

 – Sørg for, at alle gældende nationale 
sikkerhedsstandarder overholdes un-
der hele installationen.

 – Sørg for, at systemet er tilstrækkeligt 
jordet.

 – Kontrollér, at strømforsyningens 
spænding og frekvens svarer til dem, 
der kræves af udendørsenheden, og 
at den installerede strøm er tilstræk-
kelig til dens drift.

 – Kontrollér, at strømkredsløbets im-
pedans stemmer overens med den 
elektriske effekt, der absorberes 
af udendørsenheden, som vist på 
udendørsenhedens mærkeplade (EN 
61000-3-12).

 – Kontrollér, at fejlstrømsenheder og 
sikkerhedsafbrydere af passende 
størrelse er forbundet til udendørs- 
og indendørsenhederne.

 a
Brug aldrig andet udstyr 
end det anbefalede af pro-
ducenten til at fremskynde 
afrimningen eller til rengø-
ringsformål.

Apparaterne skal opbevares i et rum 
uden antændelseskilder, der arbejder 
kontinuerligt (f.eks. åben ild, et gasfyret 
apparat i drift eller et elektrisk varmele-
geme i drift).
Hæv aldrig apparatets tryk under test 
ud over det niveau, som producenten 
anbefaler.

 a
I tilfælde af lækager skal 
området straks udluftes.

 a
Undlad at perforere eller 
sætte ild til apparatet.

 
Potentielle risici forbundet med læka-
ger:

 – Reduktion af ilten i installationszonen

 – Hvis R-32-kølemidlet kommer i kon-
takt med flammer, kan det generere 
giftige gasser.
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Modtagelse af produktet

MONO M-CRX/MONO M-CR-systemet 
leveres som flere elementer beskyttet af 
en pappakke:
1 udendørsenhed
2 indendørsenhed
 
Følgende materiale leveres i en plastik-
pose indeholdt i emballagen:

 – Brugervejledning

 – Garantibevis

 – Energimærke
 
Fjern emballagen med passende udstyr, 
og pas på ikke at beskadige apparatet.
 
1 Udendørsenhed

1

Fig. 28
1 Emballagemærkat

2 Indendørsenhed

1

Fig. 29
1 Emballagemærkat

 i Ved modtagelse af produktet 
skal du sikre dig, at dets ind-
hold er intakt og komplet, og 
hvis det ikke stemmer overens 
med ordren, skal du kontakte 
den filial, der solgte apparatet.

 i DET ER FORBUDT at sprede 
emballagematerialet i miljøet 
eller efterlade det inden for 
rækkevidde af børn, da det po-
tentielt kan være farligt.

 i Apparatet må udelukkende 
løftes med egnet løfteudstyr, 
som f.eks. hejse eller gaf-
feltruck med tilstrækkelig bæ-
reevne i forhold til den vægt, 
der skal løftes.
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Installation af udendørsenheden

INSTALLATIONSSTED

 – Installér kun udendørsenheden.

 – Den maksimale afstand mellem 
udendørs- og indendørsenheden er 
50m, begrænset af den maksimale 
længde af BUS-forbindelsen mellem 
indendørs- og udendørsenhed.

 – Den udvendige enhed bør kun pla-
ceres på overflader, der er egnet til 
vægten af den udvendige enhed.

 – Den udvendige enhed skal være 
tilgængelig fra alle sider i overens-
stemmelse med dimensionerne for 
at muliggøre installations- og vedli-
geholdelsesarbejde.

 – Mindst 3m afstand fra udløbssiden 
til mure, fortove, terrasser, da luften 
kommer meget koldere ud end om-
givelsestemperaturen og der derfor 
er risiko for isdannelse under om-
kring 10°C udendørstemperatur.

 – Montér ikke udledningssiden mod 
hovedvindretningen og vælg gene-
relt et område, der er så beskyttet 
mod vinden som muligt.

 – Installér ikke varmepumpen i fordyb-
ninger. Dette kan føre til luftkortslut-
ninger eller problemer i afrimnings-
tilstand.

 – Luftindtaget skal beskyttes mod æt-
sende stoffer, såsom ammoniak, klor, 
osv.

 – Undgå at placere den udvendige 
enhed i nærheden af varmekilder og 
gasrør.

 – Afstanden mellem varmepumpen 
og nedløbsrørene skal være mindst 
1,5m; ellers er der risiko for tilfrysning.

 – Sørg for, at fordamperen eller kon-
densafløbet ikke kan blive tilsmud-
set af det miljø, hvori det er opstillet 
(f.eks. af blade).

 – Under afrimning kan der dannes 
vanddamp på fordamperen. Dette 
skal tages i betragtning ved valg af 
installationssted.

 – Tag både normale og usædvanlige 
snehøjder på installationsstedet i be-
tragtning. Hvis nødvendigt, anbefaler 
vi en base, der er mindst 300mm høj. 
Ved større snedybder skal det sikres, 
at både fordamperen og luftudtaget 
altid er fri for sne.

 – Placér udendørsenheden på en 
måde, så ingen sne eller vand, der 
glider af taget, kan beskadige uden-
dørsenheden. Om nødvendigt skal 
der sørges for et beskyttende tag. 
Vælg dog højden på beskyttelses-
dækslet på en måde, så den øverste 
del af den udvendige enhed forbliver 
tilgængelig.

 – Undgå placering på steder, der skal 
forblive frie for adgang til døre og/
eller korridorer.

 – Hvis det er muligt, så undlad at mon-
tere den udvendige enhed i nicher, 
mellem mure eller i fordybninger. 
Dette kan føre til luftkortslutninger 
og øget støjudvikling. Luftkortslut-
ninger medfører, at afkølet/opvar-
met luft suges tilbage, reducerer ef-
fektiviteten i opvarmningstilstand og 
kan forårsage fejl ved afrimning.

 – Afhængigt af de regionale regler skal 
systemet integreres i lyn- og over-
spændingsbeskyttelsen.

 – Væg- og kabelkanaler skal være 
vandtætte og lufttætte.

 – Varmeisolering, elektriske kabler, in-
stallationskanaler/-rør osv. skal be-
skyttes mod mekaniske skader, og de 
skal gøres vandtætte og UV-bestan-
dige

 
Montering på fladt tag
Ved montering af de udvendige enhe-
der på et fladt tag opstår der, afhængigt 
af vindbelastningszone og bygnings-
højde, betydelige vindbelastninger.
Den udvendige enhed må ikke monte-
res på tage uden særlige statiske bereg-
ninger designet af en bygningsingeniør, 
f.eks. i henhold til DIN 1991-1-4, og spe-
cielle fastgøringer.
Justér ikke udledningssiden i hoved-
vindretningen. Anbring eventuelt en 
mur på indsugningssiden for at forhin-
dre blæseren i at blive drevet af vinden.
 
Støjudvikling
Ved valg af installationsstedet skal de 
landespecifikke love og regler for støje-
mission overholdes.
Opstil ikke enheden ved siden af eller 
under vinduer i opholdsrum, især ikke 
ved siden af eller under soveværelses-
vinduer.
Varmepumperne er kendetegnet ved 
deres støjsvage drift. Fejl under installa-
tionen kan dog føre til et uønsket støj-
niveau under ugunstige forhold. Ved 
planlægning af varmepumpesystemer 
er det nødvendigt med en nøje vurde-
ring af støjemissionerne.
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Installation af udendørsenheden

>500 m

Fig. 30

Installation ved havet (<5 km)

 a
Risiko for korrosion. Især 
kan korrosion af fordam-
perfinnerne og kondensato-
ren føre til funktionsfejl og 
skader.

Opstil ikke enheden direkte i pålands-
vind og ikke direkte på bredden, men 
for eksempel på den side af en bygning, 
der vender væk fra havvinden og i en af-
stand på mindst 500 m.
Beskyttelsesanordninger til enheden 
skal være modstandsdygtige over for 
havvind og have dimensioner på mindst 
150 % af højden og bredden af den ud-
vendige enhed, og god luftcirkulation 
skal sikres.

≥1000 mm ≥1000 mm

≥100 mm

≥1
50

 m
m

≥100 mm

Fig. 31

Sikkerhedsafstand
R32-kølemiddel er tungere end luft og 
vil synke til bunds i tilfælde af en lækage. 
Derfor skal en minimumsafstand mel-
lem den udvendige enhed og lysskakter 
overholdes i det udendørs område.

 – Lysskakter i gulvniveau: afstand 
≥1000mm

 – Hævede lysskakter (≥150mm): af-
stand ≥100mm
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Installation af udendørsenheden

Minimumsinstallationsafstande

D
d

A
a

BC

E

bc

e

e
D

e
B

Fig. 32

 a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

eD

[mm]
ogB

[mm]

ABC ≥150 ≥150 ≥300     

B  ≥150      

D    ≥500    

BE  ≥150   ≥500  ≥150

BD  ≥150  ≥1000    

DE    ≥1000 ≥1000 ≥1000  

 a
Installer ikke udendørsen-
heden i trange rum, da det-
te kan forårsage unormale 
støjniveauer og reducere 
dens ydeevne.

 a
Sørg for tilstrækkelig af-
stand mellem den forreste 
del af apparatet og eventu-
elle vægge i nærheden

 a
Højden af eventuelle barri-
erer eller vægge skal være 
lavere end højden på uden-
dørsenheden.

 
Vi anbefaler at være meget opmærksom 
på, hvor produktet er installeret, for at 
undgå gener for brugeren og naboer-
ne. Det er nødvendigt at tage højde for 
afstanden fra ejendommens grænser, 
tilstedeværelsen af eventuelle vinduer 
og nærheden til soveværelsesområdet.
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Installation af udendørsenheden

[mm]

min 100

min 1010

m
in

 10
0

Approx. 650

W
all

 cl
ea

ra
nc

e
>

 15
0

m
in

 38
3

670

3

2
1

4

X Y XY

Fig. 33
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Fig. 34

SOKKELPLAN - GULVSOKKEL

Beskrivelse X
[mm]

Y
[mm]

AEROTOP ODU 
04X.2 - 05X.2

650 450

AEROTOP ODU 
08X.2

AEROTOP ODU 
08.2

AEROTOP ODU 
10X.2 - 12X.2

850

AEROTOP ODU 
10.2 - 12.2

 a
Der findes to varianter af 
gulvsokkel hver med dybde 
på 450 mm eller 600 mm. Il-
lustrationen til venstre viser 
målene for 600 mm-dybden.

1 Jord
2 Frostsikkert område for grundfun-

damenter (komprimeret ballast, 
f.eks. 0 til 32/56 mm), lagtykkelse 
i henhold til gældende regler for 
konstruktionsteknologi og lokale 
krav

3 Grusbed op til det frostsikre område 
for nedsivning af kondensvandet

4 Gulvsokkel

 a
Gulvsoklen kan fastgøres til 
et bærende underlag med 
fastgøringsskruer (artikel 
372 4027), afhængig af lo-
kale vindbelastninger.
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Installation af udendørsenheden

STØJNIVEAU

For at begrænse støjforurening og over-
førsel af vibrationer:

 – Installer udendørsenheden på en 
metalramme eller på en vibrations-
dæmpende base. Vibrationsdæm-
pere skal monteres for at reducere 
overførslen af vibrationer.

 – Installer en vægmonteret vibrations-
dæmper på væggen bag enheden;

 – Installer en støjskærm. Afskærmnin-
gen skal have et areal, der er større 
end udendørsenheden, den skal 
placeres så tæt som muligt på selve 
enheden, samtidig med at det sikres, 
at luften alligevel kan cirkulere frit, og 
skal være fremstillet af egnet materi-
ale (akustiske mursten eller cement-
blokke beklædt med lydabsorberen-
de materiale).

HÅNDTERING

Når emballagen er fjernet, kan uden-
dørsenheden håndteres med passende 
udstyr i forhold til enhedens vægt.

 a
Overhold den maksimale 
vægt, der kan løftes pr. per-
son.

 a
Håndtering kan potentielt 
forårsage personskade el-
ler beskadigelse af appa-
ratet eller det omkringlig-
gende område. Identificer 
det risikofyldte område og 
kontrollér, at det er fri for 
personer eller genstande 
under løft.

Arranger enhedens installationsbase i henhold til dimensionerne vist nedenfor.

Udendørsenhed
AEROTOP ODU

 04X.2 05X.2 08X.2 & 
08.2

10X.2 & 
10.2

12X.2 & 
12.2

UM

A 670 670 670 670 670 mm
B 383 383 383 383 383
C 1016 1016 1016 1016 1016
D 756 756 1106 1506 1506

C

D

B

A

Ø10 mm

1

1

2

Fig. 35
1 Luftindgang
2 Luftudgang

MONTERING

Udendørsenheden skal forankres til gul-
vet eller til et vægmonteret beslag.

 a
Før du installerer systemet, 
skal du kontrollere, at dets 
understøttende base er til-
strækkelig modstandsdyg-
tig og plan.
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Installation af udendørsenheden

Hvis enheden skal installeres på gulvet eller på en betonmonterings-
platform, skal du gøre følgende:

1

2

3

Fig. 36

 – Markér placeringen af de fire rawl-
plugs ved at se målene på samlin-
gens måldiagram.

 – Bor hullerne til rawlpluggene.

 – Rens betonstøvet ud af hullerne.

 – Bank rawlpluggene ind i de borede 
huller.

 – Fastgør bunden af udendørsenhe-
den til hullerne ved hjælp af forank-
ringsboltene (1) (M10 x 4), spænde-
skiverne (2) og vibrationsdæmperne 
(3).

 a
Når du borer huller i beton, 
anbefaler vi altid at bære 
sikkerhedsbriller.

Hvis enheden skal fastgøres til et vægmonteret beslag, skal du gøre føl-
gende:

1

2

3

4

Fig. 37

 – Marker placeringen af hullerne til be-
slagene ved at se målene på monte-
ringsmåldiagrammet.

 – Bor hullerne til rawlpluggene.

 – Rens betonstøv og rester ud af hul-
lerne.

 – Skru rawlpluggene ind i hullerne i 
monteringsbeslagene, anbring be-
slagene i den rigtige position, og 
bank propperne ind i væggen.

 – Kontrollér, at monteringsbeslagene 
er korrekt justeret.

 – Løft forsigtigt enheden, og placer 
dens monteringsfødder på beslage-
ne.

 – Fastgør enheden stramt til beslage-
ne ved hjælp af forankringsboltene 
(1) (M10 x 4), spændeskiverne (2), 
vibrationsdæmperne (3) og møtrik-
kerne(4).

 – Hvis udendørsenheden er udsat for 
vind, skal du afskærme den og kon-
trollere, at den fungerer korrekt.

 – Hvis enheden ofte udsættes for kraf-
tigt snefald: Installer en baldakin over 
enheden for at beskytte den mod 
regn eller sne. Pas på ikke at blokere 
for luftstrømmen omkring enheden.
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Installation af udendørsenheden

1
2

Fig. 38

ARRANGERING AF FORBINDEL-
SERNE

 – For at muliggøre passage af kabler 
skal du bruge en skruetrækker til at 
fjerne de forskårne stykker (1) fra en-
hedens ramme.

 – For at løsne de forskårne stykker ef-
fektivt skal du beholde enhedens 
frontpanel på.

 – Før kablerne føres, skal du placere ka-
belbøsningererne (2) i dokumentati-
onskonvolutten.

4

3

3B

A

Fig. 39

 – Løsn skruerne (3) og fjern frontpa-
nelet (4) ved at trække det nedad og 
fremad.
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Installation af udendørsenheden

Frostsikringssæt

G ½”

Fig. 40

Kondensatopsamlingsbakke

1

2

Fig. 41
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Fig. 42

INSTALLATION AF TILBEHØRS-
SÆTTET

 – Løsn skruen (1), og fjern panelet (2).

 – Løsn skruerne (3) og (4).
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Installation af udendørsenheden

H≥70
mm

Fig. 43

 – For at sikre korrekt drift af sættet skal 
enheden hvile på en bund, der måler 
mindst 70 mm.

Varmeelement til kondensatopsamlingsbakke

1

Fig. 44

 – Placer varmeelementet (1) i bunden 
af enheden.
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Fig. 45

 – Før varmeelementets strømkabler (2) 
gennem kraven (3), kabelhullet (4) 
og krave (5).

 – Se afsnittet "Elektriske tilslutninger" 
for at tilslutte varmeelementet elek-
trisk.
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Installation af indendørsenheden

Minimumsinstallationsafstande
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Fig. 46

INSTALLATIONSSTED

Indendørsenheden skal placeres i et op-
taget rum for at sikre den bedste yde-
evne.
Brug den medfølgende skabelon og et 
vaterpas, når systemet skal placeres.
For at undgå at bringe produktets funk-
tion i fare skal installationsstedet være 
tilstrækkeligt i forhold til driftstempe-
raturtærsklen (min +5°C) og beskyttet 
mod direkte kontakt med atmosfæriske 
stoffer.

 i Hvis udvidelsesbeholderen til 
varmt brugsvand er installe-
ret, er det nødvendigt at efter-
lade et mellemrum på mindst 
50 mm fra bagvæggen.
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Installation af indendørsenheden
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Fig. 47

HÅNDTERING

Når emballagen er fjernet, kan inden-
dørsenheden håndteres med passende 
udstyr (pallevogn eller gaffeltruck).

 a
Håndtering kan potentielt 
forårsage personskade eller 
beskadigelse af apparatet 
eller det omkringliggende 
område. Identificer det risi-
kofyldte område og kontrol-
lér, at det er fri for personer 
eller genstande under løft.

 – Løsn skruerne (1), og fjern pallen (2).

 – Fjern fikseringspladerne (3).

5

4

Fig. 48

 – Placer apparatet ved hjælp af hjulene 
(4) placeret på den bagerste del af 
apparatet.

 – Drej fødderne (5) for at nivellere 
apparatet. Vi anbefaler at bruge et 
vaterpas for at placere apparatet helt 
plant.

 – Fjern beskyttelsesfilmen.
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Indendørsenhedens hydrauliske forbindelser

Indledende kontroller:

 – kontrollér, at systemet er blevet ren-
set;

 – kontrollér, at der ikke er urenheder i 
kredsløbsvandet;

 – kontrollér, at der bruges kompatible 
komponenter (forbind f.eks. ikke kob-
ber og stål til hinanden);

 – kontrollér, at tilslutningen til vandfor-
syningen er foretaget korrekt;

 – kontrollér, at trykket i vandforsynin-
gens distributionsnet aldrig oversti-
ger 5 bar, ellers skal der installeres en 
trykreducer ved anlæggets indtag;

 – kontrollér, at der er installeret en fra-
koblingsenhed med hane mellem 
systemet og vandforsyningsnetvær-
ket til boligen (hvis til stede);

 – kontrollér, at den medfølgende eks-
pansionsbeholder er stor nok til at 
håndtere vandet i systemet, og in-
staller om nødvendigt en ekstra;
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Indendørsenhedens hydrauliske forbindelser

1-ZONE-konfiguration
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Fig. 49

Efter kontrollerne:

 – Monter lynkoblingerne (til stede inde 
i maskinen) på vandrørene (1), (3), 
(7) og (8).

 

1Z1
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7Z1
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8A

B3

4

IN5
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2

Fig. 50

Foretag følgende hydrauliske forbindel-
ser:

 – Systemflow (1)

 – Sikkerhedsventildræn (2)

 – Levering til varmepumpe (3)

 – Recirkulation (4) (hvis til stede) (*)

 – Returnering af varmt brugsvand (5)

 – Varmt brugsvandsflow (6)

 – Systemretur (7)

 – Retur fra varmepumpe (8).
 
(*) Luk udtaget, hvis recirkulation 
ikke anvendes
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Indendørsenhedens hydrauliske forbindelser

2-ZONE-konfiguration
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Fig. 51

 – Monter lynkoblingerne (til stede inde 
i maskinen) på vandrørene (1), (2), 
(3), (4), (5) og (10).
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Fig. 52

Foretag følgende hydrauliske forbindel-
ser:

 – Zone 1 systemflow (1)

 – Zone 2 systemflow (2)

 – Zone 1 system retur (3).

 – Zone 2 system retur (4).

 – Retur fra varmepumpe (5)

 – Recirkulation (6) (hvis til stede) (*)

 – Indtag for koldt brugsvand (7)

 – Varmt brugsvandsflow (8)

 – Sikkerhedsventildræn (9)

 – Levering til varmepumpe (10).
 
(*) Luk udtaget, hvis recirkulation 
ikke anvendes
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Indendørsenhedens hydrauliske forbindelser

1
2

3

Fig. 53

SIKKERHEDSAFTAPNINGSVENTIL

 – Sørg for, at det medfølgende dræn-
rør (1) er forbundet til sikkerheds-
ventilen (2) og kommer ud gennem 
hullet (3).

 a
Afløbsrøret skal tilsluttes 
kloaksystemet.

MINIMUMSVANDINDHOLD

 a
Systemet skal dimensione-
res til et minimumsvand-
indhold på mindst 10 liter 
for hver kW nominel effekt. 
Hvis minimumsvandindhol-
det ikke overholdes, er der 
ingen garanti for, at appara-
tet fungerer.

For at optimere systemets effektivitet, 
komfort og korrekte drift anbefaler vi:

 – reduktion af rummets tempera-
turindstillingspunkt under vinterdrift, 
når den udendørs temperatur stiger.

 – forøgelse af rummets temperaturind-
stillingspunkt under sommerdrift, 
når den udendørs temperatur falder.

Skulle dette ikke være muligt, anbefaler 
vi at øge vandindholdet i systemet.

Hvis den minimale termiske belastning i 
længere tid er lavere end den minimale 
effekt, der leveres af maskinen, anbefa-
ler vi at øge vandindholdet i systemet.

EKSPANSIONSTANK

Indendørsenheden er udstyret med en 
ekspansionsbeholder med 12 l nominel 
kapacitet forladet til 1 bar og med en 
sikkerhedsventil (3 bar) på det hydrau-
liske kredsløb.

 i Installatøren er ansvarlig for, 
at ekspansionsbeholderen 
er passende dimensioneret i 
forhold til systemets samlede 
vandindhold, uanset hvilke 
ventiler der kan udelukke vis-
se dele af hydraulikkredslø-
bet.
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Indendørsenhedens hydrauliske forbindelser

Model Nominel 
flowhastig-

hed [l/h]

Minimal flow-
hastighed 

[l/h]

Flowmåler 
ON-tærskel 

[l/h]

AEROTOP ODU 04X.2 640 430 390

AEROTOP ODU 05X.2 860 430 390

AEROTOP ODU 08X.2 & 08.2 1400 600 540

AEROTOP ODU 10X.2 & 10.2 2100 770 702

AEROTOP ODU 12X.2 & 12.2 2600 940 852

NOMINEL OG MINIMAL FLOWHA-
STIGHED

Den minimale flowhastighed skal altid 
garanteres under alle driftsforhold.

AEROTOP MONO 04X.2 ODU - AEROTOP MONO 05X.2 ODU
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Fig. 54

TILGÆNGELIGT TRYK

Sørg for, at det tilgængelige tryk ikke er 
lavere end løftehøjden for hele hydrau-
liksystemet.
Kurverne på billederne nedenfor viser 
det tilgængelige tryk på flowet fra uden-
dørsenheden.

AEROTOP MONO 08X.2 ODU - AEROTOP MONO 08.2 ODU
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Hydrauliske tilslutninger

Indendørsenhedens hydrauliske forbindelser

AEROTOP MONO 10X.2 ODU - AEROTOP MONO 10.2 ODU - AEROTOP 
MONO 12X.2 ODU - AEROTOP MONO 12.2 ODU
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Fig. 58

Indendørsenhedens hovedtab
Nyttige hoved 2 zoner
1 Zone 1
2 Zone 2
 
Det er muligt at installere en suppleren-
de cirkulationspumpe, hvis den medføl-
gende ikke er kraftig nok. For elektriske 
forbindelser henvises der til afsnittet "
Elektriske tilslutninger".

 a
Hvis termostatventiler eller 
zoneventiler er installeret 
på alle terminaler, skal der 
monteres en by-pass for at 
garantere den minimale 
driftsflowhastighed. Se ta-
bellen i afsnittet "Nominel 
og minimal flowhastighed".
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Indendørsenhedens hydrauliske forbindelser

FORSYNINGSVANDETS EGEN-
SKABER

Sørg for, at systemet er forsynet med 
vand med en hårdhed mellem 8 °F og 
15 °F og ledeevne under 500 μS/cm.
Monter en vandblødgører i zoner, hvor 
vandet er særligt hårdt.
Hvor påfyldningsvandet er aggressivt 
(pH-værdien skal holdes mellem 6,6 og 
8,5), jernholdigt eller hårdt, skal du bru-
ge behandlet vand for at forhindre kal-
kaflejringer, korrosion og beskadigelse 
af apparatet. Selv en lille mængde uren-
heder i vandet kan sænke systemets 
ydeevne.
Det anvendte påfyldningsvand skal 
behandles nøje i tilfælde af højkapaci-
tetsinstallationer (store vandmængder), 
eller hvis hyppige vandpåfyldninger er 
påkrævet for at opretholde et konstant 
væskeniveau i systemet. Hvis systemet 
skal rengøres, skal det fyldes helt op 
med behandlet vand.
Glykol påvirker apparatets ydeevne ne-
gativt, og vi anbefaler kraftigt ikke at 
bruge det. Hvis der alligevel anvendes 
glykol, kan ELCO ikke holdes ansvarlig 
for tab af effektivitet af systemet og an-
befaler at dosere det korrekt og udføre 
vedligeholdelse.

PÅFYLDNING AF SYSTEMET

Under påfyldning er det muligvis ikke 
muligt at fjerne al luften fra systemet. 
Den resterende luft vil blive fjernet 
gennem de automatiske luftaflast-
ningsventiler i løbet af systemets første 
driftstimer. Hvis systemets tryk falder for 
meget, skal kredsløbet fyldes med vand.

 a
Installationen, den første 
opstart og konfigurationen 
må kun udføres i overens-
stemmelse med instrukti-
onerne af en kvalificeret 
tekniker. Producenten fra-
lægger sig ethvert ansvar 
for skader forårsaget af 
mennesker, dyr eller ejen-
dele som følge af forkert in-
stallation af apparatet.

 a
Under den første påfyld-
ning af systemet skal du 
kontrollere udstrømningen 
af vand fra det automatiske 
aflastningsudløb. Vandud-
løbet gør, at tætningsski-
verne inde i ventilen funge-
rer effektivt. Vi anbefaler, at 
bruge en klud til at absorbe-
re det overskydende vand.
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Indendørsenhedens hydrauliske forbindelser

1-ZONE-konfiguration

1

2

Fig. 59

For at fremskynde påfyldningen af syste-
met kan systemet afluftes manuelt som 
følger:

 – Monter det medfølgende rør (1) på 
den manuelle afluftningsudgang.

 – Åbn den manuelle aflufter (2), og 
kanaliser vandet mod ydersiden af 
maskinen.

 – Afluft systemet i nogle minutter, ind-
til al luft er fjernet fra rørene.

 – Luk aflufteren.

 a
Ophobning af luft kan for-
årsage funktionsfejl i syste-
met og beskadige kompo-
nenterne.

Bemærk: under den første opstart akti-
veres den automatiske afluftningsfunk-
tion, hvilket er nødvendigt for at sikre 
systemets korrekte funktion. Aktiverin-
gen af systemets automatiske afluft-
ningscyklusser efter den første opstart 
kan udføres ved hjælp af kommandoen 
Udluftnings funktion 1.12.0.

 a
Indendørsenheden indehol-
der en trykmåler, som kan 
tilgås af installatøren under 
den første påfyldningsfase. 
Systemets tryk kan ikke de-
sto mindre aflæses gennem 
systemgrænsefladen (para-
meter 1.16.7). Hvis grænse-
fladen ikke er installeret på 
maskinen, anbefaler vi at 
bruge en ekstern trykmåler 
til at kontrollere trykket og 
give brugeren mulighed for 
at fylde systemet med vand.

Tjek jævnligt vandtrykket på trykmåle-
ren, og sørg for, at trykket er mellem 0,5 
og 1,5 bar, når systemet er koldt.
Hvis trykket er under minimumsværdi-
en, skal det øges gennem påfyldnings-
hanen.
Luk for hanen, når gennemsnitsværdien 
på 1,2 bar er nået.
Det maksimale tryk i varme-/kølesyste-
met er 3 bar.

 a
Hvis der kræves hyppige 
påfyldninger (en gang om 
måneden eller oftere) til 
dit system, indikerer dette 
et potentielt problem med 
installationen (lækager, 
problemer med ekspansi-
onsbeholder). Kontakt din 
betroede installatør for at 
analysere og løse proble-
met hurtigt og for at for-
hindre skader forårsaget af 
korrosion af komponenter-
ne på grund af overdreven 
vandudskiftning i systemet.
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Skematisk hydraulisk diagram
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Symbol Beskrivelse

Systemflow

Systemretur

Kommunikationsfor-
bindelse

Elektrisk tilslutning

Indtag af koldt vand til 
boligen

Udløb for varmt brugs-
vand

Kølekredsløb

A Bakkevarmeelement (tilbehør)
B Frostsikringssæt (tilbehør)
C Rumopvarmningszone med høj 

temperatur/lav temperatur køling 
(blæserspole)

D Lavtemperatur varme-/kølezone 
med gulvvarmesystem

1 Udendørsenhed
2 Indendørsenhed
3 Grænseflade REMOCON PLUS 2
4 Spjældventil
5 Slamfilter
6 Systemekspansionsbeholder
7 Bypass (valgfrit)
8 Udeføler
9 3-vejsventil
10 Hævert
11 Kontraventil
12 Sikkerhedsventil
13 Afløbsudtag
14 Ekspansionsbeholder til varmt 

vand
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Skematisk hydraulisk diagram
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Fig. 61
Symbol Beskrivelse

Systemflow

Systemretur

Kommunikationsfor-
bindelse

Elektrisk tilslutning

Indtag af koldt vand til 
boligen

Udløb for varmt brugs-
vand

Kølekredsløb

A Bakkevarmeelement (tilbehør)
B Frostsikringssæt (tilbehør)
C Rumopvarmningszone med høj 

temperatur/lav temperatur køling 
(blæserspole)

D Lavtemperatur varme-/kølezone 
med gulvvarmesystem

1 Udendørsenhed
2 Indendørsenhed
3 Grænseflade REMOCON PLUS 2
4 Spjældventil
5 Slamfilter
6 Systemekspansionsbeholder
7 Bypass (valgfrit)
8 Udeføler
9 3-vejsventil
10 Hævert
11 Kontraventil
12 Sikkerhedsventil
13 Afløbsudtag
14 Ekspansionsbeholder til varmt vand
15 Cirkulationspumpe
16 Hydraulisk separator
17 TERNING
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Skematisk hydraulisk diagram

BEMÆRK: installationer med gulv-
system
I installationer med gulvvarme skal det 
sikres, at i alle driftstilstande (især varmt-
vandskoblingstilstanden) falder gulvets 
indgangstemperatur inden for de tillad-
te grænser for anvendelsen som specifi-
ceret i de nationale regler.
Ved installationer med gulvvarmesy-
stem skal der installeres en sikkerheds-
anordning på varmeforsyningskreds-
løbet, som specificeret i de nationale 
regler.
For den elektriske tilslutning af termo-
staten henvises der til afsnittet "Elektri-
ske tilslutninger".
Hvis tilførselstemperaturen er for høj, 
stopper systemet i både varmt brugs-
vand og varme/køling, og fjernbe-
tjeningen vil rapportere fejlkode 936 
"Gulvvarmesikkerhedstermostat åben". 
Systemet starter igen, når termostaten 
til manuel nulstilling lukkes.

Indgangen, der skal bruges som forbin-
delse til sikkerhedstermostaten under 
gulvet, er som standard IN AUX 2 STE 
(funktion indstillet via parameter 1.1.4).
Hvis sikkerhedstermostaten er tilsluttet 
STE, og sikkerhedsanordningen griber 
ind, vil cirkulationspumpen fortsætte 
med at blive forsynet, og frostbeskyttel-
sen er altid garanteret.
Hvis sikkerhedstermostaten er tilsluttet 
STT, og sikkerhedsanordningen griber 
ind, vil cirkulationspumpen ikke længe-
re forsynes, og frostbeskyttelsen er ikke 
garanteret.

 a
Det er forbudt at afbryde 
strømforsyningen til en-
heden, hvis den udendørs 
temperatur kan falde til 
under NUL (risiko for frost). 
Tøm centralvarme- og 
varmtvandssystemerne for 
at undgå risiko for isdannel-
se.

 a
Fjern ikke varmetilførsel-
stemperaturføleren (inde i 
varmeelementerne).

 i Udfør de elektriske tilslutnin-
ger efter at have udført alle 
hydrauliske tilslutninger.
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 a
Udfør de elektriske tilslut-
ninger efter at have udført 
alle hydrauliske tilslutnin-
ger.

 a
Når udendørsenheden sluk-
kes, er det nødvendigt at 
vente mindst 5 minutter for 
at tænde den igen.

Indendørs- og udendørsenhederne skal 
forsynes med separat strøm ved at over-
holde anvisningerne i tabellen.
Desuden skal der laves en ATG BUS-ty-
peforbindelse mellem indendørs- og 
udendørsenhederne.
Denne forbindelse kan foretages ved 
hjælp af et kabel med reduceret tvær-
snitsstørrelse (0,75 mm2 anbefalet tvær-
snitsstørrelse).
 

Elektrisk kredsløb

 – Det elektriske system skal opfylde 
alle krav i gældende lov.

 – Kontrollér, at netspændingen og fre-
kvensen er i overensstemmelse med 
de data, der er angivet på systemets 
typeskilt (se tabel).

 – For større sikkerhed skal du bede en 
kvalificeret tekniker om at udføre en 
grundig kontrol af det elektriske sy-
stem.

 – Vi anbefaler at verificere tilstedevæ-
relsen af overspændingsbeskyttel-
sesanordninger (SPD'er) i strømfor-
syningsledningen for at opfylde de 
gældende nationale standarder (IEC 
60364), og tilstedeværelsen af sikker-
hedsafbrydere og fejlstrømsafbryde-
re i de elektriske paneler, der forsyner 
indendørs- og udendørsenhederne 
separat. Vi anbefaler ikke desto min-
dre at installere en SPD, selvom der er 
et lavt risikoniveau som følge af CRL.

 – Strømforsyningstilslutningen er et 
type Y-system, og tilslutningskablet 
bør kun udskiftes af et kvalificeret 
teknisk supportcenter for at undgå 
skader.

 – Kontrollér, at installationen er til-
strækkelig til at understøtte strømfor-
bruget for de installerede enheder, 
som angivet på apparatets typeskilt.

 – De elektriske forbindelser skal udfø-
res ved hjælp af en fast understøt-
ning (brug ikke bærbare stikkon-
takter) og forsynes med en bipolær 
afbryder med en kontaktafstand på 
mindst 3 mm.

 – Anlægget skal tilsluttes et elektrisk 
system med en jordingsanordning, 
der er i stand til at sikre installatio-
nens sikkerhed.

 – Det er forbudt at bruge hydrauliske 
tilslutningsrør og rør fra rumvarmesy-
stemet til at jorde systemet.

 – Producenten er ikke ansvarlig for 
skader forårsaget af et system med 
utilstrækkelig jording eller uregel-
mæssigheder i det elektriske system.

 – Tilslut strømforsyningskablet til et 
230 V- 50 Hz (1 ph) eller 400 V - 50 
Hz (3 ph) netværk, mens du kontrol-
lerer, at polmarkeringerne stemmer 
overens, og forbindelserne til jord (se 
tabel) .
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Tværsnitsstørrelsen af de anvendte kab-
ler skal svare til systemets strømforsy-
ning (se typeskiltet).

Tværsnitsstørrelsen af strømkablerne 
angivet i tabellen skal betragtes som 
minimumstværsnitsstørrelse.

 i Inden adgang til klemmerne 
skal alle forsyningskredsløb 
afbrydes.

UDENDØRSENHED AEROTOP ODU

04X.2 05X.2 08X.2 08.2 10X.2 10.2 12X.2 12.2

Nominel strøm/strømførende A 11,0 13,5 20,0 7,6 22,5 7,8 26,9 9,41

Maksimal strøm/strømførende A 11,7 14,3 21,3 8,1 23,9 8,3 28,7 10,0

Termisk udskæringsstørrelse A C-16 C-20 C-32 C-13 C-32 C-13 C-32 C-13

Reststrømsafbryder (RCCB), stør-
relse

mA F-30 / B-30 B-30 F-30 / 
B-30

B-30 F-30 / 
B-30

B-30

Overspændingsstrøm A < 3

Nominel spænding V 230 230 230 400 230 400 230 400

Tilladte spændingsfelter V 216-
243

216-
243

216-
243

376-
424

216-
243

376-
424

216-
243

376-
424

Cos phi  > 0,9

Strømforsyningens ledningsføring Reference H07RN-F

Kabel min. tværsnits-
størrelse

3G4 3G4 3G4 5G2,5 3G6 5G2,5 3G6 5G2,5

Maks. diameter [mm] 14 16,2 16,2 17 17 17 18 18

Anbefalet kabeltvær-
snitsstørrelse

3G4 3G4 3G6 5G4 3G6 5G4 3G6 5G4

Kommunikationskabel Reference H05RN-F

Kabeltværsnitsstør-
relse

3 x 0,75 mm2

Maks. længde 50 m

 
Strømforsyningerne til indendørs- og udendørsenhederne skal tilsluttes henholdsvis en dedikeret fejlstrømsafbryder (RCCB) 
med en minimumstærskel på 30 mA. For enheder udstyret med en inverter (udendørsenhed) anbefaler vi at bruge fejlstrøms-
enheder af type B til 3 ph-strømforsyninger og type B- eller F-enheder (afhængig af det elektriske system, de er tilsluttet) til 1 
ph-strømforsyninger. For enheder, der mangler en inverter (indendørsenhed), vil en fejlstrømsenhed af type A være tilstrækkelig. 
Tilslutningstypen skal ikke desto mindre udføres på en håndværksmæssig måde af kvalificeret personale for at overholde de 
gældende nationale regler.
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Hovedstrømforsyningsbord.
Værdierne vist nedenfor gælder for indendørsenhedens hovedstrømforsyning, både når energiforsyningsafbrydelsen er til stede 
og fraværende (se afsnittet "Energiforsyningsstop").

INDENDØRSENHED AEROTOP MONO FS.2-S - 
AEROTOP MONO FS.2-S 2Z

AEROTOP MONO FS.2-L - 
AEROTOP MONO FS.2-L 2Z

Strømforsyning V - ph - Hz 230 - 1 -50 400 - 3 -50 230 - 1 -50 400 - 3 -50

Tilladte spændingsfelter V 196 ÷ 253 340 ÷ 440 196 ÷ 253 340 ÷ 440

Nominel absorberet effekt kW 4 4 6 6

Maksimal strøm A 19,1 9,6 30 10

Termisk udskæring A C-25 C-16 C-32 C-16

Reststrømsafbryder (RCCB), stør-
relse

mA A-30

Strømforsyningens ledningsføring Reference H07RN-F

Kabel min. tværsnits-
størrelse

3G4 5G2,5 3G6 5G2,5

Maks. diameter [mm] 16,2 17 18 17

Anbefalet kabeltvær-
snitsstørrelse

3G4 5G4 3G6 5G4

Maks. diameter [mm] 16,2 19,9 18 19,9

EDF, AFR, PV signalkabling mm2 H05RN-F 2 x 0,75 mm2 - H07RN-F 2 x 1,0 mm2

Bemærk: Når du laver forbindelsen mellem kommunikationskablet fra indendørsenheden til udendørsenheden, skal du bruge 
et skærmet kabel for at forhindre interferensproblemer.
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UDENDØRSENHED AEROTOP ODU

Antal faser
[ph]

Spænding
[V]

Lækstrøm
Centralvarme

[mA]

Lækstrøm
Køle mode

[mA]

04X.2 1 243,8 0,35 0,45

05X.2 1 243,8 0,35 0,45

08X.2 1 243,8 0,93 0,77

08.2 3 424 0,93 0,77

10X.2 1 243,8 0,17 0,17

12X.2 3 424 0,17 0,17

10.2 1 243,8 0,17 0,17

10.2 3 424 0,17 0,17

 
 
Sekundær strømforsyningsbord
Værdierne vist nedenfor gælder kun for den sekundære strømforsyning, hvis energiforsyningen er lukket (se afsnittet "Energifor-
syningsstop"). Den sekundære strømforsyning afbrydes ikke, hvis energiforsyningen afbrydes.
 

Sekundær strømforsyning med energiforsyningsblok

Strømforsyning V - ph - Hz 230 - 1- 50

Tilladt spændingsområde V - ph - Hz 196 - 253

Nominel absorberet effekt W 6 - 18

Klassificeret strøm mA 25 - 75

Maksimal strøm mA 140 - 420

Termisk udskæringsstørrelse A C-6

Reststrøm, enhedsstørrelse mA 30

Ledningsføring Ref H07RN-F

Tværsnit 3G1

max D 10,7
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Energiforsyningsstop

Under systemdesignfasen skal du kon-
trollere, om den lokale energileverandør 
anmoder om en valgfri varmepumpe-
spærring.
Hyppigheden og varigheden af spær-
ringen er forskellig i forhold til energile-
verandør og land.
Varmepumpens styreenhed må ikke 
være underlagt energiforsyningsspær-
ring. I tilfælde af en spærring er det nød-
vendigt at arrangere en separat strøm-
forsyning til printpladerne.

Under spærringen vil frostbeskyttelsen 
altid være garanteret ved aktivering af 
maskinens cirkulationspumpe.
I kaskadesystemer skal spærringssigna-
let installeres parallelt og i samme fase.
Indstil typen af elektrisk spærring via pa-
rameter 1.1.5:

0: Ingen
1: Soft Lockout - Sluk for signalet på 

HV IN 1 eller HV IN 2 (indstillet som 
ekstern sluk)

2: Hard Lockout - Øjeblikkelig spær-
ring af varmepumpen af energile-
verandøren

3: Hybrid Lockout - Slukningssignal 
på HV IN 1 eller HV IN 2 (indstillet 
som ekstern slukning) og øjeblik-
kelig spærring af varmepumpen af 
energileverandøren

Indendørsenhed

AL

L ‘
⏚

N ‘
L2

L3
⏚

N
L1

3
2

1

Fig. 62

Udendørsenhed

⏚EH1 EH1 ST1 ST1 L N

⏚

L
N

N L

RE
2

1

⏚
230V+N/50Hz

1

2

Fig. 63

Hjælpe-/ekstra strømforsyningsfor-
bindelser

 – Fjern jumperne (1) og (2).

 – Tilslut den ekstra strømforsyning (3).

 – Frakobl hovedkablet (1).

 – Tilslut den ekstra strømforsyning (2).
 
AL Strømforsyningsterminalkort
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Udendørsenhedens elektriske forbindelser

I overensstemmelse med installations-
vejledningen skal alle systemer til afbry-
delse af hovedstrømforsyningen have 
en åben kontakt (4 mm), der garanterer 
fuld afbrydelse i henhold til indikatio-
nerne for klasse III overspændingsfor-
hold.

 a
Foretag jordforbindelsen, 
før du fortsætter med alle 
de andre elektriske forbin-
delser.

 a
Indendørs- og udendørsen-
hederne skal strømforsynes 
separat.

 a
For at undgå enhver risiko 
må strømkablet til inden-
dørs- og udendørsenheder-
ne kun udskiftes af speciali-
serede teknikere.

1

Fig. 64

 – Fjern frontpanelet for at få adgang til 
de elektriske dele.

 – Fjern de forskårne sektioner (1) ved 
hjælp af en skruetrækker for at føre 
de elektriske kabler.

M2
M1

Fig. 65

 a
Inden adgang til klemmerne 
skal alle forsyningskredsløb 
afbrydes.
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Udendørsenhedens elektriske forbindelser

1-ph udendørsenhedsterminalkort

M2

M1

ATG

1ph

⏚EH1 EH1 ST1 ST1 L N

S G

M3

⏚L N

Fig. 66

3-ph terminalkort til udendørsenhed

3ph

⏚

M1

EH1 EH1 ST1 ST1 L1 L2 L3 N

ATG

M2

S G

M3

⏚L N

Fig. 67

M1 Hovedstrømforsyningens terminal-
kort

M2 Signalterminalkort
M3 Hjælpe-/ekstra strømforsyningster-

minalkort
ATG ATG Bus-forbindelse mellem in-

dendørs- og udendørsenheder
3 ph Tilslutning til trefaset strømforsy-

ning
EH1 Elektrisk frostsikret varmeelement 

til beskyttelse af hydraulikrør
ST1 Sikkerhedstermostat (230 V) tilslut-

ning til gulvsystemet (brokoblet 
som standard)

 

 a
ST1-forbindelsen er som 
standard brokoblet. Fjern 
ikke jumperen.

 a
Hvis installationen involve-
rer brug af termostater eller 
timerstyrede termostater 
til at styre varmeanmod-
ningen, er det nødvendigt 
at sikre, at de ikke har en 
p r o p o r t i o n a l b å n d s s t y -
ringslogik. Denne logik kan 
faktisk forårsage ineffek-
tiv opførsel af systemet og 
ikke garantere opfyldelsen 
af rummets temperaturind-
stillingspunkt. Vi anbefa-
ler at bruge modulerende 
termostater, modulerende 
timer-styrede termostater 
eller ON/OFF-termostater 
uden proportional båndlo-
gik.
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Udendørsenhedens elektriske forbindelser

2

4

3

4

M2 M1

Fig. 68

 – Fastgør strømkablet (2) til terminal-
kortet (M1).

 – Fastgør kommunikationskablet (3) 
mellem udendørs- og indendørsen-
hederne til terminalkortet (M2).

 – For at sikre tilstrækkelig modstand 
mod træk skal strømkablerne fastgø-
res ved hjælp af kabelklemmerne (4).
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Elektriske tilslutninger

Indendørsenhedens elektriske forbindelser

1

Fig. 69

 a
Før du udfører noget arbej-
de på systemet, skal du sluk-
ke for strømforsyningen på 
hovedafbryderen.

 a
Overhold nul- og fasetilslut-
ningerne.

 – For at få adgang til indendørsenhe-
dens elektriske panel skal du løsne 
lukkeskruen (1) og åbne hoveddø-
ren.

2

3

Fig. 70

 – Løsn skruerne (2).

 – Løft og vip frontpanelet let (3) for at 
fjerne det.
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Elektriske tilslutninger

Indendørsenhedens elektriske forbindelser

4

5

Fig. 71

 – Fjern clipsene (4), og åbn dækslet 
(5).

6
8

8

7

Fig. 72

 – Før signalkablerne (6) gennem ka-
belgennemføringen (7).

 – Brug kabelbinderne (8) til at fastgøre 
og kablerne (6) og holde dem sam-
let.

 i Klip om nødvendigt et lille hul 
i kabelhullet for at lette indfø-
ringen af kabler. Undgå for sto-
re huller for at forhindre luft i 
at strømme ind i apparatet.
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Elektriske tilslutninger

Indendørsenhedens elektriske forbindelser

10

9

11

14
1512

13

Fig. 73

 – Fjern de formede stik (9) for at føre 
kabler (10), (12) og (13).

 – Før strømkablet (10) gennem kabel-
gennemføringen (11).

 – Før belastningsstrømkablerne (12) 
og (13) gennem kabelgennemførin-
gerne (14) og (15).

 – Sæt de formede propper (9) på igen, 
mens du sørger for, at åbningen er 
helt lukket.

A
L

M
2

M1

1

2

Fig. 74
M1 Signalterminalkort
M2 230 V terminalkort
AL Strømforsyningsterminalkort

1 Signalforbindelser
2 230 V-forbindelser

Bemærk: fastgør kablerne inde i appa-
ratet ved hjælp af kraverne.
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Elektriske tilslutninger

Indendørsenhedens elektriske forbindelser

AL

L ‘
⏚

N ‘
L2

L3
⏚

N
L1

1p
h

Fig. 75

Strømforsyningsforbindelser
 
AL Strømforsyningsterminalkort
1 ph Tilslutning til enfaset strømforsy-

ning

AL

L ‘
⏚

N ‘
L2

L3
⏚

N
L1

3p
h

1

Fig. 76

 a
Vær omhyggelig med at 
lave den korrekte trefasede 
forbindelse for at forhindre 
kortslutninger.

 
AL Strømforsyningsterminalkort
3 ph Tilslutning til trefaset strømforsy-

ning
1 Fjern jumperen (1), før du laver den 

trefasede forbindelse.

M1

Se TNK Bus

ATGBUS
GND BUS

ATG A

TNK EBUS 2SE B T
ANODE

+24 V +24 V

Fig. 77

Signalforbindelser

 i Foretag tilslutningerne af 
TNK-sensoren og anoden i til-
fælde af den selvstændige ka-
lorifer.

 
M1 Signalterminalkort
ATG ATG Bus-forbindelse mellem in-

dendørs- og udendørsenheder
A Anodeforbindelse
Se Tilslutning af udendørssensor
TNK Tilslutning af kalorifersensor
Bus Grænsefladeforbindelse (hvis bru-

gergrænsefladen ikke er monteret 
på maskinen)
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Indendørsenhedens elektriske forbindelser

Kablernes tværsnit og længde skal di-
mensioneres i henhold til den effekt, 
der er angivet på indendørsenhedens 
dataplade.

 a
Når du har afsluttet forbin-
delserne mellem inden-
dørs- og udendørsenhe-
derne, skal du sætte begge 
elektriske paneler på plads 
igen.

 a
Hold altid strøm- og signal-
kablerne adskilt.

Signalterminalkort

M1

ATG BUS
GND

DHW HEATER ANODE TA1 TA2 SE TNK EBUS2 IN 
AUX 1

IN AUX
2 STE BUF

BUS GND GND B TRL FB STH

OPEN
THERM +24V +24V

Fig. 78

Reference Beskrivelse

ANODE Tilslutning til tankbeskyttelsesanoden. Overhold de 
elektriske poler.

TA1 Kontakt rumtermostattilslutning, zone 1. (Brokoblet 
som standard).

TA2 Rumkontakttermostattilslutning, zone 2.

SE Tilslutning af udendørstemperatursensor.

TNK Tilslutning af kalorifersensor.

EBUS 2 BUS-tilslutning til systemgrænseflade.

IN-AUX 1 Tilslutning af hjælpe-/ekstraindgang 1 (tør kontakt). 
Vælg driftstilstand via parameter 1.1.3.

IN-AUX 2 STE Tilslutning af hjælpe-/ekstraindgang 2 (tør kontakt). 
Tilslutning af sikkerhedstermostat til EM-kortet. Vælg 
driftstilstand via parameter 1.1.4. Som standard er 
den indstillet til sikkerhedstermostat under gulv og 

er brokoblet.

BUF Tilslutning til puffersensoren.

OPEN THERM Tilslutning til termostat Åben – Term

DHW HEATER Tilslutning til "Heating Element"-tilbehøret på tanken

ATGBUS Forbindelse mellem indendørs og udendørs enhed
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Indendørsenhedens elektriske forbindelser

Strømterminalkort

L 230VN

M
2

OUT
AUX 2

OUT
AUX 1

HV
IN 1

HV
IN 2

OUT
AUX 4

OUT
AUX 3

PM AUX V1 V2
N ⏚ L NLC LO NLC LO

Fig. 79

Reference Beskrivelse

OUT-AUX 1 / 2 / 3 / 4 Hjælpe-/ekstraudgang, tør kontakt. Vælg driftstil-
stand gennem parametrene 1.2.0/ 1.2.1 / 1.2.2 / 

1.3.3.

230 V input 1 230 V indgang. Vælg driftstilstand via parameter 
1.1.0.

230 V input 2 230 V indgang. Vælg driftstilstand via parameter 
1.1.1.

PM AUX Tilslutning af hjælpe-/ekstrapumpe.

V1 Omskifterventiltilslutning til brugsvandsforsynings-
net.

V2 Omskifterventiltilslutning til kølekredsløb.
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Eksempel på elektrisk forbindelse mellem indendørs og udendørs enheder

Før du udfører noget arbejde på syste-
met, skal du slukke for strømforsynin-
gen på hovedafbryderen.
Den elektriske forbindelse mellem in-
dendørs- og udendørsenhederne skal 
foretages ved hjælp af de to lavspæn-
dingsterminalkort: G og S.

Forbind "G" på indendørsenhedens ter-
minalkort med "G" på udendørsenhe-
dens terminalkort.
Forbind "S" på indendørsenhedens ter-
minalkort med "S" på udendørsenhe-
dens terminalkort.

ATGBUS

S G

30mA

T

N

XXA

ON

OFF

N

XXA

N
30mA

T

N

ON

OFF

XXA

N N

XXA

1 ph 3 ph

30mA

T

N

XXA

ON

OFF

N

XXA

N
30mA

T

N

ON

OFF

XXA

N N

XXA

1 ph 3 ph

SE TNK
EBUS2

B T... BG S

Fig. 80
1 ph Enfaset strømforsyning (afhængig af model)
3 ph Trefaset strømforsyning (afhængig af model)

 a
Når du har afsluttet forbindelserne mellem indendørs- og udendørsenhederne, skal du sætte begge elek-
triske paneler på plads igen.

 a
Hold høj- og lavspændingskablerne adskilt.
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Elektriske tilslutninger

Oversigt over udendørsenhed

Mod. AEROTOP MONO 04X.2 ODU - AEROTOP MONO 05X.2 ODU



 









  

























 



































































  





 

































































































































 










































     



























  











  










   





























 






































 
 
























Fig. 81
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Elektriske tilslutninger

Oversigt over udendørsenhed

Mod. AEROTOP MONO 08X.2 ODU (1ph)



 









  











  













 



































































  



































































































































 










































     



























 














  










   





































































 
 





















Fig. 82



67 / DA

Elektriske tilslutninger

Oversigt over udendørsenhed

Mod. AEROTOP MONO 08.2 ODU (3ph)



 









  











  













 



































































  





























 















































































































































































































































  














































































 



















      








 







 















  





Fig. 83
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Elektriske tilslutninger

Oversigt over udendørsenhed

Mod. AEROTOP MONO 10X.2 ODU - AEROTOP MONO 12X.2 ODU (1ph)



 









  











  













 



































































  
































 











































































































































































































































































  














































































 



















      








 Fig. 84
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Elektriske tilslutninger

Oversigt over udendørsenhed

Mod. AEROTOP MONO 10.2 ODU - AEROTOP MONO 12.2 ODU (3ph)



 









  











  













 



































































  
































 












































































































































































































































  














































































 


















      








 







 







  

 Fig. 85
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Elektriske tilslutninger

Oversigt overe indendørsenhed



 









  






















 



































































  



 

























 
























 





 
















 

 



















 



































 


































Fig. 86
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Elektriske tilslutninger

Installation af systemgrænsefladen

Bemærk: ved installation af kaskadesy-
stemer henvises til den relevante dedi-
kerede manual for at installere system-
grænsefladen.

Placering
Systemgrænsefladen registrerer rum-
temperaturen. Denne faktor skal tages i 
betragtning, når man vælger dens pla-
cering.
Vi anbefaler at placere apparatet langt 
fra varmekilder (radiatorer, direkte sollys, 
pejse osv.). Vi fraråder også at placere 
det i nærheden af træk eller eksterne 
åbninger, der kan påvirke betjeningen 
af systemgrænsefladen.
Grænsefladen skal placeres mindst 1,5 
m over gulvet.

 a
Installationen skal udføres 
af en kvalificeret tekniker. 
Før du installerer apparatet, 
skal du sikre dig, at strøm-
forsyningen er afbrudt.

1

Fig. 87

VÆGMONTERING

REMOCON PLUS 2-systemgrænsefladen 
skal monteres på væggen før tilslutning 
af BUS-linjen.

 – Åbn de nødvendige huller til fastgø-
relse.

 – Fastgør bunden af enheden til kassen 
på væggen ved hjælp af skruerne (1).

B    T

BUS

B    T

2

Fig. 88
B Blå
T Orange

 – Tilslut ledningsparret til stik (2), mens 
du respekterer B-T-polariteten.
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Elektriske tilslutninger

Installation af systemgrænsefladen

Fig. 89

 – Placer systemgrænsefladen på ba-
sen, og skub den let nedad.

2

1

Fig. 90

4

3

Fig. 91

KORT-INSTALLATION

Systemgrænsefladen skal monteres 
på indendørsenheden før tilslutning af 
BUS-linjen.

 – Fjern skruen (1), og åbn frontpanelet 
(2).

 – Fjern clipsene (3), og åbn dækslet 
(4).
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Elektriske tilslutninger

Installation af systemgrænsefladen

5

6

Fig. 92

 – Før BUS-kablet (5) gennem hullet (6) 
på det elektriske panel.

7

8

Fig. 93

 – Åbn det interne panel (7) for at få 
adgang til grænsefladens kabinet (8).

10

9

Fig. 94

 – Åbn klappen (9) på kabinettet, og 
indsæt grænsefladen (10).

 – Luk klappen (9).
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Elektriske tilslutninger

Installation af systemgrænsefladen

7

11

6

Fig. 95

 – Når grænsefladen er installeret på 
kort, skal du sørge for, at buskom-
munikationskablet går gennem hul-
let (6) i el-panelet, fortsætter langs 
panelet (7) og forbindes derefter til 
grænsefladens terminalkort (11).

 – Luk det interne panel (7) og frontpa-
nelet (2).

TB

Fig. 96
B Blå
T Orange

Signalafsendelse, -modtagelse og -af-
kodning udføres ved hjælp af BUS-pro-
tokol, som sikrer interaktionen mellem 
systemet og grænsefladen.
Tilslut kablerne til terminalkortet, der er 
placeret i systemets indendørsenheds-
panel.
 
BEMÆRK:
Brug et skærmet kabel eller et parsnoet 
kabel til at forbinde systemgrænsefla-
den og indendørsenheden for at undgå 
interferensproblemer.
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Elektriske tilslutninger

Installation af Light Gateway

2

1

Fig. 97

Bemærk: ved installation af kaskade-
systemer henvises til den relevante de-
dikerede manual for at installere Light 
Gateway-grænsefladen.

 i Den korrekte funktion af Light 
Gateway-enheden afhænger 
af styrken af wi-fi-signalet på 
installationsstedet. Sørg for, 
at installationsstedet er dæk-
ket af et tilstrækkeligt kraftigt 
wi-fi-signal. I tilfælde af dårlig 
dækning af wi-fi-netværket 
skal du installere Light Ga-
teway så tæt som muligt på en 
wi-fi-kilde.

 – Fjern skruen (1), og åbn frontpanelet 
(2).

3

4

Fig. 98

 – Åbn det interne panel (3) for at få ad-
gang til kabinettet (4).
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Elektriske tilslutninger

Installation af Light Gateway

3
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Fig. 99

 – Placer Light Gateway (5) i kabinettet 
(4), og luk panelet (3).

3

2

Fig. 100

 – Fjern clipsene (2), og åbn dækslet 
(3).

8

9

Fig. 101

 – Før BUS-kablet (8) gennem hullet (9) 
på det elektriske panel.



77 / DA

Elektriske tilslutninger

Installation af Light Gateway

5
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Fig. 102

 – Slut BUS-kablet (8) til Light Gateway 
(5), og følg polariteten.

 – Tilslut det andet BUS-kabel (10), som 
skal forbindes til systemgrænsefla-
den.

 

 – Installer systemgrænsefladen på en-
heden (se afsnittet "Kort-installati-
on").
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Tjek for elektriske spredninger og gaslækager

ELEKTRISKE SIKKERHEDSAF-
PRØVNINGER

Når installationen er afsluttet, skal du 
kontrollere, at alle strømkabler er instal-
leret i overensstemmelse med de rele-
vante nationale og lokale bestemmelser 
og i henhold til instruktionerne i instal-
lationsvejledningen.
 
FØR FUNKTIONSPRØVNINGEN
Jordingstjek.
Mål jordmodstanden med en visuel in-
spektion og med en specifik tester. Jord-
modstanden skal være under 0,1 Ω.
 

UNDER FUNKTIONSPRØVNINGEN
Tjek for elektriske spredninger.
Under driftstesten skal du bruge en 
elektrisk sonde og et multimeter til at 
udføre en komplet elektrisk spredning-
stest.
Hvis der opdages en elektrisk spred-
ning, skal du straks slukke for enheden 
og kontakte en kvalificeret elektriker for 
at identificere og løse årsagen til proble-
met.

 a
Alle elektriske tilslutninger 
skal udføres af en autori-
seret elektriker i overens-
stemmelse med de natio-
nale og lokale elektriske 
standarder.

TJEK FOR GASLÆKAGER

Hvis der anvendes en lækagedetektor, 
skal du følge instruktionerne i enhedens 
brugermanual.
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Foreløbige kontroller

UDENDØRSENHED

 – Enheden skal placeres på et solidt og 
perfekt vandret underlag på et sted, 
der er let tilgængeligt for efterføl-
gende vedligeholdelsesoperationer.

 – Hvis der er betydeligt lufttræk, skal 
der monteres en beskyttelsesskærm.

 – Der må ikke være nogen forhindrin-
ger for luftstrømmen.

 – Den bærende konstruktion skal kun-
ne modstå vægten af udendørsen-
heden.

 – Hvis installationsstedet udsættes for 
hyppige snefald, skal udendørsen-
heden placeres mindst 200 mm over 
det sædvanlige snefaldsniveau.

 
INDENDØRSENHED

 – Enheden skal placeres i et lukket rum 
og på et sted, der er let tilgængeligt 
for efterfølgende vedligeholdelses-
operationer.

 – Enheden skal forankres solidt til gul-
vet eller væggen.

 – Hvis brugergrænsefladen er installe-
ret på apparatet, skal du kontrollere, 
at den relative luftfugtighed i instal-
lationsrummet ikke overstiger den 
tilladte grænse.

HYDRAULISKE TILSLUTNINGER

 – Vandforsyningens distributionsnet-
tryk må aldrig overstige 5 bar, ellers 
skal der monteres en trykreducer på 
anlæggets indtag.

 – Systemet skal fyldes til mindre end 3 
bar (anbefalet tryk = 1,2 bar).

 – Systemet skal være lufttæt.

 – Kredsfyldningsrørene og rørene, der 
når varme-/køle- og varmtvandssy-
stemerne (hvis de findes) skal tilslut-
tes korrekt.

 – Den medfølgende ekspansionsbe-
holder skal forlades til 1 bar og skal 
have tilstrækkelig kapacitet til syste-
met.

 – Sikkerhedsventilerne skal tilsluttes 
korrekt til de medfølgende silikone-
rør.

 – Hvis der installeres et gulvsystem, 
skal der monteres en sikkerheds-
anordning på varmeforsyningskred-
sen.

ELEKTRISKE TILSLUTNINGER

 – De elektriske tilslutninger skal stem-
me overens med ledningsdiagram-
merne i installatørvejledningen og 
skal udføres korrekt.

 – Netspændingen og frekvensen skal 
stemme overens med datoen vist på 
typeskiltet.

 – Systemet skal være korrekt dimensi-
oneret til at modstå strømforbruget 
fra de installerede enheder (se type-
skiltet).

 – Nettilslutningen skal foretages ved 
hjælp af en fast montering og skal 
omfatte en to-polet afbryder.

 – Jordingssystemet skal være korrekt 
og skal tilsluttes først.

 – Overstrømsbeskyttelsesanordninger, 
fejlstrømsafbrydere og termiske af-
brydere, der forlader det elektriske 
kabinet, skal installeres korrekt og i 
overensstemmelse med alle gælden-
de regler.

 – Fejlstrømsanordningerne og sikker-
hedsafbryderne skal være korrekt 
dimensioneret.
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Indledende opstart

 a
For at garantere system-
grænsefladens sikkerhed 
og korrekte drift skal det 
sættes i drift af en kvalifi-
ceret tekniker i besiddelse 
af de færdigheder, som er 
forudset i lovens bestem-
melser.

OPSTARTSPROCEDURE

 – Sæt systemgrænsefladen på tilslut-
ningsskyderen ved at skubbe den 
forsigtigt nedad. Efter en kort initi-
alisering vil enheden være klar til at 
blive konfigureret.

 – Displayet viser "Vælg sprog". Vælg 
det ønskede sprog ved at dreje væl-
geren.

 – Tryk på vælgeren .

 – Displayet viser "dato og klokkeslæt". 
Drej vælgeren for at vælge dag, må-
ned og år. For hvert valg skal du altid 
trykke på vælgeren for at bekræfte. 
Når datoen er indstillet, skifter valget 
til tidsindstillingen. Drej vælgeren for 
at indstille det nøjagtige tidspunkt, 
tryk på vælgeren for at bekræfte og 
gå til minutvalg og -indstilling. Tryk 
på vælgeren  for at bekræfte.

 – Når datoen er indstillet, flyttes valget 
til indstillingen for sommertid. Drej 
vælgeren for at vælge AUTO eller 
MANUEL. Hvis du ønsker, at systemet 
automatisk skal opdatere den perio-
de, hvor sommertid er i brug, skal du 
vælge AUTO.

 – Tryk på vælgeren .

BEMÆRK:
Displayet er som standard indstillet 
med et tidsskema med flere niveauer. 
Hvis der vises en meddelelse om tids-
skemakonflikten:

 – På startskærmen skal du trykke på 
"Menu"-knappen  for at åbne bru-
germenuen.

 – Drej vælgeren  for at vælge me-
nuen "Avancerede indstillinger", og 
tryk derefter på vælgeren .

 – Drej vælgeren  for at vælge "Type 
af tjeneste for tidsplanprogrammet", 
og tryk derefter på vælgeren .

 – Drej vælgeren , og vælg den 
samme værdi (indstillingspunkt med 
to eller flere niveauer), som findes i 
de andre brugergrænseflader (se tek-
nisk parameter 0.4.3 på kedelgrænse-
fladen, hvis tilgængelig), og tryk på 
vælgeren .

 – Hvis der stadig er en konflikt, skal du 
gentage proceduren og bruge væl-
geren til at vælge to-niveaus indstil-
lingspunktet, og derefter trykke på 
vælgeren .



81 / DA

Idriftsættelse

Basisfunktioner

Systemgrænsefladen er en enhed, der 
styrer varmesystemet. Den kan bruges 
som rumtermostat og/eller som sy-
stemgrænseflade til overvågning af in-
stallationens drift og konfiguration af de 
ønskede indstillinger.
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Fig. 103

Manuel justering af rumtemperatur
Driftstilstanden for den zone, der er 
knyttet til enheden, er indstillet til MA-
NUEL (1).
Drej vælgeren for at vælge den tempe-
raturværdi, der vises på displayet, ved 
hjælp af den bevægelige markør nær 
ringen. Tryk på vælgeren for at bekræfte.
Displayet viser den indstillede tempera-
tur.
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Fig. 104

Indstilling af rumtemperatur med AUTO-funktion tændt
Hvis varmtvandstemperaturen ikke stemmer overens med den ønskede værdi, kan 
den øges eller sænkes via "Varmeindstillinger". Korrektionsbjælken vises på display-
et.
Tryk på vælgeren for at bekræfte, eller tryk på tilbage-knappen for at vende tilbage 
til den forrige skærm uden at gemme.

Indstilling af rumtemperatur i pro-
grammeret tilstand
Driftstilstanden for den zone, der er 
knyttet til enheden, er indstillet til PRO-
GRAMMERET (2). Under drift i planlagt 
programmeringstilstand kan den ind-
stillede rumtemperatur ændres midler-
tidigt.
Drej vælgeren for at vælge den tem-
peraturværdi, der er angivet ved hjælp 
af den bevægelige markør nær ringen. 
Tryk på vælgeren for at bekræfte.
Displayet viser den indstillede tempera-
tur.
Drej vælgeren for at indstille tidspunk-
tet, indtil hvilket ændringen skal bibe-
holdes.
Tryk på vælgeren for at bekræfte. Sym-
bolet (3) vises på displayet.
Systemgrænsefladen vil opretholde 
temperaturværdien indtil det indstillede 
tidspunkt, hvorefter den forudindstille-
de rumtemperatur gendannes.
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Adgang til teknisk område

Hvis pauseskærmen er slået til, skal du 
trykke på en vilkårlig knap for at få ad-
gang til hovedsiden.
Tryk samtidigt på knapperne "Esc" og 
"Menu", indtil "Indsæt kode" vises på 
displayet.
Drej vælgeren for at indtaste den tekni-
ske kode (234), og tryk derefter på væl-
geren  for at bekræfte. Displayet vil 
vise TEKNISK OMRÅDE.

 – Sprog, dato og klokkeslæt

 – Indstilling af BUS-netværk

 – Zone mode

 – Komplet menu

 – Guiden Konfiguration

 – Service

 – Fejl

Drej vælgeren og vælg:

 – INDSTILLING AF BUS-NETVÆRK
Displayet viser nu listen over enheder, 
som er koblet til systemet:

 – System Interface (lokal)

 – Energi Manager

 – Zone manager
 
For at indstille den korrekte zone, 
der er knyttet til systemgrænsefla-
den, skal du dreje knappen og væl-
ge:

 – System Interface (lokal)
Tryk på knappen OK. Drej knappen, 
og vælg den korrekte zone. Tryk på 
OK-knappen for at bekræfte indstillin-
gen.

Tekniske parametre

Tryk samtidigt på knapperne "Esc" og 
"Menu", indtil "Indsæt kode" vises på 
displayet.
Drej vælgeren for at indtaste den tekni-
ske kode (234), og tryk derefter på væl-
geren  for at bekræfte. Displayet vil 
vise TEKNISK OMRÅDE.
Drej vælgeren  for at vælge det øn-
skede element.

 – MENUEN GENNEMFØRT
 
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
1 Energi Manager
1.0 Grundlæggende parametre
1.0.0 IDU type

Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 
 for at vælge det ønskede element.

0 Ingen.
1 Hybrid tilstand: Hybrid hydraulisk 

enhed.
2 Hydraulikmodul: væghængt eller 

gulvstående hydraulikenhed.
3 Lysboks: hydraulisk strømpakke 

(hvis nogen) til stede, kun PCB.
Tryk på vælgeren  for at bekræfte.
 
1.0.1 VP Version
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
0 Ingen.
1 HHP: elektrisk varmepumpe.

1.0.2 Beholderstyring
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
0 Ingen.
1 Opbevaringstank med NTC-fø-

ler: Tilstedeværelse af en varmt-
vandskalorifer med temperaturføler 
på NTC-kaloriferen.

2 Lagerbeholder med varmt-
vandstermostat: Tilstedeværelse af 
en varmtvandskalorifer med tem-
peratur styret med en mekanisk ter-
mostat (ON/OFF).

 
1.0.6 Termoregulering
Tryk på vælgeren .
Aktiverer eller deaktiverer temperatur-
kontrol.
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Tekniske parametre

1.1 Indgang udgang konfiguration
1.1.0 HV IN 1 (indgang kan konfigu-
reres til 230 V)
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
1 Fraværende: input ikke aktivt.
2 Reduceret sats: Indgang ikke aktiv 

(0V). Hvis komfortfunktionen (Par. 
1.9.2) er indstillet til HC-HP, varme-
pumpen og varmeelementerne er 
spærret for opvarmning af varmt-
vandskaloriferen. Hvis komfortfunk-
tionen er indstillet til HC-HP 40 °C, 
er opvarmningen af kaloriferen be-
grænset til minimum mellem den 
reducerede indstillede temperatur 
og 40 °C.

 Indgang aktiv (230V). Varmepum-
pen og varmeelementerne er akti-
veret til opvarmning af kaloriferen i 
henhold til standardlogikker.

3 SG Ready 1: input 1 for Smart Grid 
Ready-protokollen (se afsnittet "
Standard SG klar").

4 Eksternt sluk-signal: indstiller ma-
skinen til FRA. Enhver anmodning 
om opvarmning, køling og varmt 
brugsvand afbrydes, mens frostsik-
ringslogikken er aktiv.

5 Fotovoltaisk indgang aktiv: indgang 
ikke aktiv (0V), ingen integration.

 Indgang aktiv (230 V), energi-
overskuddet bruges til at øge 
brugsvandsindstillingen med den 
mængde, der er defineret via para-
meter 1.20.0 – Delta T-indstillings-
punkt varmtvand fotovoltaisk. Hvis 
varmtvandskaloriferen har nået det 
nye indstillingspunkt, er det muligt 
at bruge denne energi til at øge 
indstillingspunktet for inertialtan-
ken (hvis den findes) via parameter 
20.4.4 eller af varme-/kølefunktio-
nen til komfortindstillingspunktet.

1.1.1 HV IN 2 (indgang kan konfigu-
reres til 230 V)
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
1 Fraværende: input ikke aktivt.
2 Belastningsopdeling: Indgang ikke 

aktiv (0V), varmeelementerne deak-
tiveres i hver driftscyklus.

3 SG Ready 2: input 2 til Smart Grid 
Ready-protokollen (se afsnittet "
Standard SG klar").

4 Eksternt sluk-signal: indstiller ma-
skinen til FRA. Enhver anmodning 
om opvarmning, køling og varmt 
brugsvand afbrydes, mens frostsik-
ringslogikken er aktiv.

5 Fotovoltaisk indgang aktiv: indgang 
ikke aktiv (0V), ingen integration.

 Indgang aktiv (230 V), energi-
overskuddet bruges til at øge 
brugsvandsindstillingen med den 
mængde, der er defineret via para-
meter 1.20.0 – Delta T-indstillings-
punkt varmtvand fotovoltaisk. Hvis 
varmtvandskaloriferen har nået det 
nye indstillingspunkt, er det muligt 
at bruge denne energi til at øge 
indstillingspunktet for inertialtan-
ken (hvis den findes) via parameter 
20.4.4 eller af varme-/kølefunktio-
nen til komfortindstillingspunktet.

 

1.1.3 AUX indgang 1
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
0 Ingen.
1 Fugtsensor: når kontakten er lukket, 

slukkes varmepumpen under afkø-
lingscyklussen. Brug Par. 1.1.9 for 
at indstille, hvilke zonepumper der 
stopper som følge heraf.

2 Opvarmning/køling fra ekstern an-
modningstilstand: når kontakten er 
lukket, indstilles driftstilstanden til 
køling; når kontakten åbnes, indstil-
les driftstilstanden til opvarmning.

3 Termostat TA3: signalet tolkes som 
en kontakt til en termostat i zone 3. 
Når kontakten er lukket, sendes den 
som varmeanmodning til zone 3.

4 Sikkerhedstermostat: Tilslut en sik-
kerhedstermostat under gulvet til 
kontakten. Når kontakten er lukket, 
afbrydes vandcirkulationen.

5 Fotovoltaisk indgang aktiv: indgang 
ikke aktiv (0V), ingen integration.

 Indgang aktiv (230 V), energi-
overskuddet bruges til at øge 
brugsvandsindstillingen med den 
mængde, der er defineret via para-
meter 1.20.0 – Delta T-indstillings-
punkt varmtvand fotovoltaisk. Hvis 
varmtvandskaloriferen har nået det 
nye indstillingspunkt, er det muligt 
at bruge denne energi til at øge 
indstillingspunktet for inertialtan-
ken (hvis den findes) via parameter 
20.4.4 eller af varme-/kølefunktio-
nen til komfortindstillingspunktet.
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Tekniske parametre

1.1.4 AUX indgang 2
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
0 Ingen.
1 Fugtsensor: når kontakten er lukket, 

slukkes varmepumpen under afkø-
lingscyklussen. Brug Par. 1.1.9 for 
at indstille, hvilke zonepumper der 
stopper som følge heraf.

2 Opvarmning/køling fra ekstern an-
modningstilstand: når kontakten er 
lukket, indstilles driftstilstanden til 
køling; når kontakten åbnes, indstil-
les driftstilstanden til opvarmning.

3 Termostat TA3: signalet tolkes som 
en kontakt til en termostat i zone 3. 
Når kontakten er lukket, sendes den 
som varmeanmodning til zone 3.

4 Sikkerhedstermostat: Tilslut en sik-
kerhedstermostat under gulvet til 
kontakten. Når kontakten er lukket, 
afbrydes vandcirkulationen.

5 Fotovoltaisk indgang aktiv: indgang 
ikke aktiv (0V), ingen integration.

 Indgang aktiv (230 V), energi-
overskuddet bruges til at øge 
brugsvandsindstillingen med den 
mængde, der er defineret via para-
meter 1.20.0 – Delta T-indstillings-
punkt varmtvand fotovoltaisk. Hvis 
varmtvandskaloriferen har nået det 
nye indstillingspunkt, er det muligt 
at bruge denne energi til at øge 
indstillingspunktet for inertialtan-
ken (hvis den findes) via parameter 
20.4.4 eller af varme-/kølefunktio-
nen til komfortindstillingspunktet.

 

1.1.5 Electric heat sources blocking 
type
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
0 Ingen. Firmablokfunktionen er ikke 

specificeret.
1 Soft lockout. Energiudbyderen kan 

sende et signal.
2 Hard lockout.
3 Hybrid lockout.
 
1.2 Udgang konfiguration
1.2.0 AUX udgang 1
0 Ingen.
1 Fejlalarm: kontakten lukkes i tilfæl-

de af en systemfejl.
2 Hygrostatalarm: kontakten lukkes, 

når AUX1-indgangen er indstillet 
som hygrostat, og kontakten er luk-
ket.

3 Ekstern opvarmnings- og varmt-
vandsanmodning: kontakten lukkes 
for at generere en varmeanmod-
ning mod en ekstern kilde til rum-
opvarmning og varmt brugsvand.

4 Køleanmodning: kontakten lukkes 
for at generere en køleanmodning 
mod en ekstern kilde.

5 Ekstern varmtvandsanmodning: 
kontakten lukkes for at generere en 
varmeanmodning mod en ekstern 
kilde til varmt brugsvand.

6 Opvarmnings-/køletilstand: kontak-
ten lukkes, når kølingsdriftstilstan-
den er aktiv. Kontakten åbnes, når 
driftstilstanden er opvarmning eller 
standby.

7 Ekstern varmeanmodning: kon-
takten lukkes for at generere en 
varmeanmodning mod en ekstern 
kilde til rumopvarmning.

1.2.1 AUX udgang 2
0 Ingen.
1 Fejlalarm: kontakten lukkes i tilfæl-

de af en systemfejl.
2 Hygrostatalarm: kontakten lukkes, 

når AUX1-indgangen er indstillet 
som hygrostat, og kontakten er luk-
ket.

3 Ekstern opvarmnings- og varmt-
vandsanmodning: kontakten lukkes 
for at generere en varmeanmod-
ning mod en ekstern kilde til rum-
opvarmning og varmt brugsvand.

4 Køleanmodning: kontakten lukkes 
for at generere en køleanmodning 
mod en ekstern kilde.

5 Ekstern varmtvandsanmodning: 
kontakten lukkes for at generere en 
varmeanmodning mod en ekstern 
kilde til varmt brugsvand.

6 Opvarmnings-/køletilstand: kontak-
ten lukkes, når kølingsdriftstilstan-
den er aktiv. Kontakten åbnes, når 
driftstilstanden er opvarmning eller 
standby.

7 Ekstern varmeanmodning: kon-
takten lukkes for at generere en 
varmeanmodning mod en ekstern 
kilde til rumopvarmning.
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Tekniske parametre

1.2.2 AUX 3-udgang
0 Ingen.
1 Fejlalarm: kontakten lukkes i tilfæl-

de af en systemfejl.
2 Hygrostatalarm: kontakten lukkes, 

når AUX1-indgangen er indstillet 
som hygrostat, og kontakten er luk-
ket.

3 Ekstern opvarmnings- og varmt-
vandsanmodning: kontakten lukkes 
for at generere en varmeanmod-
ning mod en ekstern kilde til rum-
opvarmning og varmt brugsvand.

4 Køleanmodning: kontakten lukkes 
for at generere en køleanmodning 
mod en ekstern kilde.

5 Ekstern varmtvandsanmodning: 
kontakten lukkes for at generere en 
varmeanmodning mod en ekstern 
kilde til varmt brugsvand.

6 Opvarmnings-/køletilstand: kontak-
ten lukkes, når kølingsdriftstilstan-
den er aktiv. Kontakten åbnes, når 
driftstilstanden er opvarmning eller 
standby.

7 Ekstern varmeanmodning: kon-
takten lukkes for at generere en 
varmeanmodning mod en ekstern 
kilde til rumopvarmning.

 
1.2.3 AUX 4-udgang
0 Ingen.
1 Fejlalarm: kontakten lukkes i tilfæl-

de af en systemfejl.
2 Hygrostatalarm: kontakten lukkes, 

når AUX1-indgangen er indstillet 
som hygrostat, og kontakten er luk-
ket.

3 Ekstern opvarmnings- og varmt-
vandsanmodning: kontakten lukkes 
for at generere en varmeanmod-
ning mod en ekstern kilde til rum-
opvarmning og varmt brugsvand.

4 Køleanmodning: kontakten lukkes 
for at generere en køleanmodning 
mod en ekstern kilde.

5 Ekstern varmtvandsanmodning: 
kontakten lukkes for at generere en 
varmeanmodning mod en ekstern 
kilde til varmt brugsvand.

6 Opvarmnings-/køletilstand: kontak-
ten lukkes, når kølingsdriftstilstan-
den er aktiv. Kontakten åbnes, når 
driftstilstanden er opvarmning eller 
standby.

7 Ekstern varmeanmodning: kon-
takten lukkes for at generere en 
varmeanmodning mod en ekstern 
kilde til rumopvarmning.

 
1.2.5 AUX P2 pumpeindstilling
0 Hjælpe-/ekstracirkulationspumpe: 

Cirkulationspumpen følger parallelt 
tænd/sluk for P1 primær cirkulati-
onspumpe.

1 Kølecirkulationspumpe: aktiveres, 
når køletilstanden er valgt, og var-
meanmodningen er aktiv.

2 Buffercirkulationspumpe: Cirkulati-
onspumpen aktiveres, når der er en 
varmeanmodning, og bufferfunkti-
onen er aktiv.

3 Varmtvandscirkulationspumpe: 
Cirkulationspumpen aktiveres af-
hængigt af hjælpeplanprogramme-
ringen og når en termisk desinfice-
ringscyklus er i gang.

 
 

1.2.6 Pro-Tech anode aktiv
Indikerer tilstedeværelsen af den ind-
trykkede strømanode på varmtvandska-
loriferen.
 
1.3 CV sekundær varmekilde aktivering
1.3.0 CH aux heat source activation 
logic
0 Defekt varmepumpe og integrati-

on: under opvarmningscyklusserne 
kan hjælpekilderne (udgangshjæl-
pekontakter eller varmeelementer) 
aktiveres både i integrationstilstand 
sammen med varmepumpen, og 
også hvis varmepumpen ikke er til-
gængelig.

1 Kun defekt varmepumpe: under 
opvarmningscyklusserne kan hjæl-
pekilderne (udgangshjælpekon-
takter eller varmeelementer) kun 
aktiveres, hvis varmepumpen ikke 
er tilgængelig.

 
1.3.1 Aktiv belastnings fase
Definerer antallet af aktive trin af in-
tegrationsvarmeelementet i varmetil-
stand.
BEMÆRK:
hvis indstillet til 0, og der ikke er nogen 
anden hjælpeenergikilde, er komfort 
under opvarmningstilstanden ikke ga-
ranteret.
 
1.3.2 ECO / KOMFORT
Definerer opstartsforsinkelsen for in-
tegrationsvarmeelementerne fra den 
mest økonomiske/økologiske (længere 
forsinkelsestid) til den mest behagelige 
(kortere forsinkelsestid).
 
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
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1.4 VV sekundærvarmekilde aktivering
1.4.0 DHW aux heat source activati-
on logic
0 Defekt varmepumpe og integrati-

on: under varmtvandscyklusserne 
kan hjælpekilderne (udgangshjæl-
pekontakter eller varmeelementer) 
aktiveres både i integrationstilstand 
sammen med varmepumpen og 
også hvis varmepumpen ikke er til-
gængelig.

1 Kun defekt varmepumpe: under 
varmtvandscyklusserne kan hjæl-
pekilderne (udgangshjælpekon-
takter eller varmeelementer) kun 
aktiveres, hvis varmepumpen ikke 
er tilgængelig.

 
1.4.1 Aktiv belastnings fase
Definerer antallet af aktive trin for inte-
grationsvarmelegemet i varmtvandstil-
stand.
BEMÆRK:
hvis indstillet til 0, og der ikke er nogen 
anden hjælpeenergikilde, er komfort 
under varmtvandstilstand ikke garan-
teret.

 a
Hvis der ikke er nogen re-
serveenergikilder, eller hvis 
reserveenergikilderne er 
deaktiveret (Par. 1.4.1), kan 
anti-legionella-cyklussen 
ikke fuldføres.

1.4.2 Forsinkelse
Tid, der kræves for at starte beregnin-
gen af varmtvandsintegrationen med 
hjælpekilderne eller med varmeele-
menterne.
 
1.4.3 Integral grænseværdi
Aktiveringstærskel for varmtvandsinte-
gration udtrykt i °C x min.

1.4.4 Tank electric heater
Valg af driftslogik for integrationsvarme-
legemet nedsænket i varmtvandskalo-
riferen. Brugen af dette varmeelement 
udelukker brugen af varmeelementer, 
der findes i hydraulikmodulet i varmt-
vandstilstand.
0 Fraværende.
1 Deaktiveret: varmeelement til ste-

de, men deaktiveret
2 Kun varmelegeme: varmepumpen 

bruges ikke i varmtvandstilstand. 
Kun varmelegemet opvarmer 
varmtvandskaloriferen.

3 Hjælpe-/ekstra: varmepumpen og 
varmeelementet bidrager begge til 
opnåelse af varmtvandsindstillings-
punktet på kaloriferen. Hvis der er 
nogen køle-/opvarmningsanmod-
ninger, opfyldes de i prioriteret til-
stand af varmepumpen, undtagen 
under temperaturgrænsen define-
ret af parameteren 1.4.6.

 
1.4.6 DHW high priority tempera-
ture threshold
Definerer den varmtvandskalorifer-
temperatur, under hvilken både var-
mepumpen og varmelegemet tænder 
sammen, når Par. 1.4.4 Varmeelementet 
i varmtvandskaloriferen er indstillet til 3 
(hjælp/ekstra).
 
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
 

1.5 Energi Manager parameter 1
1.5.0 Min tryk
Angiver den trykværdi, hvorunder syste-
met stopper.
 
1.5.1 Advarsel tryk
Angiver den trykværdi, under hvilken 
det er tilrådeligt at fylde systemet.
 
1.5.3 tekst til VP deaktiveringen
Systemet udelukker varmepumpen i 
varmetilstand, når den udendørs tem-
peratur er højere end den indstillede 
værdi.
 
1.5.4 Udetemperatur Stop af VP 
ved VV
Systemet udelukker varmepumpen i 
varmtvandstilstand, når den udendørs 
temperatur er højere end den indstille-
de værdi.
 
1.5.5 Ekstern temperatur korrekti-
on
Kompensering af temperaturaflæs-
ningen af den eksterne sensor.
 
1.5.9 Påfyldnings tryk
Angivet trykværdi for systemfyldning.
 
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
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1.6 Vandcirkulation
1.6.0 CV pumpe forløbs tid
Definerer forcirkulationstiden for den 
primære cirkulationspumpe for at de-
tektere tilstedeværelsen af gennem-
strøming i varmekredsen.
 
1.6.1 Tid til Prerun nyt forsøg
Definerer cirkulationspumpens stand-
by-tid mellem successive forcirkulati-
onsforsøg.
 
1.6.2 CV pumpe efterløb
Eftercirkulationstid.
 
1.6.3 Pumpe hastighedskontrol
Vælg cirkulationspumpens hastighed:
0 Lav hastighed
1 Høj hastighed
2 Modulerende
 
1.6.4 Antifreeze HP circulator con-
trol
Vælg cirkulationspumpens hastighed 
under varmepumpens antifrostcyklus:
0 Lav hastighed
1 Med speed
2 Høj hastighed
 
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.

1.7 Centralvarme
1.7.1 Boost tid
Definerer forsinkelsen, med hvilken 
vandtilførselsindstillingen under op-
varmning øges i AUTO-tilstand. Interve-
nerer kun, når temperaturstyringen er 
aktiv, og når den er indstillet til "Grund-
læggende Thermoreg" (se parametre 
4.2.1/5.2.1/6.2.1).
Definerer forsinkelsen, hvormed den 
indstillede tilførselstemperatur øges 
med 4°C (op til maksimalt 12°C). Hvis 
værdien er 0, er funktionen ikke aktiv.
 
1.7.2 FlowT VP Offset
Definerer værdien i °C, der lægges 
til varmepumpens tilførselstempera-
turindstillingspunkt for at udligne var-
metabet langs de hydrauliske forbin-
delser mellem udendørsenheden og 
hydraulikmodulet.
 
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
 
1.8 Køle mode
1.8.0 Kølefunktion aktivering
0 Ikke aktiv
1 Run
 
1.8.2 Køling FlowT VP Offset
Definerer værdien i °C, der skal trækkes 
fra varmepumpens tilførselstempera-
turindstillingspunkt for at udligne var-
metabet langs de hydrauliske forbin-
delser mellem udendørsenheden og 
hydraulikmodulet.
 
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
 

1.9 Varmt brugsvand
1.9.0 Varmt brugsvand komfort 
Setpunkt Temp
Definerer brugsvandets indstillede 
komforttemperatur.
1.9.1 Varmt brugsvand Reduceret 
Temp
Definerer brugsvandets indstillede re-
ducerede temperatur.
1.9.2 Komfort funktion
Konfigurerer produktionen af varmt 
brugsvand på denne måde:
0 Udelukket.
1 Timerstyret (starter komfortfunktio-

nen for intervaller, der kan justeres 
iht. varmtvandsskemaprogramme-
ringen).

2 Altid aktiv.
 
1.9.3 VV drift
0 Standard.
1 GRØN.
BEMÆRK: bruger kun varmepumpen 
i de intervaller, der er konfigureret med 
programmeringsfunktionen for hjælpe-
planlægning for varmt brugsvand.
2 HC - HP.
BEMÆRK: varmtvandsbeholderen 
opvarmes kun af varmepumpen, når 
EDF-indgangen er aktiveret (se par. 
1.1.0) og skifter til 230 V (periode med 
reduceret takst for elektricitet).
3 HC - HP 40.
BEMÆRK: en funktion svarende til HC 
- HP, under elforsyning til fuld pris (EDF 
input = 0 V) opvarmes varmtvandsbe-
holderen til 40°C.
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1.9.5 Max VP ladetid
Definerer påfyldningstiden, som kun 
udføres med varmepumpen, hvorefter 
integrationsvarmeelementerne tændes, 
når der ikke er en kalorifersensor, men 
termostaten (Par. 1.0.2 = 2)
1.9.6 Termisk cleanse funktion
0 OFF.
1 ON.
BEMÆRK: når funktionen er aktiveret, 
opvarmes varmtvandskaloriferen og 
holdes ved 60 °C i en time fra starttids-
punktet for funktionen (se Par. 1.9.7), 
kun hvis der er en kalorifersensor (Par. 
1.0.2 = 1). Operationen gentages efter 
et tidsrum defineret af Par. 1.9.8.
BEMÆRK 2: hvis reserveenergikilderne 
er deaktiverede (Par. 1.4.1 = 0) eller fra-
værende, kan den termiske rensnings-
cyklus muligvis ikke afsluttes på grund 
af varmepumpens arbejdsgrænser.
 
1.9.7 Legionella Starttid [tt:mm]
Definerer starttidspunktet for desinfice-
ringsfunktionen for varmtvandskalorife-
ren.
BEMÆRK: i tilfælde af DHW HC/HP el-
ler HC/HP 40 produktionstilstand (Par. 
1.9.3 = 2/3), hvis funktionsaktiveringsti-
den falder inden for perioden med fuld 
pris for elektricitet (EDF-indgang = 0 V), 
starter den termiske desinficeringscyk-
lus ikke, men udsættes til den følgende 
dag.

1.9.8 Termisk Cleanse taktfrekvens
Indstiller det tidsrum, hvorefter funktio-
nen til desinficering af varmtvandskalo-
riferen gentages.
 
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
 
1.10 Manuel tilstand - 1
Manuel aktivering af systemkomponen-
terne (cirkulationspumper, skifteventi-
ler, varmeelementer osv.).
 
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
 
1.11 Manuel tilstand - 2
1.11.1 Tvangskøring VP Varme
Aktiverer varmepumpen i varmetil-
stand.
 
1.11.2 Tvinger pumpen i køletil-
stand
Aktiverer varmepumpen i køletilstand.
 
1.11.4 Vurdering af varme indstil-
ling
Aktiverer varmepumpen i varmetilstand 
med fast frekvens indstillelig gennem 
Par. 13.5.1. Ventilatorerne roterer med 
fast hastighed indstillet af parametrene 
13.5.1 - 13.5.2.
 
1.11.5 Vurdering af køling indstil-
ling
Aktiverer varmepumpen i køletilstand 
med fast frekvens indstillelig gennem 
Par. 13.5.1. Ventilatorerne roterer med 
fast hastighed indstillet af parametrene 
13.5.1 - 13.5.2.
 
1.11.6 Tank electric heater
Aktiverer varmelegemet nedsænket i 
kaloriferen under varmtvandstilstand.
 

1.12 Test & Utilities
1.12.0 Udluftnings funktion
Aktiverer afluftning af systemet. Hand-
lingen kan vare op til 18 minutter.
 
1.12.1 Aktiver antiblokering var-
melegeme
Aktiverer antiblokeringsfunktionen for 
den primære cirkulationspumpe.
Cirkulationspumpen aktiveres i 30 se-
kunder hver 23. timers inaktivitet, og 
omskifterventilen er indstillet til varmt-
vandsproduktion.
 
1.12.2 Stille mode aktivering HHP
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
0 OFF (standarddrift).
1 ON (reducerer varmepumpens støj-

niveau).
 
1.12.3 Stille mode starttid HHP [tt: 
mm]
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at indstille starttidspunktet for 
lydløs tilstand. Kompressorens frekvens 
er begrænset.
 
1.12.4 Stille mode sluttid HHP [tt: 
mm]
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at indstille sluttidspunktet for 
lydløs tilstand.
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1.12.5 Gulv tørrecyklus
Definerer afretningstørringsprogram-
met for gulvsystemer ved hjælp af føl-
gende værdier:
0 OFF
1 Funktionel (afretningsopvarmning 

ved en fast temperatur på 25 °C i 3 
dage, derefter ved temperaturen 
defineret af par. 1.12.6)
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Fig. 106

2 Klar til brug (opvarmning af afret-
ningslagret ved en variabel tem-
peratur fra 25 °C til temperaturen 
defineret af par. 1.12.6, i henhold 
til den periode, der er angivet som 
eksempel i grafen for en 18-dages 
periode)
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3 Funktionel + Klar til brug (afret-
ningsopvarmning ved en fast tem-
peratur på 25 °C i 3 dage, derefter 
i yderligere 4 dage ved temperatu-
ren defineret af Par. 1.12.6, derefter 
ved en variabel temperatur fra 25 °C 
til temperaturen defineret af Par. 
1.12.6, i henhold til den periode, der 
er angivet som eksempel i grafen 
for en 18-dages periode)
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4 Klar til brug + Funktionel (op-
varmning af afretningslagret ved en 
variabel temperatur fra 25 °C til tem-
peraturen defineret af Par. 1.12.6, i 
henhold til den periode, der er an-
givet som eksempel i grafen for en 
18-dages periode, derefter ved en 
fast temperatur på 25 °C i en perio-
de på 3 dage, derefter i yderligere 4 
dage ved temperatur defineret ved 
Par. 1.12.6)

 
5 Manuel (opvarmning af gulv ved 

den temperatur, der er indstillet i 
par. 1.12.6)

1.12.6 Gulv tørring Flow Set Punkt 
T
Definerer den indstillede temperatur 
for varmetilførslen under afretningstør-
ringsfunktionen (se par. 12.8.1).
1.12.7 Gulv tørring rest dage
Definerer de resterende dage for afret-
ningstørringsfunktionen.
1.12.8 Dhw rating mode
Definerer testdriftstilstanden i varmt-
vandstilstand.
1.12.9 Exogel kit activation
Muliggør integration af frostsikrings-
sættet.
 

1.16 EM diagnoser - 1 indgang
Viser værdierne for systemets kortind-
gange.
 
1.18 EM diagnoser - 1 udgang
Viser værdierne for systemets printout-
put.
 
1.20 System integration
1.20.0 PV Delta T VV setpunkt 
temp.
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at indstille den ønskede værdi 
for at øge varmtvandsindstillingspunk-
tet under integration fra det fotovoltai-
ske system.
 

1.20.2 Solvarmebeholder integra-
tion
Aktiverer integration af solvarmeanlæg-
get. I dette tilfælde bruges solvarmeka-
loriferen som varmtvandskalorifersen-
sor.
 
1.20.3 OpenTherm gateway acti-
vation
Aktiverer Opentherm-gatewayen.
 
1.21 Fejl historie
Viser de sidste 10 fejl.
 
1.22 Nulstil Menu
Gendanner standardindstillingerne.
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Tryk samtidigt på knapperne "Esc" og 
"Menu", indtil "Indsæt kode" vises på 
displayet.
Drej vælgeren for at indtaste den tekni-
ske kode (234), og tryk derefter på væl-
geren  for at bekræfte. Displayet vil 
vise TEKNISK OMRÅDE.
Drej vælgeren  for at vælge det øn-
skede element.

 – MENUEN GENNEMFØRT
 
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

 for at vælge det ønskede element.
4 Zone 1 Parametre
4.1 Sommer/Vinter omskiftning
4.1.0 Aktivering af den automa-

tiske sommer/vinter-funktion 
[ON, OFF]

4.1.1 Automatisk sommer/vin-
ter-temperaturgrænse

Drej vælgeren, og indstil tærskeltempe-
raturen for den automatiske sommer/
vinter-funktion.
4.1.2 Forsinkelse i sommer-/vinter-

skift
Drej vælgeren, og indstil den automati-
ske sommer-/vinterskiftforsinkelse.

Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 
 for at vælge det ønskede element.

4.2 ZONE 1 INDSTILLING
4.2.0 Z1 T-område
Drej vælgeren, og vælg temperaturom-
rådet:
0 - lav temperatur
1 - høj temperatur
4.2.1 Temperaturjustering
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren 

, og indstil typen af installeret tem-
peraturkontrol:
0 - Fix Flow T
1 - Grundlæggende Thermoreg
2 - Rum T Kun
3 - Udendørs T kun
4 - Rum + Udendørs T

4.2.2 Slope
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren, og 
indstil kurven i overensstemmelse med 
typen af varmesystem.
Tryk på vælgeren  for at bekræfte.
Kurve for lavtemperatursystem (under-
gulvspaneler) mellem 0,2 og 0,8
Kurve for højtemperatursystem (radia-
torer) mellem 1,0 og 3,5
Kontrolprocessen for kurvens egnethed 
kræver en længere periode. I denne 
periode kan flere justeringer være nød-
vendige. Når den udendørs temperatur 
falder (vinter) kan der opstå tre betin-
gelser:

 – Temperaturen i rummet kan falde, 
hvilket indikerer, at der bør indstilles 
en stejlere kurve.

 – Temperaturen i rummet kan stige, 
hvilket indikerer, at der bør indstilles 
en blidere kurve.

 – Rumtemperaturen forbliver kon-
stant, hvilket indikerer, at den indstil-
lede kurve er korrekt.

Når den kurve, som opretholder rum-
temperaturen på et konstant niveau er 
fundet, kontrolleres den faktiske tempe-
raturværdi.
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1 Tilførselstemperatur til systemet
2 Tilførselsværdi stuetemperatur
3 Udetemperatur
4 Lav temperatur
5 High temperature
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4.2.3 Parallelskift
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren, og 
indstil den bedst egnede værdi. Tryk på 
vælgeren  for at bekræfte.
VIGTIGT:
Hvis rumtemperaturen er højere 
end den ønskede værdi, skal kurven 
forskydes lavere. Hvis rumtempera-
turen er for lav, skal kurven forsky-
des opad. Hvis rummets tempera-
tur svarer til den ønskede værdi, er 
kurven korrekt.
I grafen nedenfor er kurverne ble-
vet delt op i to grupper:

 – Lavtemperatursystemer

 – Højtemperatursystemer
De to grupper er opdelt efter kurver-
nes forskellige oprindelsespunkt, 
som for højtemperatursystemer er 
højere end 10 °C, en korrektion nor-
malt foretaget til tilførselstempera-
turen i disse typer systemer under 
klimatisk tilpasning.
4.2.4 Proportional rumpåvirkning
Drej vælgeren, og indstil den bedst 
egnede værdi, og tryk derefter på 
-vælgeren for at bekræfte. Rumsenso-
rens indflydelse kan justeres til en værdi 
mellem 20 (maksimum) og 0 (ingen ind-
flydelse). På denne måde kan rumtem-
peraturens bidrag til tilførselstempera-
turberegningen justeres.

4.2.5 Maksimumtilførselstempera-
tur
Drej vælgeren , og indstil den bedst 
egnede værdi, og tryk på vælgeren  
for at bekræfte.
4.2.6 Minimumstilførselstempera-
tur
Drej vælgeren , og indstil den bedst 
egnede værdi, og tryk på vælgeren  
for at bekræfte.
4.2.7 Temperaturreguleringstype
Drej vælgeren , og indstil den bedst 
egnede værdi, og tryk på vælgeren  
for at bekræfte.
Drej vælgeren og vælg:

 – Konventionel

 – Smart temperaturstyring (i denne 
tilstand beregnes vandflow-indstil-
lingspunktet ved hjælp af oplysnin-
gerne i parameter 4.8)

4.2.9 Varmekald
Drej vælgeren og vælg:

 – Standard

 – Udelukkelse af RT-tidsprogrammer (i 
denne tilstand forbliver varmebeho-
vet, der genereres af rumtermosta-
ten, aktive også i natperioden i pro-
grammeret tilstand)

 – Tving varmeanmodningen (aktive-
ringen af denne funktion genererer 
en konstant aktiv varmeanmodning)

Gentag trinene beskrevet tidligere for 
at indstille værdierne for zone 2 (hvor til 
stede) ved at vælge menu 5.
BEMÆRK:
For korrekt drift af temperaturjuste-
ringstyperne: 2. Kun rumsensor: 3. Kun 
udendørssensor: 4. Rumsensor plus 
udendørssensor, parameter 1.0.6 skal 
indstilles til værdi 1, eller AUTO-funktio-
nen skal aktiveres.

4.5 KØLING
4.5.0 Z1-køling T-indst
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren, 
og indstil værdien for tilførselstempera-
turindstillingspunktet, hvis temperatur-
reguleringen er deaktiveret eller med 
fast punkt.
4.5.1 Z1-køling T-område
Tryk på knappen OK. Drej vælgeren, og 
vælg temperaturområdet:

 – Blæserspoleenheder

 – Gulvvarmesystem
4.5.2 Vælg type
Tryk på vælgeren , drej vælgeren og 
indstil den installerede type tempera-
turkontrol:

 – 0 - Grundlæggende Thermoreg (fast 
indstillingspunkt for vandflow angi-
vet i par. 4.5.0)

 – 1 - Fast tilførselstemperatur (fast ind-
stillingspunkt for vandflow angivet i 
par. 4.5.0)

 – 2 – Kun rumføler (vandflowindstil-
lingspunkt på basis af den udendørs 
temperatur)

4.5.3 Slope
Tryk på vælgeren . Drej vælgeren, og 
indstil kurven på basis af typen af køle-
system.
Tryk på vælgeren  for at bekræfte.

 – Blæserspoleenheder (kurve fra 18 til 
33)

 – Gulvvarmesystem (kurve fra 0 til 30)
Kontrolprocessen for kurvens egnethed 
kræver en længere periode. I denne pe-
riode kan flere justeringer være nødven-
dige.
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Temperaturjustering

Blæserspoleenheder
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Fig. 110

1 Tilførselstemperatur til systemet
2 Udetemperatur

Gulvvarmesystem
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Fig. 111

1 Tilførselstemperatur til systemet
2 Udetemperatur

Når den udendørs temperatur stiger 
(sommer), kan der opstå tre betingelser:

 – Rumtemperaturen stiger, hvilket in-
dikerer, at der skal indstilles en blide-
re kurve.

 – Rumtemperaturen falder, hvilket in-
dikerer, at der skal indstilles en stej-
lere kurve.

 – Rumtemperaturen forbliver kon-
stant, hvilket indikerer, at den indstil-
lede kurve er korrekt.

Når den kurve, som opretholder rum-
temperaturen på et konstant niveau er 
fundet, kontrolleres den faktiske tempe-
raturværdi.

VIGTIGT:
Hvis rumtemperaturen er højere 
end den ønskede værdi, skal kurven 
forskydes lavere. Hvis rumtempera-
turen er for lav, skal kurven forsky-
des opad. Hvis rummets tempera-
tur svarer til den ønskede værdi, er 
kurven korrekt.
I ovenstående graf er kurverne ble-
vet opdelt i to grupper:

 – Blæserspolesystemer

 – Gulvvarmesystemer

4.5.4 Parallelskift
Drej vælgeren , og indstil den bedst 
egnede værdi, og tryk på vælgeren  
for at bekræfte.
4.5.6 Maksimumtilførselstempera-
tur
Drej vælgeren , og indstil den bedst 
egnede værdi, og tryk på vælgeren  
for at bekræfte.
4.5.7 Minimumstilførselstempera-
tur
Gentag trinene beskrevet tidligere for 
at indstille værdierne for zone 2 (hvor til 
stede) ved at vælge menu 5.
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Standard SG klar

SG klar-funktionen aktiveres fra den tekniske menu Par. 1.1.0 (=3) og par. 1.1.4 (=3).

SG Klar 1 indgang SG klar 2 indgang Beskrivelse

0 V 0 V Systemet fungerer efter dets standardlogikker.

230 V 0 V Systemet er slukket i maksimalt 2 timer, frostbeskyttelsen forbliver aktiv.

0 V 230 V I skemaprogrammeringstilstanden i det reducerede tidsrum indstilles 
tilførselsindstillingspunktet til komfortindstillingspunktets temperatur.

230 V 230 V I skemaprogrammeringstilstanden i det reducerede tidsrum indstilles 
tilførselsindstillingspunktet til komfortindstillingspunktets temperatur. 

Varmeelementerne er ikke aktiveret.
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Menu.
Undermenu.

Parameter
Beskrivelse Standard Rækkevidde - Værdi Noter

1   Energi Manager    
1. 0  Grundlæggende parametre    

1. 0. 0 IDU type 0

0 = Ingen
1 = Hybrid mode
2 = Zonemodul
3 = Light

 

1. 0. 1 VP Version 1
0 = Ingen
1 = Varmepumpe

 

1. 0. 2 Beholderstyring 0
0 = Ingen
1 = Beholder med NTC
2 = Beholder med termostat

 

1. 0. 6 Termoregulering 1
0 = Ikke aktiv
1 = Run

 

1. 1  Multifunktionel PCB    

1. 1. 0 230 V input 1 1

1 = Fraværende
2 = Nattarifkontakt
3 = SG1 Smart Gridklar Stan-
dard
4 = Ekstern afbryder off signal
5 = Solceller samlet

 

1. 1. 1 230 V input 2 1

1 = Fraværende
2 = DLSG Aktivering af afbry-
delighed
3 = SG2 Smart Gridklar Stan-
dard
4 = Ekstern afbryder off signal
5 = Solceller samlet

 

1. 1. 3 AUX indgang 1 0

0 = Ingen
1 = Føler Luftfugtighed
2 = Heat / Cool by external 
control
3 = Rumtermostat HC3
4 = Sikkerhedstermostat
5 = Solceller samlet

 

1. 1. 4 AUX indgang 2 0

0 = Ingen
1 = Føler Luftfugtighed
2 = Heat / Cool by external 
control
3 = Rumtermostat HC3
4 = Sikkerhedstermostat
5 = Solceller samlet

 

1. 1. 5 Electric heat sources blocking type 0

0 = Ingen
1 = Soft lockout
2 = Hard lockout
3 = Hybrid lockout

 

1. 1. 7 CV trykdektor enhed 2(*)
0 = Ikke defineret
1 = Trykafbryder
2 = Trykføler

(*) kun "0", 
hvis par. 
1.0.0 = 3

1. 1. 8 Valg af fremløbsføler 1(*)
0 = LWT
1 = Fremløbstemperatur

(*) "0", hvis 
par. 1.0.0 

= 3
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1. 1. 9 Humidity input zone 0

0 = Alle zoner
1 = Zone 1
2 = Zone 2
3 = Zone 3
4 = Zone 4
5 = Zone 5
6 = Zone 6
7 = Zones 1 , 2
8 = Zones 3 , 4
9 = Zones 5 , 6
10 = Zone 1,2,3
11 = Zone 4,5,6

 

1. 2  Udgang konfiguration    

1. 2. 0 AUX udgang 1 0

0 = Ingen
1 = Fejlalarm
2 = Alarm Luftfugtighed
3 = External heat and DHW 
request
4 = Cooling serving
5 = Varmtvandsbehov
6 = Heat / Cool mode
7 = CH anmodning
8 = Kølebehov

 

1. 2. 1 AUX udgang 2 0

0 = Ingen
1 = Fejlalarm
2 = Alarm Luftfugtighed
3 = External heat and DHW 
request
4 = Cooling serving
5 = Varmtvandsbehov
6 = Heat / Cool mode
7 = CH anmodning
8 = Kølebehov

 

1. 2. 2 AUX udgang 3 0

0 = Ingen
1 = Fejlalarm
2 = Alarm Luftfugtighed
3 = External heat and DHW 
request
4 = Cooling serving
5 = Varmtvandsbehov
6 = Heat / Cool mode
7 = CH anmodning
8 = Kølebehov
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1. 2. 3 AUX udgang 4 0

0 = Ingen
1 = Fejlalarm
2 = Alarm Luftfugtighed
3 = External heat and DHW 
request
4 = Cooling serving
5 = Varmtvandsbehov
6 = Heat / Cool mode
7 = CH anmodning
8 = Kølebehov

 

1. 2. 5 AUX P2 pumpeindstilling 0

0 = Auxiliary cirkulation
1 = Køling cirkulation
2 = Bufferpumpe
3 = Pumpe - Brugsvandscir-
kulation

 

1. 2. 6 Pro-Tech anode aktiv 1
0 = OFF
1 = ON

 

1. 3  CV sekundær varmekilde aktivering    

1. 3. 0 CH aux heat source activation logic 1
0 = Fuld varmedækning + 
Varmedækning ved VP fejl
1 = VP back up ved fejl

 

1. 3. 1 Aktiv belastnings fase 2   

1. 3. 2 ECO / KOMFORT 2

0 = Eco Plus
1 = Eco
2 = Gennemsnitlig
3 = Komfort
4 = Comfort Plus

 

1. 4  VV sekundærvarmekilde aktivering    

1. 4. 0 DHW aux heat source activation logic 0
0 = Fuld varmedækning + 
Varmedækning ved VP fejl
1 = VP back up ved fejl

 

1. 4. 1 Aktiv belastnings fase 2

0 = Ingen
1 = 1 Fase
2 = 2 Fase
3 = 3 Fase

 

1. 4. 2 Forsinkelse 30 min [10-120] min  
1. 4. 3 Integral grænseværdi 60 °C*min [15-200] °C*min  

1. 4. 4 Tank electric heater 0

0 = Fraværende
1 = Deaktiveret
2 = Alone electric heater
3 = Hjælp

 

1. 4. 6 DHW high priority temperature threshold 20°C
20 °C - Par. 1.9.0 Varmtvands-
komforttemperatur

 

1. 5  Energi Manager parameter 1    
1. 5. 0 Min tryk 0.4 bar [0.3 -0.4]bar  
1. 5. 1 Advarsel tryk 0,6 bar [0.4 -0.8]bar  

1. 5. 2 tekst til kedel deaktiveringen 35°C
[tekst til kedel deaktiveringen; 
40]°C

 

1. 5. 3 tekst til VP deaktiveringen -20°C
[-20;tekst til VP deaktiverin-
gen]°C
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1. 5. 4 Udetemperatur Stop af VP ved VV -20°C
[-20;Udetemperatur Stop af VP 
ved VV]°C

 

1. 5. 5 Ekstern temperatur korrektion 0°C [-3; +3 ]°C  
1. 5. 9 Påfyldnings tryk 1.2 bar [0.9 - 1.5]bar  
1. 6  Vandcirkulation    
1. 6. 0 CV pumpe forløbs tid 30'erne [30-255] sek  
1. 6. 1 Tid til Prerun nyt forsøg 90 sek [0-100] sek  
1. 6. 2 CV pumpe efterløb 3 min [0-16] min  

1. 6. 3 Pumpe hastighedskontrol 2
0 = Lav hastighed
1 = Høj hastighed
2 = Modulerende

 

1. 6. 4 Antifreeze HP circulator control 1
0 = Lav hastighed
1 = Med speed
2 = Høj hastighed

 

1. 7  Centralvarme    
1. 7. 1 Boost tid 16min [0 - 60] min  
1. 7. 2 FlowT VP Offset 0°C [0 - 10]°C  
1. 8  Køle mode    

1. 8. 0 Kølefunktion aktivering 0
0 = Ikke aktiv
1 = Run

 

1. 8. 2 Køling FlowT VP Offset 0°C [-10 - 0]°C  
1. 9  Varmt brugsvand    
1. 9. 0 Varmt brugsvand komfort Setpunkt Temp 55°C [35 - 65] °C  

1. 9. 1 Varmt brugsvand Reduceret Temp 35°C
[35 - Varmt brugsvand Redu-
ceret Temp]°C

 

1. 9. 2 Komfort funktion 2
0 = Deaktiveret
1 = Tids basered
2 = Altid aktiv

 

1. 9. 3 VV drift 1

0 = Standard
1 = GRØN
2 = HC - HP
3 = HC - HP 40

 

1. 9. 5 Max VP ladetid 120 min [30-240]min  

1. 9. 6 Termisk cleanse funktion 1
0 = OFF
1 = ON

 

1. 9. 7 Legionella Starttid [tt:mm] 01:00 [00:00-24:00]  
1. 9. 8 Termisk Cleanse taktfrekvens 481 (=720 timer) [24, 481 (=720 timer)] t  
1. 10  Manuel tilstand - 1    

1. 10. 0 Manuel tilstand aktivering 0
0 = OFF
1 = ON

 

1. 10. 1 VP cirkulationspumpe kontrol 0
0 = OFF
1 = Lav hastighed
2 = Høj hastighed

 

1. 10. 2 Omskifterventil styring 0
0 = Varmt brugsvand
1 = Centralvarme

 

1. 10. 3 Omskifterventil KØLING 0
0 = Centralvarme
1 = Køle mode

 

1. 10. 4 Auxiliary cirkulation 0
0 = OFF
1 = ON
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1. 10. 5 Testvarmelegeme 1 0
0 = OFF
1 = ON

 

1. 10. 6 Test varmelegeme 2 0
0 = OFF
1 = ON

 

1. 10. 7 Test varmelegeme 3 0
0 = OFF
1 = ON

 

1. 10. 8 Alle udgange hjælpekontakt 0
0 = OFF
1 = ON

 

1. 10. 9 Anode-udgang 0
0 = OFF
1 = ON

 

1. 11  Manuel tilstand - 2    

1. 11. 0 Manuel tilstand aktivering 0
0 = OFF
1 = ON

 

1. 11. 1 Tvangskøring VP Varme 0
0 = OFF
1 = ON

 

1. 11. 2 Tvangskøring VP Køling 0
0 = OFF
1 = ON

 

1. 11. 4 Vurdering af varme indstilling 0
0 = OFF
1 = ON

 

1. 11. 5 Vurdering af køling indstilling 0
0 = OFF
1 = ON

 

1. 11. 6 Tank electric heater 0
0 = OFF
1 = ON

 

1. 12  Test & Utilities    

1. 12. 0 Udluftnings funktion 0
0 = OFF
1 = ON

 

1. 12. 1 Aktiver antiblokering varmelegeme 1
0 = OFF
1 = ON

 

1. 12. 2 Stille mode aktivering HHP 0
0 = OFF
1 = ON

 

1. 12. 3 Stille mode starttid HHP [tt: mm] 22:00 [00:00 - 24:00]  
1. 12. 4 Stille mode sluttid HHP [tt: mm] 06:00 [00:00 - 24:00]  
1. 12. 5 Gulv tørrecyklus 0 0-5  
1. 12. 6 Gulv tørring Flow Set Punkt T 55°C [25-60]°C  
1. 12. 7 Gulv tørring rest dage    
1. 12. 8 Dhw rating mode 0 0-3  

1. 12. 9 Exogel kit activation 1
0 = OFF
1 = ON

 

1. 14  Energi manager statistik    
1. 14. 1 Varme driftstimer (h/10)    
1. 14. 2 Varmt brugsvand driftstimer (h/10)    
1. 14. 3 Belastet 1 driftstimer (h/10)    
1. 14. 4 Belastet 2 driftstimer (h / 10)    
1. 14. 5 Belastet 3 driftstimer (h / 10)    
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1. 16  EM diagnoser - 1 indgang    

1. 16. 0 Energi Manager status  

0 = Standby
1 = Frostbeskyttelse
2 = VP afladning temp
4 = Varmt brugsvand
5 = Termisk cleanse funktion
6 = Udluftnings funktion
7 = Skorsten funktion
8 = Gulv tørrecyklus
9 = Ingen varme generering
10 = Manuel drift
11 = Fejl
12 = Initialisering
13 = OFF
14 = Køle mode
15 = Varmt brugsvand frost-
sikring
16 = Solceller samlet
17 = Affugtning
18 = Kølemiddelopsamling
19 = Optøning
20 = Buffer Opvarmning+VB
21 = BufferKøling+VB
22 = Buffer Opvarmning
23 = Buffer Køling
24 = Automatisk kalibrering

 

1. 16. 1 Anlægsskema i henhold til parameterindst  

0 = Ingen
1 = Hybrid kombi
2 = Hybrid system
3 = Hybrid system med ter-
mostat
4 = Pacman plus
5 = Pacman flex
6 = Pacman flex med termo-
stat
7 = Pacman light plus
8 = Pacman light flex
9 = Pacman light flex med 
termostat

 

1. 16. 2 CV fremløb Set T    
1. 16. 3 CV fremløbstemperatur    
1. 16. 5 Varmt brugsvand Beholder Temp.    

1. 16. 6 Trykafbryder  
0 = Åbent
1 = Lukket

 

1. 16. 7 Varmekreds tryk    
1. 17  EM diagnoser - 2 indgang    

1. 17. 0 Room Thermostat 1  
0 = OFF
1 = ON

 

1. 17. 1 Room Thermostat 2  
0 = OFF
1 = ON

 

1. 17. 2 AUX indgang 1  
0 = Åbent
1 = Lukket
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1. 17. 3 AUX indgang 2  
0 = Åbent
1 = Lukket

 

1. 17. 4 230 V input 1  
0 = OFF
1 = ON

 

1. 17. 5 230 V input 2  
0 = OFF
1 = ON

 

1. 18  EM diagnoser - 1 udgang    

1. 18. 0 CV Cirkulations status  
0 = OFF
1 = ON

 

1. 18. 1 Tank electric heater  

0 = OFF
1 = ON
2 = Integration
3 = Blokeret

 

1. 18. 2 HC Pumpe 2  
0 = OFF
1 = ON

 

1. 18. 3 Zoneventil (CH / Varmt brugsvand)  
0 = Varmt brugsvand
1 = Centralvarme

 

1. 18. 4 Omskifterventil 2 (CH / Køling)  
0 = Centralvarme
1 = Køle mode

 

1. 18. 5 CV backup belastning 1  
0 = OFF
1 = ON

 

1. 18. 6 CV backup belastning 2  
0 = OFF
1 = ON

 

1. 18. 7 CV backup belastning 3  
0 = OFF
1 = ON

 

1. 18. 8 AUX udgang 1  
0 = Åbent
1 = Lukket

 

1. 18. 9 AUX udgang 2  
0 = Åbent
1 = Lukket

 

1. 19  Service    
1. 19. 0 SW Version Main    
1. 20  System integration    
1. 20. 0 PV Delta T VV setpunkt temp. 0°C 0-20°C  

1. 20. 2 Solvarmebeholder integration 0
0 = Fraværende
1 = Tilstede

 

1. 20. 3 OpenTherm gateway activation 0
0 = Fraværende
1 = Tilstede

 

1. 21  Fejl historie    
1. 21. 0 Sidste 10 Fejl    
1. 21. 1 Reset fejl Liste    

1. 21. 1
Ønsker du at resette, tryk OK. Ellers tryk ESC, 
er den forrige side vist

   

1. 22  Nulstil Menu    
1. 22. 0 Reset fabriksindstilling    

1. 22. 0
Ønsker du at resette, tryk OK. Ellers tryk ESC, 
er den forrige side vist

   

4   Zone 1 Parametre    
4. 0  Setpunkt    

4. 0. 0 T Dag
19 °C Varme - 

24 °C Køl
10-30°C  
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4. 0. 1 T Nat
13 °C Varme - 

30 °C Køl
10-30°C  

4. 0. 2 T sæt Z1 40 [HT] - 20 [LT] par 4.2.5 - par 4.2.6  
4. 0. 3 Zone frost temperatur 5°C 2-15°C  
4. 1  Sommer/Vinter omskiftning    

4. 1. 0 S/V funktion aktivering 0
0 = OFF
1 = ON

 

4. 1. 1 S/V temperatur Grænseværdi 20°C 10-30°C  
4. 1. 2 S/V Forsinkelse 300 0-600  
4. 2  Indstillinger    

4. 2. 0 Zone temperaturområde 1
0 = Lav Temp[LT]
1 = Høj temp[HT]

 

4. 2. 1 Termoregulering 1

0 = Fix Flow T
1 = Grundlæggende Thermo-
reg
2 = Rum T Kun
3 = Udendørs T kun
4 = Rum + Udendørs T

 

4. 2. 2 Slope
0,6 [LT] eller 1,5 

[HT]
0,2-1 [LT] eller 0,4-3,5 [HT]  

4. 2. 3 Paral shift 0 -14 +14 [HT] eller -7 +7 [LT]  

4. 2. 4 Rum Indflydelse Proportional
10 [HT] eller 2 

[LT]
0-20  

4. 2. 5 Max T
60 [HT] eller 45 

[LT]
20-70 [HT] eller 20-45 [LT]  

4. 2. 6 Min T
20 [HT] eller 20 

[LT]
20-70 [HT] eller 20-45 [LT]  

4. 2. 7 Temperaturstyringslogik 0
0 = Klassisk
1 = Smart

 

4. 2. 8 Hurtig natsænkning 0
0 = OFF
1 = ON

 

4. 2. 9 Varmekald 0

0 = Standard
1 = RT Udelukkelse af tidspro-
gram
2 = Tvungen varmekald

 

4. 3  Diagnostik    
4. 3. 0 Rum T    
4. 3. 1 Rum T setpunkt    

4. 3. 2 Fremløbstemperatur   
Kun synlig 
med zone-

modul

4. 3. 3 Returtemperatur   
Kun synlig 
med zone-

modul

4. 3. 4 Varme forespørgsel Z1  
0 = OFF
1 = ON

 

4. 3. 5 Pumpestatus  
0 = OFF
1 = ON

Kun synlig 
med zone-

modul
4. 3. 7 Relative humidity    
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4. 3. 8 Flow setpunkt varmekreds    
4. 4  Zone Modul indstillinger    

4. 4. 0 Zone pumpe modulation 1
0 = Fast
1 = Modulerende på DeltaT
2 = Modulerende på tryk

Kun synlig 
med zone-

modul

4. 4. 1 Mål DeltaT for pumpe modulation
20 [HT] eller 7 

[LT]
4-25

Kun synlig 
med zone-

modul

4. 4. 2 Pumpe fast hastighed 100 20-100
Kun synlig 
med zone-

modul
4. 5  Køle mode    
4. 5. 0 T Set køl    

4. 5. 1 Køling temperaturområde 0
0 = Ventilator varme[FC]
1 = Gulvvarme[UFHC]

 

4. 5. 2 Termoregulering 0
0 = ON / OFF termostat
1 = Fix Flow T
2 = Udendørs T kun

 

4. 5. 3 Slope
25 [FC] eller 20 

[UFH]
18-33 [FC] eller 0-60 [UFH]  

4. 5. 4 Paral shift 0°C (-2.5 – 2.5)°C  

4. 5. 6 Max T
12°C [FC] 

23°C [UFH]
Min T – 15 °C [FC] eller Min T - 
23 °C [UFH]

 

4. 5. 7 Min T
7°C [FC]  

18°C [UFH]
7 °C – Max T [FC] eller 15 °C – 
Max T [UFH]

 

4. 5. 8 Mål DeltaT for pumpe modulation -5°C -5 - -20°C
Kun synlig 
med zone-

modul

4. 7  Zone Styringsparametre   

Kun synlig 
med 4.2.7 
eller 5.2.7 

= 1

4. 7. 0 Varmeanlæg 0

0 = Gulvvarme
1 = Radiatorer
2 = Hovedsagligt gulvvarme + 
Radiatorer
3 = Hovedsagligt radiatorer + 
Gulvvarme
4 = Konvektion
5 = Luftvarme

 

4. 7. 1 Rumindflydelse 0

0 = OFF
1 = Mindre
2 = Gennemsnitlig
3 = Mere

 

4. 7. 2 Bygningens isoleringsniveau 0
0 = Dårlig
1 = Gennemsnitlig
2 = Godt

 

4. 7. 3 Bygnigens størrelse 0
0 = Lille
1 = Gennemsnitlig
2 = Stor

 

4. 7. 4 Klimazone 0°C -20°C - 30°C  
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4. 7. 5 Selvadaptering 0
0 = OFF
1 = ON

 

4. 7. 6 Før-varmefunktion 0
0 = OFF
1 = ON

 

4. 8  Advancerede indstillinger    

4. 8. 3 Heating controller 2
0 = Ingen
1 = Rumtermostat
2 = Rumføler

 

4. 8. 4 Cooling controller 1
0 = Ingen
1 = Rumtermostat
2 = Rumføler

 

5   Zone 2 Parametre    
5. 0  Setpunkt    

5. 0. 0 T Dag
19 °C Varme - 

24 °C Køl
10-30°C  

5. 0. 1 T Nat
13 °C Varme - 

30 °C Køl
10-30°C  

5. 0. 2 T sæt Z2 40 HT - 20 LT par 425-426  
5. 0. 3 Zone frost temperatur 5°C 2-15°C  
5. 1  Sommer/Vinter omskiftning    

5. 1. 0 S/V funktion aktivering 0
0 = OFF
1 = ON

 

5. 1. 1 S/V temperatur Grænseværdi 20°C 10-30°C  
5. 1. 2 S/V Forsinkelse 300 0-600  
5. 2  Indstillinger    

5. 2. 0 Zone temperaturområde 0
0 = Lav Temp
1 = Høj temp

 

5. 2. 1 Termoregulering 1

0 = Fix Flow T
1 = Grundlæggende Thermo-
reg
2 = Rum T Kun
3 = Udendørs T kun
4 = Rum + Udendørs T

 

5. 2. 2 Slope
0,6 [LT] eller 1,5 

[HT]
0,2-1 [LT] eller 0,4-3,5 [HT]  

5. 2. 3 Paral shift 0 -14 +14 [HT] eller -7 +7 [LT]  

5. 2. 4 Rum Indflydelse Proportional
10 (HT) eller 2 

(LT)
0-20  

5. 2. 5 Max T
60 [HT] eller 45 

[LT]
20-70 [HT] eller 20-45 [LT]  

5. 2. 6 Min T
20 [HT] eller 20 

[LT]
20-70 [HT] eller 20-45 [LT]  

5. 2. 7 Temperaturstyringslogik 0
0 = Klassisk
1 = Smart

 

5. 2. 8 Hurtig natsænkning 0
0 = OFF
1 = ON

 

5. 2. 9 Varmekald 0

0 = Standard
1 = RT Udelukkelse af tidspro-
gram
2 = Tvungen varmekald

 

Ibrugtagning
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5. 3  Diagnostik    
5. 3. 0 Rum T    
5. 3. 1 Rum T setpunkt    

5. 3. 2 Fremløbstemperatur   
Kun synlig 
med zone-

modul

5. 3. 3 Returtemperatur   
Kun synlig 
med zone-

modul

5. 3. 4 Varme forespørgsel Z2  
0 = OFF
1 = ON

 

5. 3. 5 Pumpestatus  
0 = OFF
1 = ON

Kun synlig 
med zone-

modul
5. 3. 7 Relative humidity    
5. 3. 8 Flow setpunkt varmekreds    
5. 4  Zone Modul indstillinger    

5. 4. 0 Zone pumpe modulation 1
0 = Fast
1 = Modulerende på DeltaT
2 = Modulerende på tryk

Kun synlig 
med zone-

modul

5. 4. 1 Mål DeltaT for pumpe modulation
20 [HT] eller 7 

[LT]
4-25  

5. 4. 2 Pumpe fast hastighed 100 20-100  
5. 5  Køle mode    
5. 5. 0 T Set køl    

5. 5. 1 Køling temperaturområde 1
0 = Ventilator varme
1 = Gulvvarme

 

5. 5. 2 Termoregulering 0
0 = ON / OFF termostat
1 = Fix Flow T
2 = Udendørs T kun

 

5. 5. 3 Slope
25 [FC] eller 20 

[UFH]
18-33 [FC] eller 0-60 [UFH]  

5. 5. 4 Paral shift 0°C (-2.5 – 2.5)°C  

5. 5. 6 Max T
12°C [FC] 

23°C [UFH]
Min T – 15 °C [FC] eller Min T – 
23 °C [UFH]

 

5. 5. 7 Min T
7°C [FC]  

18°C [UFH]
7 °C – Max T [FC] eller 15 °C – 
Max T [UFH]

 

5. 5. 8 Mål DeltaT for pumpe modulation -5°C -5 - -20°C
Kun synlig 
med zone-

modul

Ibrugtagning
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5. 7  Zone Styringsparametre   

Kun synlig 
med 4.2.7 
eller 5.2.7 

= 1

5. 7. 0 Varmeanlæg 0

0 = Gulvvarme
1 = Radiatorer
2 = Hovedsagligt gulvvarme + 
Radiatorer
3 = Hovedsagligt radiatorer + 
Gulvvarme
4 = Konvektion
5 = Luftvarme

 

5. 7. 1 Rumindflydelse 0

0 = OFF
1 = Mindre
2 = Gennemsnitlig
3 = Mere

 

5. 7. 2 Bygningens isoleringsniveau 0
0 = Dårlig
1 = Gennemsnitlig
2 = Godt

 

5. 7. 3 Bygnigens størrelse 0
0 = Lille
1 = Gennemsnitlig
2 = Stor

 

5. 7. 4 Klimazone 0°C -20°C - 30°C  

5. 7. 5 Selvadaptering 0
0 = OFF
1 = ON

 

5. 7. 6 Før-varmefunktion 0
0 = OFF
1 = ON

 

5. 8  Advancerede indstillinger    

5. 8. 3 Heating controller 2
0 = Ingen
1 = Rumtermostat
2 = Rumføler

 

5. 8. 4 Cooling controller 1
0 = Ingen
1 = Rumtermostat
2 = Rumføler

 

7   Generelt Zone Modul   
Kun synlig 
med zone-

modul
7. 0  Ikke et rigtigt tal    
7. 1  Manuel drift    

7. 1. 0 Manuel tilstand aktivering 0
0 = OFF
1 = ON

 

7. 1. 1 Z1 Pumpe styring 0
0 = OFF
1 = ON

 

7. 1. 2 Z2 Pumpe styring 0
0 = OFF
1 = ON

 

7. 1. 3 Z3 Pumpe styring 0
0 = OFF
1 = ON

 

7. 1. 4 Z2 Mix ventilstyring 0
0 = OFF
1 = Åbent
2 = Lukket
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7. 1. 5 Z3 Mix ventilstyring 0
0 = OFF
1 = Åbent
2 = Lukket

 

7. 1. 6 Z1 Mix ventilstyring 0
0 = OFF
1 = Åbent
2 = Lukket

 

7. 2  Generelt Zone Modul    

7. 2. 0 Hydraulisk skema 2

0 = Ikke defineret
1 = MCD
2 = MGM II
3 = MGM III
4 = MGZ I
5 = MGZ II
6 = MGZ III

 

7. 2. 1 FlowT Offset 0°C [0 - 40]°C  

7. 2. 2 Aux udgangs indstilling 0
0 = forespørgsel
1 = Ekstern pumpe
2 = Alarm

 

7. 2. 3 Ekstern temperatur korrektion 0 -3°C - 3°C  
7. 2. 4 Ventiler efterløbstid 0   
7. 2. 5 Ventiler Styrings Delta T 0   
7. 2. 6 Ventiler Kp Varme 0   

7. 2. 7 Blandekredses skifte mode 0
0 = Deaktiveret
1 = Aktiveret

 

7. 2. 8 Pumper efterløbstid ZM1 150'erne [0-600] sek  

7. 2. 9 HC-pumpe oversvømmet DHW 0
0 = OFF
1 = ON

 

7. 3  Køle mode    
7. 3. 0 FlowT Offset Køling 0°C [0 - 6]°C  
7. 3. 1 Kølefunktion aktivering 0 0-1  
7. 5. 9 Pumper efterløbstid ZM2 150'erne [0-600] sek  
7. 7  Ikke et rigtigt tal    
7. 8  Fejl historie    
7. 8. 0 Sidste 10 Fejl    
7. 8. 1 Reset fejl Liste    

7. 8. 1
Ønsker du at resette, tryk OK. Ellers tryk ESC, 
er den forrige side vist

   

7. 8. 2 Sidste 10 Fejl 2    
7. 8. 3 Reset fejl liste 2    

7. 8. 3
Ønsker du at resette, tryk OK. Ellers tryk ESC, 
er den forrige side vist

   

7. 9  Nulstil Menu    
7. 9. 0 Multi Function Clip    

7. 9. 0
Ønsker du at resette, tryk OK. Ellers tryk ESC, 
er den forrige side vist

   

7. 9. 1 Reset fabriksindstilling 2    

7. 9. 1
Ønsker du at resette, tryk OK. Ellers tryk ESC, 
er den forrige side vist
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13   Varmepumpe    
13. 0  Grundlæggende parametre    
13. 1  Indgang konfiguration    

13. 1. 0 TDM Fremløbsfølertype 0

0 = Vælges ikke (Selv-Genken-
dende)
1 = DN 15
2 = DN 20

 

13. 2  Udgang konfiguration    

13. 2. 1 Konfiguration af varmelegeme 0
0 = OFF
1 = ON

 

13. 3  TDM parametre    
13. 4  Vandcirkulation    
13. 4. 4 Mål DeltaT for pumpe modulation 5°C [5 - 20]°C  
13. 4. 5 Max PWM Pump 100% TDM Min PWM Pump - 100 %  
13. 4. 6 Min PWM Pump 40% 20 - TDM Max PWM Pump  
13. 5  Manuel drift    
13. 5. 0 Manuel tilstand aktivering    
13. 5. 1 Indstilling af kompressorfrekvens 120 Hz [18 - 120]Hz  
13. 5. 2 Indstilling af ventilator omdr 500 RPM [0 - 1000] RPM  
13. 5. 3 Indstilling af ventilator omdr. 2 500 RPM [0 - 1000] RPM  
13. 6  Test & Utilities    

13. 6. 0 Kølemiddelopsamling 0
0 = OFF
1 = ON

 

13. 6. 1 Optøning 0
0 = OFF
1 = ON

 

13. 7  Energi manager statistik    
13. 7. 0 VP Driftstimer (h/10)    
13. 7. 1 VP on cyklusser (n/10)    
13. 7. 2 VP Afrimning timer (h/10)    
13. 7. 3 Køling driftstimer (h/10)    
13. 8  VP diagnostik - indgang 1    
13. 8. 0 Udetemperatur    
13. 8. 1 VP vandgennemstrømning temp    
13. 8. 2 VP vand retur temp    
13. 8. 3 VP Fordamper temp    
13. 8. 4 VP Suge temp    
13. 8. 5 VP afladning temp    
13. 8. 6 VP kondensatorudløb temp    
13. 8. 7 TEO    
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13. 9  VP diagnostik - indgang 2    

13. 9. 0 Varmepumpe tilstand  

0 = OFF
1 = Standby
2 = Køle mode
3 = Centralvarme
4 = Forceret opvarmning
5 = Forceret køling
6 = Vurdering af varme ind-
stilling
7 = Vurdering af køling ind-
stilling
8 = Frost Protection
9 = Optøning
10 = Høj temperatur beskyt-
telse
11 = Tids overvåge
12 = System fejl
13 = System fejl
14 = Kølemiddelopsamling
15 = "Blød" Fejltilstand
16 = Rating only fan
17 = Optøning
18 = Casacade heating
19 = Cascade cooling

 

13. 9. 1 Sidste inverterfejl    

13. 9. 2 HP evaporator refrigerant flow temp. (TEIM)  
0 = Åbent
1 = Lukket

 

13. 9. 3 Flowmåler    

13. 9. 4 Kedel flowmåler  
0 = Åbent
1 = Lukket

 

13. 9. 5 Inverter Beskyttelsesstop    
13. 9. 6 PEVAP - Fordampertryk P    
13. 9. 7 PCOND - Kondensatortryk P    
13. 10  VP diagnostik - udgang 1    
13. 10. 0 Inverter Kapacitet    
13. 10. 1 VP Aktuel Kompressor frekvens    
13. 10. 2 VP Set Kompressor Modulation    

13. 10. 3 Elvarmelegeme 1  
0 = OFF
1 = ON

 

13. 10. 4 CV Cirkulations status  
0 = OFF
1 = ON

 

13. 10. 5 Ventilator 1 Aktuel omdr.    
13. 10. 6 Ventilator 2 Aktuel omdr.    
13. 10. 7 Ekspansionsventil Aktuel    
13. 11  VP diagnostik - udgang 2    

13. 11. 0 Kompressor on/off  
0 = OFF
1 = ON

 

13. 11. 1 Kompressor Forvarmning  
0 = OFF
1 = ON

 

13. 11. 2 Status Ventilator 1  
0 = OFF
1 = ON

 

Ibrugtagning

Parametertabel



110 / DA

Menu.
Undermenu.

Parameter
Beskrivelse Standard Rækkevidde - Værdi Noter

13. 11. 3 Status Ventilator 2  
0 = OFF
1 = ON

 

13. 11. 4 4-vejsventil Opvarmning/Køling  
0 = Centralvarme
1 = Køle mode

 

13. 11. 5 Status Opvarmning grundmodul  
0 = OFF
1 = ON

 

13. 12  Service    
13. 12. 0 SW Version Main    
13. 13  Fejl historie    
13. 13. 0 Sidste 10 Fejl    
13. 13. 1 Reset fejl Liste    

13. 13. 1
Ønsker du at resette, tryk OK. Ellers tryk ESC, 
er den forrige side vist

   

13. 14  Nulstil Menu    
13. 14. 0 Reset fabriksindstilling    

13. 14. 0
Ønsker du at resette, tryk OK. Ellers tryk ESC, 
er den forrige side vist

   

13. 14. 1 Service reset    

13. 14. 1
Ønsker du at resette, tryk OK. Ellers tryk ESC, 
er den forrige side vist

   

13. 14. 2 Kompressor drifttimer Reset    

13. 14. 2
Ønsker du at resette, tryk OK. Ellers tryk ESC, 
er den forrige side vist

   

20   Generelt    
20. 0  Varmt brugsvand Setpunkt Temp.    

20. 0. 0 Buffer Aktivering  
0 = OFF
1 = ON

 

20. 0. 1 Buffer opladning  
1 = Delvis opladning
2 = Fuld opladning

 

20. 0. 2 Buffer setpunkt temp. hysterese    
20. 0. 3 Buffer komfort sætpunkt temp varme    
20. 0. 4 Buffer komfort sætpunkt temp køling    
20. 0. 5 Buffer setpunkt SmartNet drift    
20. 0. 6 Forskydning PV Integrationssetpunkt    

20. 0. 7 Buffer Setpunkt  
0 = Fast
1 = Variabel

 

20. 0. 8 Buffer hysterese køling    
20. 1  Diagnostik    
20. 1. 0 Lav følertemperatur    
20. 1. 2 Høj følertemperatur    
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20. 1. 4 Vil du bekræfte ?  

0 = Fraværende
1 = Deaktiveret
2 = OFF
3 = Lås op
4 = Startet
5 = Frostbeskyttelse
6 = SW Version #
7 = Fejl føler top
8 = Maks. Buffertemperatur 
overskredet
9 = File System Version #
10 = Disconnect the connec-
tor of the temperature probes.

 

20. 2  Gastype    
20. 2. 2 Buffer opladningstimer Opvarmning (/10)    
20. 2. 3 Buffer opladningstimer køling (/10)    
20. 3  Maksimum vandtemperatur    

20. 3. 0 Styrings Mode  
0 = Deaktiveret
1 = Tids basered
2 = Altid aktiv

 

20. 3. 1 Økonomisætpunkt Varme    
20. 3. 2 Økonomisætpunkt Køling    
20. 4  Anlægsindstillinger    

20. 4. 0 Buffer integrationsdiagram  
0 = Serie
1 = Parallel

 

20. 4. 1 Buffer solintegration  
0 = NEJ
1 = JA

 

20. 4. 2 Buffer offset compensation heating    
20. 4. 3 Buffer offset compensation cooling    
20. 4. 4 Buffer electric integration offset    
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Vedligeholdelse er vigtig for sikkerhed, 
korrekt kedeldrift og systemets holdbar-
hed.
Den skal udføres i overensstemmelse 
med gældende regler.
Du bør regelmæssigt kontrollere køle-
middelgastrykket.
Inden vedligeholdelsesarbejde påbe-
gyndes:

 – Afbryd strømforsyningen til syste-
met.

 – Luk kredsløbet til varmevand og 
varmt brugsvand.

Indledende sikkerhedstjek:

 – kontrollér, at kondensatorerne er 
tomme; dette skal gøres sikkert for at 
forhindre mulige gnister;

 – kontrollér, at ingen strømførende 
komponenter og elektriske ledninger 
er blotlagt under opladning, genop-
retning eller udrensning af systemet;

 – kontrollér, at jordforbindelsen er uaf-
brudt.

 i Minimumsvandtemperatu-
ren i opvarmningstilstand 
er 20 °C for at systemet kan 
fungere korrekt. I mangel af 
reserveenergikilder kan der 
være problemer under maski-
nens opstartsfase, hvis vand-
temperaturen er under 20 °C. 
DET ER FORBUDT ELEKTRISK 
AT AFKOBLE DE INTEGREREDE 
VARMEELEMENTER FRA TER-
MINALKORTET, OG VI ANBEFA-
LER IKKE AT DEAKTIVERE DEM 
(PAR. 1.3.1 og 1.4.1)

 a
Hvis der skal udføres ar-
bejde på varmt køleudstyr 
eller på en anden tilknyttet 
del, skal passende brand-
sikringsudstyr være til ste-
de. Hold en tørpulver- eller 
CO2-ildslukker tæt på op-
ladningsområdet.

 a
Ventilationen skal sprede 
det frigivne kølemiddel sik-
kert, og helst lede det udad.

 a
Reparation og vedligehol-
delse af elektriske kompo-
nenter bør omfatte indle-
dende sikkerhedstjek og 
komponentinspektionspro-
cedurer.

 a
Hvis der er en fejl, der kan 
bringe sikkerheden i fare, 
må strømforsyningen ikke 
tilsluttes kredsløbet, før 
problemet er løst i tilstræk-
kelig grad. Hvis fejlen ikke 
kan afhjælpes med det 
samme, men apparatet ikke 
desto mindre skal fortsætte 
i drift, skal der vælges en 
passende midlertidig løs-
ning. Dette skal meddeles 
til ejeren af udstyret, så alle 
relevante parter kan under-
rettes.

 a
Kontrollér, at gasdetekto-
ren ikke er en potentiel an-
tændelseskilde, og at den er 
egnet til det anvendte køle-
middel. Lækagedetektions-
udstyret skal indstilles til en 
procentdel af kølemidlets 
LFL og skal kalibreres på 
basis af det anvendte køle-
middel, hvilket bekræfter 
den passende gasprocent 
(maks. 25 %).

 a
Kontrollen skal også tage 
hensyn til virkningerne af 
ældning eller de kontinuer-
lige vibrationer, der genere-
res af kilder som f.eks. kom-
pressorer eller ventilatorer.

 a
Det er muligt at bruge elek-
troniske lækagedetektorer 
til at finde kølemiddellæ-
kager, men hvis der bruges 
brændbare kølemidler, kan 
deres følsomhed være util-
strækkelig eller skal omka-
libreres.

 a
Væsker til detektion af læ-
kager er også velegnede 
til brug med de fleste køle-
midler, dog skal rengørings-
midler indeholdende klor 
undgås, da klor kan reagere 
med kølemidlet og tære på 
kobberrørene.

 a
Ved mistanke om lækage 
skal al åben ild elimineres/
slukkes.

 a
Hvis reparationer (eller an-
dre indgreb) skal udføres i 
kølemiddelkredsløbet, skal 
der anvendes konventionel-
le procedurer.
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Tjekliste for årlig vedligeholdelse
Kontrollér følgende elementer mindst 
én gang om året:

 – Visuel inspektion af systemets 
generelle tilstand.

 – Udfør en generel inspektion af 
systemets funktion.

 – Varmeveksler til udendørsen-
hed.
Udendørsenhedens varmeveksler 
kan være blokeret af støv, snavs, bla-
de osv.
En varmevekslerspærring kan sænke 
eller hæve trykniveauerne for meget. 
Hvis enheden fungerer under disse 
forhold, vil ydeevnen forringes i for-
hold til de deklarerede værdier. Fjern 
eventuelle forhindringer.

 – Frontgitter på udendørsenhe-
den.
Udendørsenhedens frontgitter kan 
blive tilstoppet. Fjern eventuelle for-
hindringer.

 – Vandtryk.
Kontrollér, at vandtrykværdien er 
mellem 1 og 2 bar.

 – VVS-forbindelser.
Undersøg visuelt alle muffer, rør og 
VVS-forbindelser for at identificere 
eventuelle lækager. Udskift paknin-
gerne om nødvendigt.

 – Vandtryk.
Kontrollér, at vandtrykværdien er 
mellem 1 og 2 bar.

 – Ekspansionsbeholder.
Kontrollér ekspansionsbeholderens 
fortryk og efterfyld den, hvis den er 
for lav, eller udskift den, hvis den er 
beskadiget.

 – Vandfilter (hvis installeret).
Rengør vandfilteret ofte for at fjerne 
eventuelle rester.

 – Magnetisk multifunktionsfilter.
Efter en længere nedlukning kan re-
ster af snavs aflejre sig i systemet og 
tilstoppe filteret. Vi anbefaler derfor 
at verificere filterets tilstand i disse 
situationer.
Kontrollér, at begge dele af magnet-
filteret er skruet godt fast.
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Fig. 112

For at rense filteret kræves en 
3/4"-slange til at dræne vandet. Brug 
en mellemslangetilslutning til at til-
slutte slangen. Fortsæt som følger:

 – Løsn ringmøtrikken (1) ved hjælp af 
det relevante værktøj.

 – Fjern sidebåndet (2).

 – Fastgør den relevante slangeforbin-
delse (3) til udløbet (4), og tilslut rø-
ret (5).

 – Åbn ventilen (6).
 
Bemærk: med enheder af søjletypen 
skal du bruge slangetilslutningen, der 
er installeret på det indirekte cylinder-
udløb.

 a
Filteret må kun åbnes under 
ekstraordinær vedligehol-
delse, når filteret er tilstop-
pet. Fortsæt som følger for 
at rengøre metalnettet:

 – Løsn ringmøtrikken (7), og fjern den 
nederste del af filteret med det rele-
vante værktøj for at få adgang til me-
talnettet.

 – Fjern metalnettet, og rengør det.

 – Monter metalnettet igen, og skru 
den nederste del af filteret på igen.
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 – Sikkerhedsventil afgangsrør.
Kontrollér, at overtryksventilens rør er 
korrekt placeret til at dræne vandet, 
og fjern eventuelle forhindringer.

 – Unormale lyde/vibrationer fra 
udendørsenheden.
Tjek udendørsenhedens støjniveau: 
hvis det ser ud til at være unormalt 
(f.eks. på grund af kontakter eller 
gnidning mellem metaldele), skal du 
kontrollere, om skruerne og de vibra-
tionsdæmpende understøtninger er 
tætte og afstanden mellem rørene 
(især de med reduceret diameter, 
såsom kapillarrørene i fordamperen).

 – Automatisk afluftningsventil.
For at kontrollere skivernes tilstand er 
det nødvendigt at få adgang til den 
øverste del af ventilen og afmontere 
den.
Hvis skiven ser ud til at være beska-
diget og/eller har udvidet sig, så den 
blokerer (selv delvist) luftudgangs-
hullet, skal den udskiftes. Skiverne 
har en tendens til at blive mere slidte, 
når det supplerende varmeelement 
bruges hyppigt.

 – Automatisk afluftningsfunktion.
Fjern al den luft, der er til stede i 
det hydrauliske kredsløb. Ved den 
første opstart starter en automatisk 
afluftningscyklus af systemet. Under 
vedligeholdelsesfasen er det muligt 
at indstille udluftningsfunktionen 
1.12.0 til at starte en automatisk af-
luftningscyklus.
Udluftningscyklussen skal gentages, 
når udluftningen ikke ser ud til at 
have været tilstrækkelig.

 – 2 zoner (hvis til stede).

 i Vedligeholdelse af de hydrau-
liske komponenter i 2-zone 
modellen skal udføres på bag-
siden af produktet.

Tjekliste for årlig vedligeholdelse af 
de elektriske forbindelser.
Kontrollér følgende elementer mindst 
én gang om året:

 – Elektriske paneler
Åbn de elektriske paneler på uden-
dørs- og indendørsenhederne, og 
udfør en visuel inspektion for at ve-
rificere, at der ikke er nogen tydelige 
defekter, især med hensyn til termi-
nalkortene. Kontrollér tætheden af 
forbindelsen ledning for ledning for 
at undgå eventuel løsning af enhver 
forbindelse. Der må under ingen 
omstændigheder være nogen led-
ninger, der ikke er forbundet til en 
terminal.

 – Kabling
Kontrollér, at alle kabelstik er korrekt 
forbundet til deres respektive kort, 
og at ingen elementer er frakoblet.

 – Forsyningsspændingskontrol.

 – Kontrol af elektrisk absorption.

Tjekliste for årlig vedligeholdelse 
af beholderen til varmt brugsvand 
(hvis inkluderet i systemet).
Kontrollér følgende elementer mindst 
én gang om året:

 – Fjernelse af kalk.
Når du bruger enheden med meget 
hårdt vand, anbefales det at bruge 
en passende kalkfjerner.

 – Sikkerhedsventil (hvis monte-
ret).
Sikkerhedsventilen bruges til at be-
skytte lagertanken og varmeveks-
leren til produktion af varmt brugs-
vand mod overtryk. Derfor skal dens 
funktion kontrolleres hyppigt, og 
den skal inspiceres for at sikre, at den 
ikke blokeres af kalkaflejringer fra an-
dre rester. Når der anvendes ekspan-
sionsbeholdere, er sikkerhedsventi-
len normalt ikke udsat for belastning. 
Men over en længere periode kan 
den holde op med at virke. Udskift 
den, hvis den er beskadiget.

 – Aktiv anode (hvis installeret).
Permanent beskyttelse sikres af PRO-
TECH-anoden, der er tilsluttet elek-
trisk. Udskift den, hvis den er beska-
diget.

 – Passiv anode (hvis installeret).
Afmonter magnesiumanoden, og 
kontrollér dens tilstand. Udskift den, 
hvis den er meget slidt.
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 – Hydraulisk sikkerhedsenhed 
(hvis installeret).
For lande, der har implementeret 
den europæiske standard EN 1487, 
skal husholdningsvandvarmere og 
lignende apparater tilsluttes led-
ningsvandet ved hjælp af en passen-
de hydraulisk sikkerhedsenhed. Den 
hydrauliske sikkerhedsenhed, der 
følger med apparatet (hvis den fin-
des) er ikke i overensstemmelse med 
denne standard. Det er derfor nød-
vendigt at installere en ekstra enhed, 
der leveres som tilbehør. Hvis det er 
installeret, skal du med jævne mel-
lemrum kontrollere, at afløbsrøret er 
passende placeret til at dræne vand 
(se installationsvejledningen) og fjer-
ne eventuelle forhindringer.

 – Risiko for frysning.
Hvis der er risiko for frost, skal kalo-
riferen opvarmes eller tømmes helt.

 – Rengøring af udvendige dele.
De udvendige dele skal rengøres 
med en fugtig klud. Undgå at bruge 
opløsningsmidler eller rengørings-
midler.

 a
Tøm alle komponenter, der 
kan indeholde resterende 
varmt vand, før du håndte-
rer dem. Afkalk komponen-
terne ved at følge instruk-
tionerne på det anvendte 
afkalkningsmiddel. Udfør 
denne operation i et venti-
leret rum, mens du bærer 
passende sikkerhedsudstyr. 
Undgå at blande rengø-
ringsmidler og beskyt ud-
styret og omgivende gen-
stande.

Brugeroplysninger
Informér brugeren om, hvordan det in-
stallerede system betjenes.
Giv især denne brugsanvisning til bru-
gerne, og informer dem om, at den til 
enhver tid skal opbevares i nærheden af 
produktet.
Informér potentielle brugere om, at føl-
gende handlinger skal udføres:

 – Kontrollér regelmæssigt systemets 
vandtryk.

 – Gendan systemtrykket ved at aflufte 
systemet, når det er nødvendigt.

 – Justér indstillingsparametrene og 
justeringsanordningerne for at opti-
mere driften og reducere systemets 
driftsomkostninger.

 – Udfør regelmæssig vedligeholdelse 
som forudset i standarderne.

Frostsikringsfunktion i indendørs-
enheden
Udendørsenhedens primære cirkulati-
onspumpe starter ved minimumsha-
stigheden, når vandtilførselstempe-
raturen (LWT) er under 10 °C eller 
returløbstemperaturen (EWT) er under 
7 °C i varmetilstand. Den starter i ste-
det, hvis tilførselstemperaturen (LWT) er 
mindre end 1 °C i køletilstand.
Den primære cirkulationspumpe stop-
per, når tilførselstemperaturen (LWT) er 
under 10 °C eller returløbstemperaturen 
(EWT) er over 8 °C i varmetilstand. Den 
stopper i stedet, hvis tilførselstempera-
turen (LWT) er over 4 °C i køletilstand.
Hvis LWT-sensoren fejler, vil beskyttel-
seslogikken være baseret på værdierne 
målt af udendørsenhedens udendør-
stemperatursensor (OAT). Den primære 
cirkulationspumpe starter, når den eks-
terne temperatursensor giver en aflæs-
ning under 7 °C i varmetilstand. Den pri-
mære cirkulationspumpe stopper efter 
30 sek., eller når den eksterne tempera-
tursensor giver en aflæsning over 8 °C i 
varmetilstand. Denne kontrol gentages 
hvert 15. minut.
Frostsikringsfunktion i udendørs-
enheden
Indendørsenhedens primære cirku-
lationspumpe starter ved maksimal 
effekt, når temperaturen målt af "CH 
Flow"-sensoren falder til under 7 °C i 
varmetilstand.
Den primære cirkulationspumpe stop-
per, når temperaturen målt af "CH 
Flow"-sensoren stiger over 9 °C i op-
varmningstilstand.

 a
De integrerede varmeele-
menter må aldrig afbrydes 
elektrisk fra terminalkortet.

 a
Når vedligeholdelsesope-
rationerne er afsluttet, skal 
du montere alle tidligere 
fjernede komponenter igen 
og sikre dem korrekt.
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Rengøring og inspektion af indendørsenheden

Det er nødvendigt at udføre følgende 
kontroller mindst en gang om året:

 – Eftersyn af hydrauliksystemet for på-
fyldning og tæthed samt udskiftning 
af tætninger evt.

 – Tilstedeværelse af luftbobler i vand-
forsyningsnetværket.

 – Tjek for at verificere driften af varme-
sikkerhedssystemet (begrænset ter-
mostatkontrol).

 – Kontrol af varmekredstrykket.

 – Inspektion af ekspansionsbeholde-
rens tryk.

 a
Udskift IKKE brændte sik-
ringer med sikringer med 
forskellig strømstyrke, da 
dette kan beskadige kreds-
løbet eller udløse brand.

Brug kun en blød og tør klud til at ren-
gøre enheden.
Hvis enheden er meget snavset, er det 
muligt at bruge en klud fugtet med lun-
kent vand.
Tjek at afløbsrøret er lagt efter anvisnin-
gerne. Hvis ikke, kan der opstå vandlæ-
kager, hvilket resulterer i materielle ska-
der og risiko for brand og elektrisk stød.

Rengøring og inspektion af udendørsenheden

1 2

Fig. 113

Det er nødvendigt at udføre følgende 
mindst en gang om året:

 – Inspektion af kølemiddelgaspaknin-
gen.

 – Rengøring af frontgitteret.
 
Brug kun en blød og tør klud til at ren-
gøre enheden.
Hvis enheden er meget snavset, er det 
muligt at bruge en klud fugtet med lun-
kent vand.
Hvis fordamperen (1) på udendørsen-
heden er tilstoppet, skal alle blade og 
snavs fjernes og derefter skal alt støv 
renses af med en vandstråle eller noget 
vand. Gentag den samme procedure 
med frontgitteret (2).
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Fejlliste

Fejlene vises på grænsefladen i indendørsenheden (se afsnit "Systemgrænseflade REMOCON PLUS 2").
 
Indendørsenhedsfejl

Kode Beskrivelse Løsning

114 Udetemperatur ikke tilgængelig Aktivering af temperaturstyring baseret på den eksterne sensor
Ekstern sensor ikke tilsluttet eller beskadiget. Kontrollér sensorens forbin-

delse, og udskift den, hvis det er nødvendigt.

730 Fejl føler top Bufferfyldning forhindret. Tjek hydraulikdiagrammet.
Buffersensor ikke tilsluttet eller beskadiget. Kontrollér sensorens forbindel-

se, og udskift den, hvis det er nødvendigt.

731 Maks. Buffertemperatur overskredet Bufferfyldning forhindret. Tjek hydraulikdiagrammet.
Buffersensor ikke tilsluttet eller beskadiget. Kontrollér sensorens forbindel-

se, og udskift den, hvis det er nødvendigt.

732 Fejl på føler Bund Bufferfyldning forhindret. Tjek hydraulikdiagrammet.
Buffersensor ikke tilsluttet eller beskadiget. Kontrollér sensorens forbindel-

se, og udskift den, hvis det er nødvendigt.

902 Anlægsfremløbsføler defekt Leveringssensor ikke tilsluttet eller defekt. Kontrollér sensorens forbindelse, 
og udskift den, hvis det er nødvendigt.

923 Anlægstryk Fejl Tjek for eventuelle vandlækager i det hydrauliske kredsløb
Defekt pressostat

Defekt kabelføring for pressostaten. Kontrollér tilslutningen af pressostaten, 
og udskift den om nødvendigt.

924 VP kommunikationsfejl Tjek kabelføringen mellem TDM-kortet og Energy Manager

927 AUX-inputkorrespondancefejl Bekræft konfigurationen af parametrene 1.1.3 og 1.1.4

928 Konfigurationsfejl ved nedlukning af 
energiforsyning

Tjek konfigurationen af parameter 1.1.5

933 Overtemperatur for flowsensor Kontrollér flowet i det primære kredsløb. Leveringssensor ikke tilsluttet eller 
defekt. Kontrollér sensorens forbindelse, og udskift den, hvis det er nødven-

digt.

934 VV-Beholderføler defekt Kalorifersensor ikke tilsluttet eller defekt. Kontrollér sensorens forbindelse, 
og udskift den, hvis det er nødvendigt.

935 Beholder overtemperatur Kontrollér, om 3-vejsventilen er låst i varmtvandspositionen. Kontrollér 
tilslutningen af kalorifersensor, og udskift den om nødvendigt.

936 Gulvvarmesikring 1 fejl Kontrollér flowet i gulvsystemet. Kontrollér tilslutningen af termostaten på 
IN-AUX2 STE-terminalen på Energy Manager og/eller STT på TDM. Hvis ter-
mostaten for gulvsystemet ikke er til stede, skal der anvendes en elektrisk 
jumper til terminal IN-AUX2 STE på Energy Manager og/eller STT på TDM.

937 Ingen cirkulation, fejl Kontrollér, at hovedkredsløbet er aktiveret

938 Anode Fejl Kontrollér tilslutningen af anoden
Kontrollér, om der er vand i den indirekte beholder

Kontrollér anodens tilstand
Tjek konfigurationen af parameter 1.2.6

940 Anlægsopbygning ikke defineret Hydraulikdiagram ikke valgt via parameter 1.1.0

955 EM VandFlowLowcheck Fejl Kontrollér tilslutningen af flow- og returtemperatursensorerne

970 Fejl i pumpekonfiguration Tjek konfigurationen af parameter 1.2.5

2P2 Legionellafunktion ikke fuldført Saneringstemperatur ikke nået inden for 6 timer:
Tjek optagelsen af varmt brugsvand under den termiske desinficeringscy-

klus
Kontrollér aktiveringen af varmelegemet



119 / DA

Service

Fejlliste

Kode Beskrivelse Løsning

2P3 VV-boost: komfort setpunkt ikke 
nået

Temperaturindstillingspunktet for varmt brugsvand er ikke nået under 
boostcyklussen

Tjek optagelsen af varmt brugsvand under varmtvandsboostcyklussen
Kontrollér aktiveringen af varmelegemet

2P4 Anden termostat på varmelegeme 
(manuel)

Kontrollér aktiveringen af hovedcirkulationspumpen
Kontrollér flowet med aflæsningen af flowmåleren gennem parameter 

13.9.3
Kontrollér tilstanden af sikkerhedstermostaten og kablerne

2P5 Første termostat på varmelegeme 
(auto)

Kontrollér aktiveringen af hovedcirkulationspumpen
Kontrollér flowet med aflæsningen af flowmåleren gennem parameter 

13.9.3
Kontrollér tilstanden af sikkerhedstermostaten og kablerne

2P7 Forcirkulations fejl Kontrollér tilslutningen af flowmåleren
Kør en automatisk afluftningscyklus 1.12.0

2P8 Advarsel om lavt tryk Tjek for eventuelle vandlækager i det hydrauliske kredsløb
Defekt pressostat

Defekt kabelføring for pressostaten. Kontrollér tilslutningen af pressostaten, 
og udskift den om nødvendigt.

2P9 EM SG Ready Inconsistent configu-
ration

Kun ét af parametrene 1.1.0 eller 1.1.1 er indstillet som en SG Ready-input
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Fejlliste

Udendørsenhedsfejl

Fejl Beskrivelse INGEN NUL-
STILLING

NULSTIL

Flygtig Brugernul-
stilling

VP-strøm 
FRA

Servicenul-
stilling

1 VP Fejl på fremløbsføler - X - -

905 VP Fordamper Føler fejl - - X -

906 VP Gasføler fejl - - X -

907 VP HST føler fejl - - X -

908 VP Udeføler fejl - - X -

909 VP OMT føler fejl - - X -

910 Inverter-TDM-kommunikationsfejl X - - -

912 VP Fejl 4-vejsventil - - - X

913 VP Fremløb Temp åben X - - -

914 VP Flow Temp kortsluttet X - - -

917 VP Lås status - - - X

918 VP Blokeret - Type 2 - - - X

922 VP Lås status - X - -

931 Inverterfejl X - - -

947 VP Fejl 4-vejsventil - X - -

956 HT Forkert kompressormodel - - X -

957 HT Forkert ventilatormodel - - X -

960 HP EWT Fejl X - - -

962 Afisning Energi X - - -

968 ATGBUS TDM-EM-kommunikationsfejl X - - -

989 Fejl for tom maskine - - - X

997 Compressor overcurrent - - X -

998 Compressor overcurrent - - - X

9E5 Indgreb med højtrykspressostater X - - -

9E8 Lavtrykspressostatfejl med kompressor FRA X - - -

9E9 Klixon-fejl med kompressor FRA X - - -

9E18 ST1-sikkerhedstermostatfejl X - - -

9E21 Lav kølemiddelpåfyldningsfejl - X - -

9E22 Fejl for tom maskine - - - X

9E24 EXV-stopfejl - X - -

9E25 EXV-stopfejl - - - X

9E28 Højtryksbeskyttelse - X - -

9E29 Højtryksbeskyttelse - - - X

9E31 Kompressortermostatbeskyttelse - X - -

9E32 Kompressortermostatbeskyttelse - - - X

9E34 Lavtryksbeskyttelse - X - -

9E35 Lavtryksbeskyttelse - - - X

9E36 Strømubalance i kompressorfaser - X - -

9E37 Strømubalance i kompressorfaser - - - X

9E38 For stejl kompressorstrømvariation - X - -

9E39 For stejl kompressorstrømvariation - - - X



121 / DA

Service

Fejlliste

Inverterfejl

Beskrivelse Kode (for inver-
terfejl, der falder 
inden for fejlkode 

931)

AEROTOP ODU

04X.2 - 05X.2 - 
08X.2

08.2 - 10.2 - 12.2 10X.2 - 12X.2

Sensorfejl ved inverterudgangs-
strøm

1 x x x

Forladningsfejl for DC bus-konden-
satorer

2 x   

Sensorfejl ved inverterindgangs-
spænding

3 x   

Sensorfejl ved inverterkøleplade-
temperatur

4 x x x

DSP&MCU-kommunikationsfejl 5 x   

Inverterinput AC-overstrøm 6 x x x

Sensorfejl ved inverter-PFC-strøm 7  x x

Sensorfejl ved inverter-PFC-tempe-
ratur

8  x x

Fejlbehæftet EEPRPOM 9  x x

PFC HW-overstrøm 10  x x

PFC SW-overstrøm 11  x x

Inverter PFC-overspænding 12  x x

A/D-fejl 13  x x

Adresseringsfejl 14  x x

Omvendt kompressorrotation 15  x x

Ingen aktuel variation på kompres-
sorfase

16  x x

Forskydning mellem reel og bereg-
net hastighed

17 x x x
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Inden denne procedure udføres, er det 
bydende nødvendigt for teknikeren at 
forstå udstyret og alle dets detaljer fuldt 
ud.
Vi anbefaler at genvinde alle kølemidler 
sikkert.
Der skal være strøm til rådighed inden 
aktiviteten starter.
Gør dig bekendt med udstyret og dets 
funktion.
Isoler systemet elektrisk.
Før du fortsætter:

 – Sørg for, at alt personligt beskyttel-
sesudstyr er tilgængeligt og bruges 
korrekt.

 – Sørg for, at genopretningsprocessen 
altid overvåges af en kompetent per-
son.

 – Sørg for, at genvindingsudstyret og 
cylinderne er i overensstemmelse 
med de relevante standarder.
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Tømning af kredsløbet og genvinding af kølemidlet

For at genvinde kølemidlet korrekt fra 
systemet skal følgende standardindika-
tioner overholdes:

 – Når kølemidlet overføres til cylin-
drene, skal du sørge for, at der kun 
anvendes passende kølemiddel-
genvindingscylindre. Sørg for, at det 
korrekte antal cylindre er til rådighed 
for at opretholde systemets samle-
de påfyldning. Cylinderne skal være 
komplette med trykbegrænsnings-
ventilen og de tilhørende afspær-
ringsventiler i effektiv stand. Vakuum-
genvindingscylindrene skal tømmes 
og om muligt afkøles, før genvin-
dingsoperationerne påbegyndes.

 – Bjærgningsudstyret skal være i god 
stand. Desuden skal et sæt kalibrere-
de vægte være tilgængelige og i god 
stand. De fleksible slanger skal være 
komplette med frakoblingssam-
linger uden lækager og i god stand. 
Inden genvindingsmaskinen tages 
i brug, skal det kontrolleres, at den 
er i funktionsdygtig stand, at den er 
blevet korrekt serviceret, og at alle de 
tilhørende elektriske komponenter 
er forseglede for at forhindre antæn-
delse i tilfælde af kølemiddellækager. 
Kontakt producenten i tilfælde af 
tvivl.

 – Det genvundne kølemiddel skal re-
turneres til kølemiddelleverandøren 
i den korrekte genvindingsbeholder, 
og den relevante affaldsoverførsels-
seddel skal udfærdiges. Bland ikke 
kølemidlerne i genvindingsenheder-
ne og frem for alt ikke i cylinderne.

 – Hvis kompressorerne eller kompres-
sorolierne skal fjernes, skal de dræ-
nes til et acceptabelt niveau, så der 
ikke er brændbart kølemiddel tilbage 
inde i smøremidlet. Dræningsproces-
sen skal udføres, inden kompresso-
ren returneres til leverandørerne.
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Bortskaffelse

Producenten er registreret i det nationa-
le EEE-register i overensstemmelse med 
implementeringen af direktiv 2012/19/
EU og de relative gældende nationale 
regler vedrørende affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr.
Dette direktiv anbefaler korrekt bort-
skaffelse af affald af elektrisk og elektro-
nisk udstyr.
Udstyr med det overstregede skralde-
spandssymbol skal bortskaffes ved slut-
ningen af dets levetid og sorteres for at 
undgå skadelige virkninger på menne-
skers sundhed og på miljøet.
 
Elektrisk og elektronisk udstyr skal bort-
skaffes sammen med alle dets bestand-
dele.
For at bortskaffe elektrisk og elektronisk 
udstyr til "husholdninger" anbefaler 
producenten, at du kontakter en autori-
seret forhandler eller et autoriseret øko-
logisk anlæg.
Bortskaffelse af "professionelt" elektrisk 
og elektronisk udstyr skal foretages af 
autoriseret personale gennem de sær-
ligt etablerede lokale konsortier.
Til dette formål inkluderer vi nedenfor 
definitionen af WEEE fra husholdninger 
og professionelt WEEE.
 

WEEE fra husholdninger: WEEE, der 
stammer fra husholdninger og WEEE, 
der stammer fra kommercielle, industri-
elle, institutionelle og andre kilder, som 
efter art og mængde ligner det, der 
stammer fra husholdninger. WEEE, der 
kan bruges både af husholdninger og af 
andre typer brugere, betragtes ikke de-
sto mindre som WEEE, der kommer fra 
husholdninger;
Professionelt WEEE: alt andet WEEE 
end det, der kommer fra husholdninger 
som nævnt ovenfor.
Dette udstyr kan indeholde:

 – Kølemiddelgas, der skal genvindes 
fuldt ud af specialiseret personale og 
ledsaget af de nødvendige tilladelser 
i specielle beholdere;

 – Smøreolie indeholdt i kompressorer 
og i kølekredsløbet, som skal opsam-
les;

 – Blandinger med frostvæsker, der er 
indeholdt i vandforsyningsnettet, 
hvis indhold skal opsamles korrekt;

 – Mekaniske og elektriske dele, der skal 
sorteres og bortskaffes på autoriseret 
måde.

Når maskinkomponenter fjernes for at 
blive udskiftet til vedligeholdelsesfor-
mål, eller når hele enheden når slut-
ningen af sin levetid og skal fjernes fra 
installationen, anbefaler vi at sortere 
affaldet efter type og sikre, at det bort-
skaffes af autoriseret personale på eksi-
sterende affaldsindsamlingsanlæg.
 

Fig. 114
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Dataplade

Indendørsenhed

MINMAX

3

6 8

2 71

4 5

9

Fig. 115

1 Model – Serienr.
2 Kommerciel kode
3 Producent
4 Maksimalt tryk for varmtvandsforsy-

ningsnetværk (hvis til stede)
5 Maksimalt varmekredstryk
6 Elektriske data og mærkeeffekt
7 ID BSI PED-certificering
8 IP: brugergrænseflade på maskinen
9 IP: brugergrænseflade fra fjernbe-

tjening

Udendørsenhed
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3
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11 12 13
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Fig. 116

1 Navn eller varemærke
2 Model
3 Opvarmningsdata
4 Nominel varmeydelse
5 Køledata
6 Nominel køleydelse
7 Kølekredsløbsolietype
8 Kølemiddeltype – kølemiddelpå-

fyldning
9 GWP. Global Warming Potential in-

deks
10 CO2-ækvivalent
11 Elektriske data
12 Grad af elektrisk beskyttelse
13 Maksimal elektrisk effekt
14 Maksimalt tryk i kølekredsløbet
15 Minimumskølekredstryk
16 Fremstillingssted
17 IP beskyttelsesklassificering
18 Certificering
19 Kontaktadresse
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Teknisk datatabel for kølemiddel

 AEROTOP ODU

04X.2 05X.2 08X.2
08.2

10X.2 - 10.2
12X.2 - 12.2

Kølemiddeltype R32 R32 R32 R32

Kølemiddelpåfyldning 
[g]

1000 1000 1400 2100

GWP 675 675 675 675

CO2 ækvivalent [t] 0,7 0,7 0,9 1,4
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