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1. Sikkerhedsforskrifter

  1.2.  Advarsler før 
installering

Installering og første opstart 
af kedlen skal foretages af 
en autoriseret installatør 
i overensstemmelse 
med de lokalt gældende 
installationsforskrifter og 
eventuelle love og regler fra 
lokale myndigheder og det 
lokale sundhedsvæsen.

Efter at have installeret 
kedlen skal installatøren 
udlevere driftsvejledningen 
til slutbrugeren og give ham/
hende alle de nødvendige 
oplysninger om betjening af 
kedlen og sikkerhedsudstyret.

Kedlen er beregnet til at 
fremstille varmt vand til en 
husholdning. Den skal sluttes 
til et varmeanlæg og et 
varmtvandssystem, der passer 
til kedlens effekt.

Anvendelse, der ikke er 
bestemmelsesmæssig, er ikke 
tilladt.
Producenten kan under ingen 
omstændigheder gøres 
ansvarlig for skader, der skyldes

uhensigtsmæssig anvendelse 
eller manglende overholdelse 
af anvisningerne i denne 
vejledning.

Installering, 
vedligeholdelse og alt 
andet arbejde skal 
foretages i overensstemmelse 
med de gældende regler og 
producentens anvisninger. 
Producentens garanti dækker 
ikke for personskader, skader 
på dyr eller tingsskader, hvis 
anlægget ikke er installeret 
professionelt korrekt.

Kedlen leveres i 
papemballage.  
Kontrollér kedlen for skader og 
manglende dele efter at have 
fjernet emballagen. Kontakt 
leverandøren i tilfælde af 
skader eller mangler. Opbevar 
al emballage (klemmer, 
plastposer, polystyren osv.) 
utilgængeligt for børn, da den 
kan udgøre en fare.

I tilfælde af driftsfejl og/
eller fejlfunktion skal 
kedlen slukkes og gashanen 
lukkes. Prøv ikke at reparere 
apparatet selv, men tilkald en 
autoriseret installatør.
 
Før vedligeholdelse/ reparation 
af kedlen skal 
der altid slukkes for strømmen.

Tilkald en autoriseret 
installatør, hvis der skal 
foretages reparationer, 
og bed om, at der kun 
bruges originale reservedele. 
Hvis disse anvisninger ikke 
overholdes, kan det påvirke 
apparatets sikkerhed, ligesom 
producentens garanti kan 
bortfalde.

1.1.  . Anvendte symboler

Hvis advarslerne ignoreres, 
kan det medføre 
personskader og sågar 
livsfare.

Hvis advarslerne ignoreres, 
kan det medføre fare og i 
nogle tilfælde væsentlige 
skader på indbo, planter og 
dyr.

Symbol for yderligere informationer 
og anvisninger

Ved arbejde på eller 
vedligeholdelse af 
elementerne i nærheden af 
ledninger eller røgudsugninger 
samt tilbehør hertil skal kedlen 
slukkes ved at stille den 
bipolare udvendige afbryder på 
OFF og lukke for gassen.
Når arbejdet er afsluttet, 
skal en autoriseret installatør 
kontrollere, at ledningerne og 
udstyret fungerer korrekt.

Når kedlen skal rengøres 
udvendigt, skal den 
slukkes og den udvendige 
afbryder skal stilles på OFF. 
Rengør med en fugtig klud 
vredet op i sæbevand. 
Brug ikke aggressive 
rengøringsmidler, 
skadedyrsbekæmpelsesmidler 
eller giftstoffer.

For at opnå sikker, 
miljøvenlig og økonomisk 
drift skal de gældende 
forskrifter overholdes. Ved 
anvendelse af indbygningssæt 
eller ekstraudstyr bør der 
kun anvendes produkter og 
ekstraudstyr fra ELCO.
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1.3. Brugeroplysninger

Informer brugeren om kedlens
funktioner, især med hensyn til
sikkerhedsinformationerne.
Husk at udlevere
driftsvejledningen og at
fortælle brugeren, at den skal
opbevares i nærheden af
kedlen. Fortæl samtidig
brugeren, at det er vigtigt at:

- kontrollere vandtrykket i 
kedlen regelmæssigt, 

-  genetablere trykket og 
udlufte kedlen efter behov,

-  justere grænseværdierne og 
indstillingsværktøjerne, så 
kedlen kører korrekt og mere 
økonomisk,

-  få foretaget eftersyn 
og service af kedlen 
regelmæssigt i henhold til 
forskrifterne,

-  indstillingerne for 
forbrændingsluft og 
gastilførsel under ingen 
omstændigheder ændres.

1.4. Garantibetingelser

Alle skader, der måtte 
opstå af følgende årsager, er 
ikke dækket af vores garanti:
-   uhensigtsmæssig eller 

ukorrekt brug eller drift
-   forkert installering eller 

opstart foretaget af køber 
eller tredjemand

-   anvendelse af  uoriginale 
dele

-   drift af systemet med for 
højt tryk eller i modstrid 
med producentens 
specifikationer

-   anvendelse af uegnet 
brændsel  -manglende 
overholdelse af 
anvisningerne i 
betjeningsvejledningen.

1.  Sikkerhedsforskrifter

Hvis der lugter af gas:

• tænd ikke lyset
• tænd ingen elektriske 

apparater
• brug ikke telefonen i 

farezonen
• sluk alle flammer, og ryg ikke
• åbn døre og vinduer i 

farezonen
• luk for gassen på håndtaget 

på gasrøret ved gasmåleren
• advar beboere/naboer 

i bygningen, og forlad 
bygningen hurtigst muligt.
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1.  Sikkerhedsforskrifter

1.5. Bestemmelser

For at opnå sikker, miljørigtig 
og energibesparende drift skal 
følgende standarder overholdes:

90/396/EØS
- - EU-direktivet om gasapparater

92/42/EØS
- EU-direktivet om virkningsgrad

97/23/EØS
- EU-direktiv om trykbærende 

udstyr

EN 437
EU-direktiv om Prøvegasser - 
Prøvetryk
- Apparatkategorier

EN 483
Kedel til gasformigt brændsel

EN 677
Kedel til gasformigt brændsel

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

Bygningsreglement
Bygningsreglement BR 10

Gasreglement
Gasreglement A

AT vejledning
B4.8 Indretning og anvendelse af
fyrede varmtvandsanlæg

Lokale krav
Stedlige myndigheders eventuelle
krav

Stærkstrømreglement
Gældende stærkstrømsreglement

1.6.  CE-mærkning

CE-mærket er en garanti for, at
kedlen opfylder kravene i følgende
direktiver:
- 2009/142/EØF
 om gasapparater
- 2004/1 
 om elektromagnetisk kompatibilitet
- 92/42/EØF
 om virkningsgrad „kun artikel 7 
 (§ 2), artikel 8 og bilagene fra III til V“
- 2006/95/EØF
 om elektrisk udstyr
-    2009/125/EF 
     Energirelaterede produkter.
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Skader på kedlen 
som følge af forkerte 
driftsbetingelser.

Brug tilbehør og værktøj 
korrekt (kontrollér, at 
værktøjet ikke er beskadiget, 
og at grebet er korrekt 
fastgjort og i god stand), brug 
værktøjet korrekt, sikr det mod 
at falde ned, og læg det på 
plads efter brug.
Personskader som følge af
udslyngede splinter eller
fragmenter, indånding af
støv, stød, snitsår, stiksår
og hudafskrabninger.
Skader på kedlen eller på
andre genstande i
nærheden som følge af
udslyngede splinter eller
fragmenter, stød og
snitsår.

Brug egnet elektrisk 
udstyr (de t r især vigtigt at 
kontrollere, at strømkabler 
og -stik er i god stand, og at 
roterende eller pendulerende 
dele er fastgjort korrekt). Brug 
udstyret korrekt.
Pas på, at personer, der 
går forbi, ikke kan falde i 
strømkabler, der ligger på 
gulvet.
Fastgør strømkablerne for 
at undgå faldulykker. Træk 
stikket ud af stikdåsen efter 
brug, og  læg udstyret på 
plads.
Personskader som følge af 
udslyngede splinter eller 
fragmenter, indånding af 
støv, stød, snit- og stiksår eller 
hudafskrabninger, støj og 
vibrationer. 
Skader på kedlen eller 
på andre genstande i 
nærheden som følge 
af flyvende splinter eller 
fragmenter, stød og skarpe 
kanter.

Kontrollér, at bærbare stiger 
er stabile og står sikkert, samt 
at trinnene er i god stand og 
skridsikre. En hjælper skal 
holde øje med, at stigen står 
sikkert, når en person står på 
den.
Personskader som følge 
af fald fra stor højde eller 
snitsår (klapstige).

Kontrollér, at stiger med repos 
er stabile og står sikkert, 
at trinnene er i god stand 
og skridsikre, at der er et 
gelænder ved stigens start og 
reposen.
Personskader som følge af
fald fra stor højde.

Ved arbejde i stor højde 
(generelt i en højde på 
over 2 m) er det vigtigt, at 
arbejdsområdet er omkranset 
af et sikkerhedsgelænder, 
og at det personlige udstyr 
beskytter mod fald, at der ikke 
er nogen farlige genstande i 
det potentielle faldområde, 
og at et eventuelt fald 
dæmpes med elastiske eller  
deformerbare underlag.
Personskader som følge af
fald fra stor højde.

Sørg for at sikre, at 
arbejdspladsen holdes 
ren og sikker med hensyn 
til belysning, ventilation, 
konstruktioners stabilitet og 
nødudgange.
Personskader som følge af 
stød eller fald osv.

Sørg for at sikre kedlen 
og områderne omkring 
arbejdspladsen med egnet 
udstyr.
Skader på kedlen eller 
omkringliggende
genstande som følge af 
flyvende fragmenter, stød eller 
skarpe kanter.

Monter kedlen på en stabil,
vibrationsfri væg.
Støjende drift

Pas på ikke at beskadige
strømkabler og rør, når der 
bores huller i
Livsfare som følge af elektrisk 
stød ved kontakt med 
spændingsførende ledninger.
•  Eksplosion, brand eller 

gasforgiftning som 
følge af gasudslip fra 
beskadigede rør.

•  Skader på eksisterende 
anlæg.

•  Oversvømmelser 
med vand fra beskadigede 
vandrør.

Brug ledninger med 
egnet tværsnit til elektrisk 
tilslutning.
Brand som følge af 
overophedning på 
grund af strømstyrken i 
underdimensionerede

Beskyt tilslutningskablerne, så 
de ikke bliver beskadiget.
Livsfare som følge af 
elektrisk stød ved kontakt 
med spændingsførende 
ledninger. Eksplosion, brand 
eller gasforgiftning som følge 
af gasudslip fra beskadigede 
rør.
Oversvømmelser med 
vand fra beskadigede 
vandrør.

Sørg for at sikre, at 
rummet og anlægget, hvor 
kedlen skal tilsluttes, er i 
overensstemmelse med de 
forskrifter, der gælder på 
dette område.
Livsfare som følge af 
elektrisk stød ved kontakt 
med forkert installerede 
spændingsførende ledninger.

1. Sikkerhedsforskrifter
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Før der udføres arbejde på 
kedlen, skal alle dele, som 
kan indeholde varmt vand, 
generelt tømmes, aktivér om 
nødvendigt røgaftræk.
Personskader som følge af 
forbrændinger. 

Afkalk komponenterne, 
idet anbefalingerne i 
sikkerhedsdatabladet for det 
anvendte middel overholdes, 
udluft komponenten, brug 
beskyttelsestøj, bland 
ikke afkalkningsmidler 
med hinanden, og beskyt 
kedlen og omkringliggende 
genstande.
Personskader som følge 
af hud- eller øjenkontakt 
med sure substanser, 
indånding eller indtagelse af 
giftige kemikalier.
Skader på kedlen eller 
omkringliggende 
genstande som følge af de 
sure substansers ætsende 
virkning.

Sluk for strømmen, åbn 
vinduerne, og tilkald en 
autoriseret installatør, hvis der 
lugter brændt eller af røg fra 
apparatet.
Personskader som følge af 
forbrændinger, indånding 
af røg og forgiftning.
Eksplosion, brand eller 
forgiftning.

Kedlen skal flyttes 
yderst forsigtigt, idet der 
anvendes det nødvendige 
sikkerhedsudstyr.
Skader på kedlen eller 
omkringliggende
genstande som følge 
af kollisioner, sammenstød, 
trykmærker eller skarpe kanter. 

Brug personligt 
beskyttelsestøj og -udstyr 
under arbejdet. 
Personskader som følge af
elektrisk stød, flyvende
splinter eller fragmenter,
indånding af støv, stød,
snit- og stiksår eller
hudafskrabninger, støj og
vibrationer.

Opbevar materialer og udstyr, 
så det er nemt og sikkert at 
anvende; Undgå stabler, som 
kan vælte.
Skader på kedlen eller 
omkringliggende 
genstande som følge af 
kollisioner, sammenstød, 
trykmærker og skarpe kanter.

Arbejde inde i kedlen skal 
udføres med den nødvendige 
omhu for at undgå pludselig 
kontakt med spidse dele.
Personskader som følge 
af snit- og stiksår eller 
hudafskrabninger.

Alle sikkerheds- og 
kontrolsystemer, der er 
omfattet af arbejde på kedlen, 
skal genetableres, og det skal 
kontrolleres, at de fungerer 
korrekt før genstart.
Eksplosion, brand eller 
forgiftning som følge af 
gasudslip eller dårligt udledt 
røggas.
Skader på kedlen og 
blokering af kedlen som 
følge af ukontrollerede 
driftsbetingelser.

1. Sikkerhedsforskrifter
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1.7.  Anlægsvandets kvalitet
Anlægsvandets sammensætning 
og kvalitet har direkte indflydelse 
på hele anlæggets effekt og 
kedlens levetid. Ved første 
og efterfølgende påfyldning 
på anlægget kan der normalt 
anvendes vand fra hanen med 
en pH-værdi på 7-8, så længe 
det ikke er kraftigt korroderende 
(kloridindhold > 150 mg/l) eller 
hårdt til meget hårdt vand.
Du kan rekvirere en vandanalyse fra 
det lokale vandforsyningsselskab.
Hvis den specifikke anlægsvolumen 
er over 20 Liter/kW effekt (f.eks. ved 
montering af en bufferbeholder til 
anlægsvand), skal den maks.
tilladte kalktilførsel i det påfyldte 
vand beregnes i overensstemmelse 
med vejledningen i VDI-direktiv 
2035. Om nødvendigt skal der 
tilsættes blødgøringsmiddel 
til påfyldningsvandet. Der 
må ikke tilsættes kemiske 
korrosionsbeskyttelsesmidler. 

1.8.  Ukendt vandkvalitet og
udskiftningsanlæg
Der er ofte stoffer og additiver 
i anlægsvandet, som påvirker 
kedlens funktion og levetid. Derfor 
skal man enten
• opvarme og tømme det gamle 

system helt før udskiftning af 
anlægget eller

• skylle varmesystemet før 
udskiftning af anlægget.

 Det optimale er at skylle 
anlægget umiddelbart før første 
opvarmning.

ANLÆGSVAND
Hårdhed Tilladt værdi Vandblødgøring Virkning ved afvigelse

[mmol/l ] [°dH] [°fH]

Blød ≤ 1,5 ≤ 8,4° dH ≤ 15° fH Nicht erforderlich

Middel 1,5 - 2  8,4 - 11,2° dH  15 - 20,4° fH Empfohlen

Hård ≥ 2 ≥ 11,2° dH ≥  20,4° fH Erforderlich -  Kraftig kalkaflejring
-  Kort levetid for kedlen

SANITETSVAND
Hårdhed Tilladt værdi Vandblødgøring Virkning ved afvigelse

 [mmol/l ] [°dH] [°fH]

Blød/middel ≤ 2,5 ≤ 14° dH ≤ 25° fH Ikke påkrævet

Hård ≥ 2,5 ≥ 14° dH ≥  25° fH Påkrævet -  Kraftig kalkaflejring
-  Kort levetid for pladevarme-

veksleren

1. Sikkerhedsforskrifter

1.9.  Gulvvarme
Et gulvvarmesystem kan sluttes
direkte til anlægget, hvis rørene
er ilttætte.
Som hovedregel skal
gulvvarmeanlægget udstyres
med en termostat, der beskytter
rørene/gulvbelægningen mod
overophedning.
Hvis gulvvarmeanlæggets
konstruktion er ukendt (f.eks. ved
udskiftningsanlæg), skal systemet
adskilles mellem kedel og
gulvvarme ved at montere en
varmeveksler.
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2. Installering

2.1. Produktbeskrivelse

2.1.2.  Leveringsomfang
Kedlen leveres i papemballage. 
Kontrollér
efter udpakning kedlen for eventuelle
skader og for, om leverancen er
fuldstændig.

2.1.1.  Produktdokumentation
Denne brugsvejledning gælder for de
produkter, der fremgår af skemaet:

3312075 THISION MINI 12 

3312076 THISION MINI 18 

3312077 THISION MINI 25

Produktets artikel-nr. står på 
typeskiltet.

ADVARSEL!
GEM AL EMBALLAGE (KLEMMER, PLASTPOSER OSV.)
UTILGÆNGELIGT FOR BØRN, DA DEN KAN UDGØRE EN FARE.

ADVARSEL!
KONTROLLÉR, OM SKRUERNE ER EGNEDE TIL DEN 
PÅGÆLDENDE TYPE VÆG.

Pos.

1 Varmekilde

2 Ophængsbeslag

3 Monteringsskruer
(Fischer type SX)

Dokumentation

4 Brugervejledning

5 Installations- og
vedligeholdelsesvejledninger

6 Monteringsskabelon

7 Udløbsrør sikkerhedsventil
med pakning

8 Sekskantet hætte med
tætningsring til lukning af
varmtvandsreturløbet i ren
varmedrift

Fjernbetjening tilbehørspakke

9 Displayklap (når fjernbetjenin-
gen er fjernet)

10 Holdebøjle til udvendig
montering af fjernbetjeningen

11 Skruer 

12 Udetemperaturføler

Montage

Betriebsanleitung
für den Betreiber

THISION MINI
Betriebsanleitung
für die autorisierte Fachkraft 

THISION MINI

1

2 3

8

4
5

6

7

910

11

12
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2. Installering

2.1. Produktbeskrivelse

2.1.3.  Typeskilt
Typeskiltet er monteret på venstre 
side (indvendigt) fra fabrikken.

Forklaring

1.   Mærke

2.  Producent

3.  Model – serie-nr.

4.  Produktbetegnelse

5.  Godkendelsesnummer

6.  Bestemmelsesland – gasart

7.  Gasindstilling

8.  Installationstype

9.  Elektriske data

10.  Maks. varmtvandstryk

11.  Maks. anlægsvandtryk

12.  Kedeltype

13.  NOx-klasse/effektivitet

14.  Nom. varmebelastning af 
varmeanlægget

15.  Nom. varmeeffekt af 
varmeanlægget

16.  Specifikt flow

17.  Kedlens effekt

18.  Nom. varmebelastning af 
varmtvandsbeholderen

19.  Anvendt gastype

20.  Omgivelsestemperatur for driften

21.  Maks. opvarmningstemperatur

22.  Maks. varmtvandstemperatur

Gas

MAX MIN

Gas
mbar

mbar

1 2

5
43

6

7

19

8
9

10 11

12 14
15

16 17 18
13

20
21
22

KONTROLLÉR, OM DEN ANVENDTE GAS STEMMER OVERENS
MED KEDLENS SPECIFIKATIONER (SE TYPESKILTET).
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OK

1

3

4

2

6

5

Forklaring:

1.  LED‘er 
• LED GRØN  
Gaskedel OK  (uafhængigt af om 
den kører) 
• LED RØD  
Gaskedel FEJL

2. REMOCON PLUS-display  
(fjernbetjening)

3. Kedel/servicedisplay

4. Tænd/sluk-knap

5.  Trykindikator for varmeanlægget

6.  Reset-knap og 
skorstensfejerfunktion

Servicedisplayet (3) bruges kun til 
skorstensfejerfunktionen.
På displayet vises kun 
fremløbstemperaturen ved varmekrav.

Servicedisplayets symboler:

2. Installering

2.1. Produktbeskrivelse

2.1.4.  Kontrolpanel
Tryk på displayklappen for at få 
adgang til displayet og knapperne.

OK

Tryk på RESET.

Flamme registreret

Skorstensfejerfunktion
aktiv, klar til
varmtvandsdrift

 Skorstensfejerfunktion
aktiv, klar til varmedrift

 

Temperaturvisning

 
Skorstensfejerfunktion
aktiv
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2. Installering

2.1. Produktbeskrivelse

2.1.5. REMOCON PLUS    
fjernbetjening

OK

7 8 92.1.6. REMOCON PLUS 
Displaysymboler:

Sommer

Vinter

OFF (system slukket, frostsikring aktiv)

Tidsprogrammering

Manuel drift

Flamme registreret

Ønsket rumtemperatur

Målt rumtemperatur

Kortvarigt ønsket rumtemperatur

Udetemperatur

SCI Termoregulering aktiv

FERIEfunktion aktiv

Varmeanlæg aktiveret

Varmt vand aktiveret

Fejlvisning

COMFORT Komfortfunktion aktiv

Solvarmeanlæg aktivt (ekstraudstyr)

Oversigtsmenu

Varmeindstilling

Varmtvandsindstillinger

Systemeffekt

Skærmfunktioner

7.  RETUR-tast (foregående 
skærmbillede)

8. Valgknap menu

9. Bekræft-tast (OK)
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THISION MINI 12 - 18 - 25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

14

13

15

16

17

19

20

18

2.1.7. SAMLET OVERSIGT

Billedforklaring:
1.  Aftræk
2.  Manuel udluftning
3.  Primær varmeveksler
4.  Ioniseringselektrode
5.  Returløbsføler NTC2
6.  Fremløbsføler NTC1
7.  Lyddæmper
8.  Gasventil
9.  Vandlås
10.  Sikkerhedsventil 3 bar
11.  Smudsfilter varmeanlæg
12.  Cirkulationspumpe varmeanlæg
13.  3-vejsventil
14.  Vandtryksafbryder varmeanlæg
15.  Modulerende blæser
16.  Tændelektrode
17.  Tændingstransformer
18.  Røggas-termosikring
19.  Termosikring varmeveksler
20.  Tilslutning til røggasanalyse

2. Installering

2.1. Produktbeskrivelse
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2.1.8.  MÅL

2.1.9. Installationens
             minimumafstande

For at kunne vedligeholde kedlen skal
minimumafstandene, der fremgår af
illustrationen overholdes. Brug et
vaterpas for at justere kedlen korrekt.

A 350 mm

B  50 mm

C 450 mm

D 300 mm

Afstand til brændbare bygningsdele
Ved nominel varmeeffekt opstår der 
ikke temperaturer, der er højere end 
den maks.
tilladte temperatur på 85 °C, og 
afstand til brændbare bygningsdele er 
derfor ikke nødvendig.

BEMÆRK!
MED TILSTRÆKKELIG
SIDEAFSTAND (MIN.
50 MM)
KAN SIDEDELENE AFMONTERES,
SÅ DET ER LETTERE AT FÅ
ADGANG TIL KEDLEN VED
VEDLIGEHOLDELSE OG
REPARATION.

C

A

D

B B

150
305

180 25
74

5

28

74
5

200
120 120

200

R
13265 67

A. Varmefremløb  ¾”

C. Gasindgang  ¾”

E. Varmereturløb ¾”

R. Beholderreturløb  ½”

Uden ill.
Afgang Varmesikkerhedsventil
Cu ø 15 mm.
Afgang kondensafløb
Diameter 18,5 mm. 

2. Installering

2.1. Produktbeskrivelse
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Gaskedlen er beregnet til opvarmning 
af vand til en temperatur under 
kogepunktet.
Dette kredsløb skal sluttes 
til et  varmeanlæg og en 
varmtvandsledning,  der svarer til 
kredsløbets kapacitet og ydelse.

Før tilslutning af kedlen skal der tages
højde for følgende punkter:
-  Anlæggets ledninger skal 

rengøres grundigt, så eventuelle 
rester eller andet snavs, der er 
opstået ved gevindskæring og 
svejsning, ikke reducerer kedlens 
funktionssikkerhed.

-  Sørg for, at kedlen er beregnet 
til drift med den gasart, der 
skal bruges. (Læs angivelserne 
på gaskedlens emballage og 
typeskilt.)

-  Kontrollér, at der ikke er nogen 
indsnævringer i skorstenen, 
og at den ikke anvendes som 
røggasaftræk fra andre kedler, 
medmindre den er beregnet til 
flere brugere iht. de gældende 
bestemmelser.

-  Kontrollér ved tilslutning til en 
eksisterende skorsten, at den er 
helt ren og fri for fremmedlegemer, 
som kan løsne sig og udgøre 
en ekstremt farlig tilstopning af 
aftrækket.

-  Hvis vandet er meget hårdt, er der 
fare for kalkdannelse, der reducerer 
kedelkomponenternes effektivitet.

-  Svovlindholdet i den anvendte 
gas skal være under de gældende 
europæiske standardværdier: 
kortvarig maksimalværdi i årets løb: 
150 mg/m3 gas og middelværdi i 
årets løb: 30 mg/m3 gas.

Hvis kedlen anvendes som type 
C med lukket brændkammer og 
afgasningsskorsten (LAS), gælder 
der ingen begrænsninger for 
ventilationsforholdene og rummets 
størrelse.

For ikke at forringe kedlens drift, skal 
installationsstedet være tilpasset til 
driftstemperaturens grænseværdi 
og være beskyttet, så kedlen ikke er 
direkte udsat for vejr og vind.

El-tilslutning
Generelle anvisninger
Elektrisk installation og tilslutning må 
udelukkende udføres af en autoriseret 
elektriker.

INSTALLERING OG
FØRSTE OPSTART AF
KEDLEN SKAL 
FORETAGES AF EN
AUTORISERET
INSTALLATØR I
OVERENSSTEMMELSE
MED DE LOKALT
GÆLDENDE –
INSTALLATIONSFORSKR
IFTER OG EVENTUELLE
LOVE OG REGLER FRA
LOKALE MYNDIGHEDER
OG DET LOKALE
SUNDHEDSVÆSEN.

DER MÅ IKKE BEFINDE
SIG BRANDFARLIGE
GENSTANDE I 
NÆRHEDEN
AF KEDLEN. SØRG FOR AT
SIKRE, AT KEDLENS
OMGIVELSER OG
ANLÆGGET, HVOR KEDLEN
SKAL TILSLUTTES, ER I
OVERENSSTEMMELSE MED
DE GÆLDENDE 
FORSKRIFTER.
HVIS DER FOREKOMMER
STØV OG/ELLER SKADELIGE
DAMPE I KEDLENS
OPSTILLINGSRUM, SKAL
KEDLEN KØRE OVER ET
ANDET LUFTKREDSLØB.

2. Installering

2.2. Anvisninger før installering
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Kedlen er beregnet til
vægmontering og kan ikke
opstilles på et stel eller på
gulvet.

Kedlen skal hænges op på en fast 
væg uden skader, der er stærk nok til 
at bære kedlens vægt. På den måde 
forhindres det, at man kan komme i 
berøring med de spændingsførende, 
elektriske dele på kedlens åbne 
bagside.
På anlæg i et installationsrum 
eller en installationsniche skal 
mindsteafstandene overholdes, som 
sikrer adgang til kedlens enkelte 
komponenter.

Tag kedlen ud af kassen.
Fjern beskyttelsesfolien fra alle 
kedlens dele.

Anvendelse af monteringsskabelon:

1.  Placer monteringsskabelonen på 
monteringsstedet.

2.  Fastgør skabelonen på væggen.

3.  Markér placeringen af monterings-
hullerne på væggen.

4.  Fjern monteringsskabelonen fra 
væggen igen.

5. Bor huller.

6. Knæk tappen af i de forprægede 
gennembrudssteder.

7. Monter bøjlen på væggen.

8. Hæng kedlen op på bøjlen.

2. Installering

2.3. Installering af kedel

74
5

99

12
4

26
9

53
6

12
4

385 (30-35)
315 (12-18-25)

THISION MINI

A B  R C D E

BA C D E

14

50

C ER

B

FARE SOM FØLGE AF
UTILSTRÆKKELIG
FASTGØRING
MONTERINGSDELENE TIL
KEDLEN SKAL VÆRE VALGT
PÅ BAGGRUND AF VÆGGENS
TYPE OG TILSTAND.
VED UTILSTRÆKKELIG
FASTGØRING KAN KEDLEN
FALDE NED AF VÆGGEN.
UTÆTHEDER I
TILSLUTNINGERNE, DER KAN
OPSTÅ HERVED, KAN VÆRE
FORBUNDET MED LIVSFARE.

INSTALLATIONEN SKAL
UDFØRES FAGLIGT
KORREKT I
OVERENSSTEMMELSE
MED DE TEKNISKE
PRINCIPPER.

Monteringsskabelon  
(medfølger ved levering)
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2. Installering

2.4.  Anvisninger til afmontering af 
          beklædning og eftersyn af kedlen 

Gør følgende for at få adgang til 
delene inde i kedlen:

1.  Skru de to skruer på frontpladen 
ud (a), træk frontpladen fremad, og 
løft den ud af de øverste holdere 
(b);

2.  Klap kontrolpanelet ned ved at 
trække det fremad (c).

3.  Løsn de to snaplåse på brænd-
kammerets låseplader. Træk 
pladen fremad, og løft den af de 
øverste holdere (d).

  (c)

  (a)   (b)

  (d)

FØR ETHVERT
ARBEJDE PÅ KEDLEN
SKAL DER SLUKKES 
FOR STRØMMEN OG
LUKKES FOR GASSEN.
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2. Installering

2.4.  Anvisninger til afmontering af
 beklædning og eftersyn af kedlen

Afmontering/montering af
sidevæg (om nødvendigt)

1. Løsn de 4 skruer for at afmontere 
sidevæggen

2. Montering sker i omvendt 
rækkefølge.
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2. Installering

2.5. Gastilslutning

Gaskedlen er konstrueret til brug 
af gasarter inden for følgende 
kategorier.

Kontrollér ud fra dataene på types-
kiltene på emballagen og på kedlen, 
om gaskedlen er beregnet til brug i 
det land, hvor den skal installeres, og 
at gaskategorien svarer til en tilladt 
kategori i bestemmelseslandet.

Gastilførselsledningen skal være 
fremstillet og dimensioneret i over-
ensstemmelse med de gældende 
bestemmelser herfor og med kedlens 
maksimaleffekt; Kontrollér også den 
korrekte dimensionering og tilslutning 
af gashanen.

Før installeringen skal gasledningen 
rengøres grundigt, så eventuelle 
rester ikke reducerer kedlens 
funktionssikkerhed.

Det skal desuden kontrolleres, 
at gaskedlen er beregnet til den 
anvendte gasart (se typeskiltet inde i 
kedlen).

Til sidst skal man også kontrollere 
det gastryk, som forefindes i kedlens 
gasforsyning.
Et utilstrækkeligt gastryk kan reducere 
kedlens effekt og dermed give 
brugeren problemer.

Gasinstallation
Tæthedsprøve af gasledningen må 
ikke foretages med et tryk over 110 
mbar.
Et højere tryk kan beskadige 
gasarmaturerne.
Når det er nødvendigt at foretage en 
lækagetest med højere tryk, skal der 
lukkes for gassen.
VIGTIGT!!
FØR GASHANEN ÅBNES, SKAL 
TRYKKET I RØRENE REDUCERES.

LAND MODEL KATEGORI

DK
THISION MINI 12
THISION MINI 18
THISION MINI 25

I2H

EKSPLOSIONSFARE OG
FARE FOR SKOLDNING
SOM FØLGE AF 
FORKERT INSTALLATION!
DET ER VIGTIGT, AT 
TILSLUTNINGSLEDNINGERNE
MONTERES SPÆNDINGSFRIT.
SPÆNDINGER I 
TILSLUTNINGSLEDNINGEN
KAN MEDFØRE UTÆTHEDER.

RISIKO FOR SKADER
SOM FØLGE AF
BESKIDTE LEDNINGER!
BLÆS ELLER SKYL
TILSLUTNINGSLEDNINGERNE
GRUNDIGT IGENNEM FØR
INSTALLATION. RESTER
EFTER SVEJSNING, AF
TÆTNINGER, SNAVS OG
FREMMEDLEGEMER I
TILSLUTNINGSLEDNINGERNE
KAN MEDFØRE SKADER PÅ
KEDLEN.
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2.  Installering

2.6. Wasseranschluss

2.6.2.  Restløftehøjde 
               ved ΔT 20 K 
Til dimensionering af anlæggets 
ledninger og radiatorer skal der tages 
højde for den resterende trykhøjde 
i forhold til det krævede flow, sådan 
som det fremgår af kurvens værdier. 
Se diagrammet nedenfor.

Hvis systemenhederne anvendes
til rene varmeanlæg (uden 
varmtvandsbeholder), skal den 
sekskantede hætte anvendes 
(følger med dokumentationen) for 
at lukke tilslutning R. 

Hydraulik/gastilslutnings-kit
kan købes som ekstraudstyr.
Hvis der ikke bruges en 
tilbehørspakke, skal man i stedet 
anvende passende armaturer og 
tætninger.

Samtlige tilslutninger til vand og gas 
fremgår af illustrationen.

Forklaring:

A. Varmefremløb

C. Gaseingang

E. Varmereturløb

F. Afløb fra overtryksenheden

H. Tømmehane

I. Kondensafløb

R. returløb beholder A 
R

C 

E 

I 

H 
F 

2.6.1. Visning af kedlernes 
tilslutninger

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 [l\t] 

[mCE] 

min 450 l/t
max 930 l/t

THISION MINI 12
THISION MINI 18
THISION MINI 25

TILSLUTNINGSRØRENE
SKAL BESKYTTES, SÅ DE
IKKE KAN BLIVE
BESKADIGET.
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2.  Installering

2.6. Vandtilslutning

2.6.3.  Overstrømsventil
Den væghængte kondenserende
gaskedel er udstyret med en 
overstrømsventil, der ikke kræver 
indstilling. Overstrømsventilen sikrer 
et min. flow i den primære
varmeveksler på 450 l/t ved reduktion 
af belastningen i varmeanlægget, 
f.eks. hvis radiatortermostatventilerne  
eller zoneventilerne l.
Overstrømsventilen fungerer som 
bypass og beskytter den primære 
varmeveksler mod overophedning, 
når vandcirkulationen er utilstrækkelig. 
I så fald regulerer kedlen effekten 
som normalt og slukker brænderen, 
så snart den nominelle temperatur er 
nået.

Overstrømsventilen sidder 
i fremløbsenheden og er 
indbygget i samme blok som 3 
barsikkerhedsventilen.
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Når kedlen anvendes sammen med 
et ældre varmeanlæg, kan vandet 
indeholde forskellige stoffer og 
additiver, som kan forringe den nye 
kedels funktion.
Før den gamle kedel udskiftes, skal 
systemet rengøres grundigt for at 
fjerne alle partikler og snavs, som 
kunne hindre vandvarmerens korrekte 
funktion.
Kontrollér, at ekspansionsbeholderens 
rumfang passer til systemets vand-
mængde. Installer om nødvendigt 
en ekstra ekspansionsbeholder i 
nærheden af kedlen.

Forsigtig!
Risiko for skader på grund af 
korrosion! Ikke-diffusionstætte plastrør 
i varmeanlægget kan medføre, at der 
trænger luft ind i anlægsvandet, der 
medfører korrosion i varmesystemet 
og kedlen.
Ved anvendelse af ikkediffusionstætte 
rør anbefales det at adskille systemet 
ved at montere en pladevarmeveksler 
mellem kedlen og varmeanlægget.

Forsigtig!
Risiko for skader som følge af varmeo-
verførsel ved lodning!
Tætninger i serviceventiler kan blive 
beskadiget af varmeoverførslen.
Ved lodning på tilslutningsstykker skal 
serviceventilerne afmonteres.

2.6.5. Overtrykssikring
Tilpas udløbsrøret til sikkerhedsventil
„F“ (side 20), som leveres med 
brugsvejledningen.
Overtrykssikringens afløb skal sluttes 
til et afløb med vandlås. 
Det skal gøre det muligt at foretage 
visuel kontrol.

2. Installering

2.6. Vandtilslutning

Kedlen er beregnet til at opvarme 
vand i en varmtvandsbeholder. 
Temperaturen reguleres med en 
beholderføler (se eldiagrammet).
Når temperaturen styres af en 
termostat, skal kedelversionen ændres 
fra beholder til system i menu 2/
undermenu 2/parameter 8.
Yderligere oplysninger finder du 
i betjeningsvejledningen til den 
anvendte tilbehørspakke.

2.6.6. Tilslutning til en separat
              varmtvandsbeholder

Hvis gulvvarmesystemet er opbygget 
med plastrør skal der monteres 
en sikkerhedstermostat ved 
gulvvarmesystemets varmefremløb.
For oplysninger om elektrisktilslutning    
af termostaten, se afsnittet „Elektriske 
tilslutninger“.
Funktion: Hvis fremløbstemperaturen 
er for høj, slukkes kedlen både i 
varmtvandsdrift og i varmedrift, 
og på displayet vises fejlkode 116 
„Termostat til gulvvarme åben“. Kedlen 
udførergenstart med automatisk reset, 
når der termostaten slutter igen.

I

På grund af den høje energieffektivitet
dannes der kondens, der skal ledes 
bort. Det gøres ved at tilslutte en 
plastslange (indvendig diameter 18,5 
mm), så alt kondensvandet ledes ,ud 
af kedlen. Slangen skal sluttes ,åben til 
en vandlås, der kan kontrolleres efter 
behov.
Overhold installationsreglerne, der 
gælder i det pågældende land, 
og følg eventuelle forskrifter fra 
lokale myndigheder og det lokale 
sundhedsvæsen. Kedlens vandlås skal 
fyldes med vand, før kedlen  startes 
første gang. Det gøres ved at hælde 
ca. 1/4 liter vand, gennem åbningen 
i røggasrøret, før ,røggasanlægget 
monteres, eller ved at skrue vandlåsen 
under kedlen af, fylde den med vand 
og montere den igen.

2.6.8. Kondensafløb2.6.4. Rengøring af
             varmeanlægget

2.6.7.  Anlæg med gulvvarme

ADVARSEL!!
OPVARM IKKE 3 

BARSIKKERHEDSVENTILENS
AFLØBSRØR (F.EKS. VED
LODNING), MENS DET ER
MONTERET PÅ VENTILEN.

ADVARSEL!!
FARE FOR SKOLDNING 
NÅR DER AFBLÆSSES 
VARMT VAND FRA 
ANLÆGGET.

OBS!
HVIS DER ER FOR LIDT
VAND I VANDLÅSEN,
KAN DER TRÆNGE
RØGGAS UD I LOKALET.

OBS! LIVSFARE SOM
FØLGE AF

RØGGASFORGIFTNING!
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2. Installering

2.7. Hydraulikdiagrammer

Billedforklaring:

1. Manuel udluftning
3. Primær varmeveksler
4. Ioniseringselektrode
5. Fremløbsføler NTC1
6. Returløbsføler NTC2
8. Sikkerhedsventil 3 bar
10. Overstrømsventil
11. Tømmehane
12. Vandlås
14. Smudsfilter varmeanlæg 
16. 3-vejsventil
17. Vandmangelsikring
18. Cirkulationspumpe varmeanlæg
19. Ekspansionsbeholder
20. Gasventil
21. Modulerende blæser
22. Tændelektrode
23. Termosikring varmeveksler

C ER

B

1

3

4

8

10
11

12 14

16

17

18

19

21

20

22

23

6

5

THISION MINI
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Kedlen er beregnet til aftrækstype B 
med friskluft fra opstillingsrum og til 
driftstype C balanceret afræk.
Det er vigtigt at kontrollere, at 
aftrækket er tæt ved installationen, for 
at undgå recirkulering.
Vandret monterede aftræk skal have en 
hældning på 3 % hen mod kedlen, så 
kondensvandet kan løbe tilbage.
Ved installering af type B skal det 
rum, hvor kedlen opstilles, have 
friskluftåbninger til det fri, som 
beskrevet i Gasreglement A I rum, 
hvor der kan opstå aggressive 
dampe (vaskerier, frisørsaloner, 
galvaniseringsanlæg osv.), skal 
man anvende installeringstype C 
med indsugning af luft udefra til 
forbrændingen. På den måde beskyttes 
kedlen mod korrosionsangreb. Brug 
kun aftræk godkendt til kedlen.
Ved drift med nom. varmeeffekt ligger 
røggastemperaturen ikke over 80 °C.
Men sørg for at overholde 
sikkerhedsafstandene, hvis 
ledningerne er trukket gennem let 
antændelige vægge eller materialer.

Tilslutning af kedlen til røggasrøret
- koncentrisk tilslutning af kedlen til  

indsugnings-/røggasrøret (LAS)
- dobbelt tilslutning af kedlen til 

røggasrøret med indsugning af luft 
udefra

- dobbelt tilslutning af kedlen til 
røggasrøret med indsugning af luft 
indefra

Aftræk leveres separat afhængigt af 
installeringsbehovet.

2. Installering 

2.8.  Tilslutning af forbrændings- og 
          røggasrør

Kedlen er beregnet til tilslutning til  
koncentrisk aftræk 60/100-friskluftog 
,røggasrør. En af de to luftindgange 
skal bruges, når indsugnings- og 
røggasrøret skal adskilles. Løsn 
skruen for at fjerne dækslet, 
sæt luftindgangsstudsen i (se 
reservedelslisten), og fastgør den med 
den medfølgende skrue.

OBS! 
KONTROLLÉR, AT
RØGGAS- OG 
INDSUGNINGSLUFTRØRENE
IKKE ER TILSTOPPET.
KONTROLLÉR, AT
RØGGASRØRET IKKE ER 
UTÆT.

INSTALLATIONEN SKAL 
UDFØRES FAGLIGT KORREKT
I OVERENSSTEMMELSE MED 
DE TEKNISKE PRINCIPPER.
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2. Installering

2.8.  Tilslutning af forbrændings- og
         røggasrør

S1 - Forbrændingsluft svarer til læng-
de i meter på indsugningsrøret

S2 - Røggasrør svarer til længde i 
meter på røggasrøret

Type
Røggasaftræk

Maksimal længde på luft-/røggasrør (m)
Leitungsdurch- 
messer  (mm)THISION MINI THISION MINI THISION MINI

12 18 25

Koncentriske
systemer

C13(x)
C33(x) 

14 14 12 ø 60/100

42 42 36 ø 80/125

42 42 36 ø 80/125

Dobbeltrørsyste-
mer

C53(x)   
C83(x) 

S1 + S2 S1 + S2 S1 + S2
ø 80/80

60 60 60

18 15 12 ø 60/60

B23 60 60 60 ø 80

2.8.1. Længdeskema for indsugnings-/røggasrør

Ved hver retningsændring på 90° skal 
der trækkes 1,5 m fra den samlede 
rørlængde.
Der skal tages hensyn til den ekstra 
modstand i bøjningerne i den  
tidligere nævnte dimensionering.
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2.8.2. Luftindsugning/aftræk
              modelvarianter

2. Installering

2.8.  Tilslutning af forbrændings- og
          røggasrør

Indsugning af forbrændingsluft fra
lokalet

B23 Røggasrør i skorstenen, 
indsugning af 
forbrændingsluft fra 
omgivelserne. Udmunding 
afaftrækket over taget.

Indsugning af forbrændingsluft
udefra 

C13
(x)

Vandret balanceret aftræk.
Røggasrør og 
forbrændingsluftrør 
udmunder i samme punkt 
på væg.

C33
(x)

Lodret balanceret aftræk.
Røggasrør og forbræn-
dingsluftrør udmunder i 
samme punkt over tag

C53
(x)

Splitaftræk.
Forbrændingsluftindsug-
ning og røggasaftræk 
udmunder i forskellige 
punkter.

C83 
(x)

Friskluftindsugning
fra det fri.
Røggasaftræk i
skakt eller skorsten.

C93
(x) 

Lodret balanceret aftræk i 
skakt
eller afmeldt skorsten.
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2.8.3. Aftræk på gaskedler 
 type C

Diagram A
Beregning af minimumafstanden i
siden af en dobbeltenhed som
funktion af den lodrette afstand
mellem røggasafgangene.

Bemærk:
Skal bruges til målberegning af
følgebladene.   

2. Installering

2.8.  Tilslutning af forbrændings- og
          røggasrør

Ecklage

Fassade mit Vorsprung 3

2

1

glatte Fassade

Berechnungsgleichung für den seitlichen
Mindestabstand aO (bzw. eO):
aO (bzw. eO) = a·x2+ b·x+ c (0 < x 5)

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

Lodret afstand x mellem røggasafgangene i m

M
in

im
um

af
st

an
d

 ti
l s

id
en

 a
0

 (e
lle

r
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a: mindst 0,5 m
b: mindst 1 m
c: mindst 5 m

For den sideafstand til vinduer direkte
ved siden af, der skal overholdes, skal
mål a eller b bruges afhængigt af mål 
d.

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

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

a : mindst 0,75 m vedr. b og samt og 
c, se ill. A

Røggasafgangen er ikke tilladt,
når z er større end 0,50 m
eller y er mindre end 0,40 m.

Hvis z er mindre end eller lig med
0,10 m eller y er større end 5 m,
gælder det som en glat facade (ill. A)

Abgasmündung

I dette område må der ikke være 
vinduer eller døre.

I dette område må der ikke være 
vinduer
eller døre.

Ill. B
Minimumafstande fra en enkelt
røggasafgang til vinduer, der kan
åbnes, eller facadedøre - på facader
med fremspring

Ill. A

Minimumafstande fra en enkelt
røggasafgang til vinduer, der kan
åbnes, eller facadedøre - på glat
facade

2. Installering

2.8. Aftræk på gaskedler type C

Røggasafgang

Røggas-
afgang

Røggas-
afgang
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w: 0,5 m til 1 m
 a: mindst 0,5 m
 e: mindst 0,5 m

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

Vedr. b og d og c,
se ill. A

Hvis w er mindre end 0,5 m
eller e er større end 5 m,
gælder det som en glat facade (ill. A).

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

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

Vedr. b og d og c,
se ill. A

Hvis w er mindre end 0,5 m
eller f er større end 5 m,
gælder det som en glat facade
(ill. A).

Desuden skal der være en afstand 
e eller f fra røggasafgangen til den 
tværgående facade. 

I dette område må der ikke være
vinduer eller døre.

Ill. C 

Minimumafstande fra en enkelt
røggasafgang til vinduer, der kan
åbnes, eller facadedøre - på facader i
hjørneposition

Tværgående facade uden vinduer

Tværgående facade med vinduer

2. Installering

2.8. Aftræk på gaskedler type C

Røggas-
afgang

Røggas-
afgang
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2. Installering

2.8. Aftræk på gaskedler type C

au: mindst 0,5 m
ao:  som kurve 1. o
 iht. skema A 

 
Vedr. b og c, se ill. A

au: mindst 0,5 m
ao: som kurve 1. o
 iht. skema A 

 
Vedr. b og d og c,

 se ill. A

Ill. D

Minimumafstande fra
røggasafgangene i en
dobbeltenhed til vinduer, der kan
åbnes, eller facadedøre – på glat
facade

Lodret placering af røggasafgangene

Forskudt placering af 
røggasafgangene

I dette område må der ikke være
vinduer eller døre.

Røggas-
afgang

Røggas-
afgang

Røggas-
afgang
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ao: mindst 2,20 m 
(fra kurve 2, iht. diagram A, lodret

 afstand x = 0)

 Vedr. c, se ill. A

Eksempel:
vandret placering af
røggasafgangene. For
andre placeringer se også
ill. B og D.

I dette område må der ikke være
vinduer eller døre.

2. Installering

2.8. Aftræk på gaskedler type C

ao:  mindst 1,45 m  
(fra kurve 1, iht. diagram A,

 lodret afstand x = 0)
 

Vedr. c, se ill. A

Minimumafstande fra
røggasafgangene i en
dobbeltenhed til vinduer, der kan
åbnes, eller facadedøre – på
facade med fremspring.

Vandret placering af
røggasafgangene

Ill. E
 
Minimumafstande fra
røggasafgangene i en
dobbeltenhed til vinduer, der
kan åbnes, eller facadedøre –
på glat facade.

Røggas-
afgang

Røggas-
afgang
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au: mindst 0,75 m
ao: som kurve 2,
 iht. skema A
f : mindst 2,5 m

 Vedr. b og d og c, se ill. A

Eksempel:
lodret placering af
røggasafgangene ved
tværgående facade med vinduer
(w større end 1 m).
For andre placeringer, se også
ill. C og D.  

I dette område må der ikke være
vinduer eller døre.

Ill. F b

Minimumafstande fra
røggasafgangene i en
dobbeltenhed til vinduer, der kan
åbnes, eller facadedøre – på
facader i hjørneposition
(tværgående facade med vinduer)

2. Installering

2.8. Aftræk på gaskedler type C

au: mindst 0,75 m
ao: som kurve 2,
 iht. diagram A
eo: som kurve 3,
 iht. skema A

 Vedr. b og d og c, se ill. A

Eksempel:
lodret placering af
røggasafgangene ved
tværgående facade uden vinduer
(w større end 1 m).
For andre placeringer, se også
ill. C og D.

I dette område må der ikke være
vinduer eller døre.

Ill. F a

Minimumafstande fra
røggasafgangene i en
dobbeltenhed til vinduer, der kan
åbnes, eller facadedøre – på
facader i hjørneposition
(tværgående facade uden

Røggas-
afgang

Røggas-
afgang
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Placeringen af en røggasafgang i det
angivne område (inklusive altanen) er
ikke tilladt. Altan med lukket eller
åben brystning

Ill. G 

Minimumafstande til røggasafgangen
omkring altaner

2. Installering

2.8. Aftræk på gaskedler type C
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Ill. H

Modelvarianter til vandret (C13) 
og lodret (C33) ledningsføring af 
indsugning og aftræk over taget 
til rumluftuafhængige gasfyr med 
blæser og en nom. effekt på under 
50 kW

m
in.  4

0 cm

min.  40 cm

min.  40 cm

m
in.  4

0 cm

2. Installering

2.8. Aftræk på gaskedler type C
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2. Installering

2.9. El-tilslutning

Ledning

2.9.1  Installation af kedlen i 
vådrum

Ved vådrumsinstallationer må det 
fabriksmonterede tilslutningskabel 
ikke anvendes med et tysk Schuko-
stik.
-  Kedlen skal tilsluttes med en fast 

tilslutning og en skilleanordning 
med en kontaktåbning med 
mindst 3 mm (f.eks. sikringer eller 
effektafbryder).

-  Der kan anvendes 
fleksible ledninger som 
nettilslutningsledning (frem til 
kabelgennemføringen)

-  Overhold de gældende love og 
bestemmelser.

Af hensyn til sikkerheden bør de 
elektriske installationer kontrolleres 
omhyggeligt af en autoriseret 
tekniker.
Producenten hæfter ikke for 
eventuelle skader, der skyldes 
installering uden jordforbindelse eller 
mangler ved strømforsyningen.
Sørg for, at de elektriske installationer 
er egnede til kedlens maksimale 
effektforbrug, der fremgår af 
typeskiltet.
Det er vigtigt, at kablets tværsnit er 
mindst 0,75 mm2. For at sikre kedlens 
sikkerhed skal den være forbundet 
med et effektivt jordingsanlæg.
Slut det medfølgende strømkabel 
til et elnet med 230 V / 50 Hz, og 
overhold kravene til L-N-polaritet og 
jordforbindelse. Det er ikke tilladt at 
bruge multistik, forlængerkabler og 
adaptere.

Der må ikke bruges vand-, varmeeller 
gasrør til jording af kedlen.
Kedlen har ikke lynsikring. Når 
sikringerne skal udskiftes, skal der 
anvendes hurtige sikringer.

ADVARSEL! FØR DER
UDFØRES ARBEJDE
KEDLEN, SKAL KUNNE
GØRES SPÆNDINGSLØS 
VED AT SLUKKE PÅ EN 
AFBRYDEREN ELLER VED 
AT TRÆKKE STIKKET UD AF 
STIKKONTAKTEN.

SØRG FOR, AT DER IKKE KAN 
TÆNDES FOR STRØMMEN.

ADVARSEL! 
VED INSTALLATION 
I RUM, HVOR DER 
FOREKOMMER F.UEGKTS,. 
BADEVÆRELSER, SKAL MAN 
OVERHOLDE DE GÆLDENDE 
NATIONALE TEKNISKE 
REGLER FOR ELEKTRISKE 
INSTALLATIONER.
DER ER FARE FOR AT FÅ 
LIVSFARLIGT ELEKTRISK 
STØD, HVIS DET 
FABRIKSMONTEREDE 
TILSLUTNINGSKABEL SÆTTES 
I ET SCHUKO-STIK.

Etablering af strømforsyning
Sæt netstikket i en lovlig stikkontakt. 
Der skal altid være adgang til 
netstikket; det må ikke tildækkes eller 
skjules.

Vigtigt:
Et beskadiget strømkabel skal 
af sikkerhedsmæssige årsager 
udskiftes af producenten, 
producentens kundeservice 
eller af en person med de rette 
kvalifikationer.

SWHV06

70,5 mm 1400 mm
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2. Installering

2.10. Tilslutning af tilbehør

Gør følgende for at få adgang til
tilbehørets tilslutninger:
-  Afbryd kedlens forbindelse til 

elnettet.
-  Fjern frontpanelet.
-  Løsn de to snaplåse „a“, klap 

panel „b“ op for at komme ind til 
tilbehørets tilslutning

-  Løsn de to skruer, “c” og fjern 
dækslet “d” fra instrumentrummet 
for at komme ind til styringen.

Tilslutninger tilbehør:
BUS  = REMOCON PLUS  

fjernbetjening
TA2/
FLOOR =  rumtermostat 2 eller 

termostat til gulvvarme 
(parameter 223)

SE    =  udetemperaturf ø ler
TNK = beholderføler
TA1 = rumtermostat 1

a

b c

d

C
N

1

REMOCON PLUS
Fjernbetjening Udetemperaturføler

Rumtermostat 2
eller termostat
til gulvvarme Rumtermostat 1

Beholderføler (*)

(*) = kun THISION MINI

OK

BUS

T B

SE TNK SOL TA1FLOOR
TA2/
230V 230V

ADVARSEL!
NÅR GASKEDLEN 
SLUTTES TIL 
EKSTERNE STYRINGER, 
MÅ 230 V-KABLER OG 
KREDSLØBSKABLER 
(LAVSPÆNDINGSKABLER) 
IKKE ANVENDES SAMMEN.
BRUG SEPARATE 
KABLER FOR AT UNDGÅ 
INDUKTIONSSPÆNDING I 
LAVSPÆNDINGSKREDSLØBET.

FORSIGTIG!
FØLG ANVISNINGERNE 
FOR INSTALLERING 
AF TILBEHØR VED 
TILSLUTNINGEN OG 
TRÆKNINGEN AF KABLERNE 
TIL DISSE ENHEDER.

2.10.2.  Tilslutning af 
rumtermostaten

- Løsn kabelklemmen med 
en skruetrækker, og før 
rumtermostatens kabel ind.

-  Slut kablerne ved at fjerne 
jumperen ved klemmen TA1.

-  Kontrollér, at kablerne er korrekt 
tilsluttet, og at de ikke udsættes 
for trækpåvirkninger, når 
instrumentlågen åbnes eller lukkes.

-  Luk displayklappen igen, og luk 
instrumentlågen og frontpanelet.

BUS
T B FLOOR

TA2 SE TNK TA1

C
N

1

1 2 3 4 5 6 7

Rumtermostat 1

SOL

2.10.1  Tilslutning af tilbehør

* kun THISION MINI
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2. Installering

2.10. Tilslutning af tilbehør

2.10.3. Aftagning af REMOCON 
PLUS fra kontrolpanelet

2.10.4.  REMOCON PLUS 
 mål

REMOCON PLUS kan anvendes som 
rumenhed og fjernes fra kedlen på 
følgende måde:

1. Fjern den øverste afskærmning (a) 
med en skruetrækker

2.  Skub fjernbetjeningen (b) opad, 
og tag den ud

3.  Isæt afskærmning (c), der blev 
leveret med kedlen

OK OK

OK

134 mm 16 mm

96 m
m

a)

c)

b)
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2. Installering

2.10. Tilslutning af tilbehør

2.10.5.  Opstilling

Rumenheden måler rumtemperaturen, 
og derfor skal man tage højde for 
følgende ved valg af opstillingsstedet:
Rumenheden skal installeres et stykke 
væk fra varmekilder (radiatorer, 
solindstråling, skorstene osv.) og på 
steder uden træk (ikke ved vinduer 
og yderdøre), som kan påvirke 
temperaturmålingen.
Installer rumenheden ca. 1,50 m over 
gulvet.

2.10.6.  Væghængt installation

Rumenheden REMOCON PLUS skal
monteres på væggen før tilslutning til
BUS-ledningen.
-  Skub til forbindelsens 

beskyttelsesklap, og løft den 
derefter (ill. 1) før tilslutning af 
kablerne på brugerfladens sokkel.

-  Slut de to kabler til forbindelsen 
(som beskrevet i afsnit 2.10.7.), og 
luk beskyttelsesklappen igen (ill. 2).

-  Åbn hullerne, der skal bruges til 
monteringen.

-  Fastgør soklen på kabinettet på 
væggen med de medfølgende 
skruer (ill. 3).

-  Sæt brugerfladen på soklen, og 
tryk den nedad (ill. 4).

BEMÆRKNING: FOR AT
UNDGÅ INTERFERENS
VED TILSLUTNING AF
RUMENHEDEN TIL
VARMEANLÆGGET SKAL
DER ANVENDES ET 
SKÆRMET KABEL ELLER EN 
TELEFONLEDNING.

GB

φιγ 1

φιγ 2

φιγ 3

φιγ 4

N

N
FLAME

L

L

BUS
T B FLOOR

TA2 SE TNK SOL TA1

CN
14

CN
13

CN
19

CN
1

CN15

CN
4

1

1

1
1

CN
9

BOILER 
P.C.B.

BUS

B    T

B    T

BUS
T B FLOOR

TA2 SE TNK

2.10.7.  Tilslutning til 
 kedlen

Transmission, modtagelse og 
dekryptering af signalerne sker via 
protokollen BUS BridgeNet®, som 
forbinder kedlen og brugerfladen.
-  Slut de to kabler til BUS-

forbindelsen på kedlen.
-  Slut de to kabler fra BUS-

forbindelsen til klemmen på 
rumenheden (REMOCON PLUS).

VIGTIGT:
INSTALLATIONEN SKAL 
FORETAGES AF EN 
AUTORISERET 
INSTALLATØR. SLUK 
FOR STRØMMEN 
TIL KEDLEN FØR 
MONTERING.
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2. Installering

2.11. Udeføler

2.11.1. Placering af udeføler

Placer udeføleren på den nordvendte 
væg mindst 2,5 m over jorden på 
et sted, hvor den er beskyttet mod 
direkte sollys.
Tag afskærmningen af, og installer 
føleren med den medfølgende plug 
og den tilhørende skrue.
Brug et 2 x 0,5 mm2 kabel til 
tilslutningen.
Die maksimale tilslutningslængde 
er 50 m. Slut kablet til klemmen. Før 
kablet ind nedefra.
Kabelgennemgangen skal først 
gennembores. Sæt afskærmning på 
udeføleren igen.

Tilslutning til kedlen
-  Tilslut til kedlens SE-klemme.
-  Før ledningsparret fra SE-klemmen 

til udefølerens klemme.
-  Kontrollér, at ledningerne ikke 

udsættes for trækpåvirkning, når 
kontrolpanelets klap åbnes eller 
lukkes..

ADVARSEL!

230 V-LEDERE OG 
LAVSPÆNDINGSKABLER IKKE 
FØRES I SAMME KABEL.
BRUG SEPARATE 
KABLER FOR AT UNDGÅ 
INDUKTIONSSPÆNDING I 
LAVSPÆNDINGSKREDSLØBET.

N

N
FLAME

L

L

BUS
T B FLOOR

TA2 SE TNK SOL TA1

CN
14

CN
13

CN
19

CN
1

CN15

CN
4

1

1

1
1

CN
9

BUS
T B FLOOR

TA2 SE TNK SOL

BOILER 
P.C.B.

H

1/
2 

H
m

in
. 2

,5
 m
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Kedlens opstart skal udføres af en 
autoriseret installatør, der opfylder 
lovens krav, for at sikre kedlens sikre 
og korrekte drift.

3.1.1.  Strømforsyning
-  Kontrollér, at strømforsyningens 

spænding og frekvens er i 
overensstemmelse med det, der er 
angivet på typeskiltet.

-  Kontrollér, at der er etableret 
jordforbindelse.

3.1.2.  Fyldning af 
varmeanlægget

Det gøres på følgende måde:
- Åbn koldtvandshanen;
-  Tag hætten af den automatiske 

udluftningsventil på cirkulati-
onspumpen; - Åbn langsomt 
påfyldningshanenhanen (ekst-
raudstyr) under kedlen.

-  Åbn alle udluftningsventilerne, 
idet du starter med den nederste, 
og luk dem igen, når vandet, der 
kommer ud af dem, er klart og 
uden luftbobler.

-  Luk hanen under kedlen, når 
manometeret viser et tryk på min. 
1 bar.

3.1.3.  Gastilførsel
Det gøres på følgende måde:
- Kontrollér, at den anvendte gasart 

svarer til den, der fremgår af 
kedlens typeskilt.

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

nogen lækager - se side 19.

3.1.4.  Indsugnings- og 
røggasrør

 -  Røggasrøret skal være egnet til 
forbrændingsprodukter og være 
fri for blokeringer.

-  Alle de nødvendige ventilations-
åbninger i rummet skal være åbne 
(installeringstype B).

-  Kontrollér, om der er vand 
i vandlåsen, ellers skal den 
fyldes..

3. Opstart

3.1. Kontrol af installationen

ADVARSEL! 
HVIS KEDLEN HAR 
VÆRET UDE AF DRIFT 
I LÆNGERE TID, SKAL 
VANDLÅSEN FYLDES, FØR 
KEDLEN GENSTARTES. DET ER
FARLIGT, HVIS DER 
IKKE PÅFYLDES VAND I 
VANDLÅSEN, DA DER I 
SÅ FALD KAN STRØMME 
RØGGAS UD I LOKALET.

I



41

-  Tryk på RETUR og OK i 5 sekunder. 
På displayet vises følgende: Indtast 
kode.

-  Drej knappen for at vælge 234, og 
tryk på OK.

-  Drej knappen for at vælge over-
sigtsmenuen, og tryk på OK. På 
displayet vises alle menuerne.

-  Tryk på OK for at åbne menu 
0 Netværk. På displayet vises 
undermenuen.

Tryk på ON/OFF-tasten på kontrolpa-
nelet for at tænde kedlen:
Fjernbetjeningens display lyser op.
Initialiseringsproceduren, der 
indikeres med en bjælke, starter.

Når proceduren er afsluttet, vises 
indetemperaturen og den ønskede 
temperatur på displayet.

Ved første opstart skal dato,
klokkeslæt og sprog indstilles
(se bemærkning).

I BRUGERMENUEN kan der vælges
mellem forskellige 
displaykonfigurationer:
a - Kedlen basis-standardkonfiguration
b - Kedlen komplet

Kompletvisningen omfatter ud 
over basisvisningen også følgende 
informationer:
-  Visning af tænding af brænderen
-  Beskrivelse af de forskellige 

operationer, der udføres af 
brænderen

-  Visning af efterløbsfunktioner (varmt 
vand og centralvarme).

09/07/2014 16:05

40°C 70°C

40°C 70°C

Stand-by

VIGTIGT!!
Når kedlen tændes for første 
gang, skal der foretages en  
grundindstilling.
Først vælges brugerfladens sprog.
Drej knappen, og vælg det ønskede 
sprog, tryk derefter på OK for at 
bekræfte valget.
Indstil derefter dato og klokkeslæt.
Vælg ved at dreje knappen, tryk på 
OK for at bekræfte valget, og drej 
derefter knappen for at indstille den 
rigtige værdi.
Tryk på OK for at bekræfte valget.
Gem indstillingerne ved at trykke på 
OK. Tryk på OK for at åbne menuen.
Tryk på knappen i midten for at 
scrolle gennem menuens liste og 
vælge en parameter, tryk derefter på 
OK for at bekræfte valget.

FORSIGTIG
Nogle parametre er 
adgangsbeskyttede med en 
kode (sikkerhedskode). 
Det skal sikre, at kedlens 
indstillinger ikke kan ændres af 
uvedkommende.

REMOCON PLUS er
defineret som en rumenhed.

Når REMOCON PLUS sidder 
på kedlen, skal der foretages  
følgende parameterændring 
i installatørområdet, 
se også afsnittet 
Reguleringskoncept.

OBS!
MED ÆNDRING AF 
PARAMETER 030 TIL 
0 - INGEN VARMEZONE 
TILKNYTTET, ER TIDSPLANEN
IKKE LÆNGERE AKTIV 
(VARME OG VARMT VAND)

3. Opstart

3.2. Opstart

-  Tryk på knappen for at vælge 
undermenu 03 - Brugerflade, og 
tryk på OK; På displayet vises 
parametrene.

-  Tryk på OK for at vælge den første 
parameter 030 - Zone nummer.

-  Drej knappen for at vælge 0 (ingen 
zone indstillet), og tryk på OK.

Efter skift til kedlens
display (zone 0) genstarter kedlen
automatisk, og på displayet vises:

09/07/2014 16:00

Interne temperatur

Ønskede temperatur

18°C
20°C

Tryk på OK for at åbne menuen
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3. Opstart

3.3 Startprocedure

3.3.1. Valg af 
Reguleringskoncept

THISION MINI leveres fra fabrikken 
med udeføler og rumføler, så man selv 
kan vælge mellem alle de almindelige 
driftstyper. 
Under opstarten skal det defineres, 
hvilket reguleringskoncept kedlen skal 
bruge:

0 Rumtermostat med fast 
fremløbstemperatur

1 Rumtermostat med automatisk 
fremløbstemperaturtilpasning 
(Tstart 58 °C1), for hver 16 min. +-4 K) 
1) Fabriksindstilling ved højt 
temp.-niveau

2 Kun rumtemperaturregulering 
med rumføler (f.eks. REMOCON 
PLUS). Fremløbstemperaturen 
reguleres afhængigt af den 
nominelle rumtemperatur, den 
aktuelle rumtemperatur og det 
aktuelle forløb. En let stigning i 
rumtemperaturen bevirker f.eks. 
en umiddelbar reduktion af 
fremløbstemperaturen.

3 Klimastyret regulering med 
udeføler. Fremløbstemperaturen 
beregnes via varmekurven 
afhængigt af den blandede 
udetemperatur. Denne styrings-
type kræver, at varmekurven er 
korrekt indstillet, for reguleringen 
tager i denne indstilling ikke højde 
for rumtemperaturen.

4 Klima- og rumtemperaturstyret 
regulering med ude- og rumføler. 
Differencen i rumtempera-
turen sammenlignet med den 
nominelle værdi beregnes, og 
den værdi tages der højde for i 
temperaturreguleringen. 

 På den måde kan der tages hensyn 
til udefra kommende varme, og 
der kan holdes en mere konstant 
rumtemperatur. Differencens 
påvirkning indstilles proportionelt.

 Jo bedre referencerummet er 
(uforfalsket rumtemperatur, korrekt 
monteringssted osv.), johøjere kan 
værdien indstilles til at være. 
Eksempel: 

 Ca. 16: Godt referencerum
 Ca. 2: Ugunstigt referencerum

VIGTIGT!
INDSTILLINGEN AF MAKS.
FREMLØBSTEMPERATUR
4.2.5 SKAL TILPASSES TIL
VARMEANLÆGGET

VIGTIGT:
EFTER AFSLUTTET
OPSTART SKAL
REGULERINGSFUNKTIONEN
AKTIVERES, ENTEN VIA 
PARAMETER 2.2.4 = > 
FOREFINDES
ELLER I ENDUSER-MENUEN 
TEMPERATURREGULERING = > 
ON

Reguleringskoncept:
Menu 0 1 2 3 4
0.3.0 Zone nummer (REMOCON PLUS)

Ingen zone (som kedeldisplay)

X Zone 1 (som rumenhed)

4.2.0 Temperaturniveau

lav (20-45 °C)

X høj (35-82 °C)

4.2.1 Type temperaturregulering
0. Fast fremløbstemperatur

X 1. ON/OFF-termostat

2. Kun rumføler

3. Kun udeføler

4. Rumføler og udeføler

Afhængigt af valget skal der 
foretages flere parametertilpasninger 
(installatørområdet).

Efter de to indstillinger af 4.2.0 
Temperaturniveau og 4.2.1 Type 
temperaturregulering kan de øvrige 
varmekredsparametre indstilles:
4.2.2 Varmekurve
4.2.3 Parallelforskydning
4.2.4 Rumpåvirkning proportional
4.2.5 Indstilling af maks. 

varmetemperatur zone
4.2.6 Indstilling af min. 

varmetemperatur zone

X  = fabriksindstilling
  = Muligt at vælge
  = Tvungen indstilling

3.3.2.  Fastlæggelse af rummets 
påvirkning 

I de to grafikker nedenfor vises 
korrektionen af fremløbstemperaturen 
Tnom og Tmålt:

0
2

5

2

5

0

Temp.-niveau højt

Temp.-niveau lavt

Um eine korrekte Funktion 
Raumeinfluss zu gewährleisten 
muss folgendes beachtet 
werden:
•  Der skal være tilsluttet en 

projekteret rumføler.
•  Indstillingen 

„Rumpåvirkning“ skal være 
indstillet til en værdi mellem 
1 og 20.

•  I referencerummet 
(rumfølerens monteringssted) 
bør der ikke være nogen 
styrede radiatorventiler. 
(Eventuelle radiatorventiler 
skal stå på maks.).
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UDLUFTNINGSCYKLUS (PÅ
FJERNBETJENINGEN)
Adgang til installatørom-
rådet, se kapitel 5.
Vælg konfigurationsassistenten,
styrede procedurer udluftning

Følg anvisningerne på displayet.
Kontrollér, at kedlen er på 
standby (ingen varme- eller 
varmtvandsproduktion).

Bemærk:
Efter afsluttet udluftning skal
varme- og varmtvandsproduk-
tion aktiveres igen!

3.3.4. Udluftningscyklus
1.  Kontrollér, at:

- der er lukket for gassen på hanen; 
-  den elektriske tilslutning er 

udført korrekt. Kontrollér, at det 
grøngule jordkabel under alle 
omstændigheder er forbundet 
med en virksom jordforbindelse. 

- Tag hætten af den automatiske 
udluftningsventil med en 
skruetrækker;

2.  Tænd kedlen ved at trykke 
på ON/OFF-tasten, og vælg 
standbytilstand, hvor der ikke 
er krav om varmt vand eller 
anlægsvand.

3.  Aktivér udluftningscyklussen på 
fjernbetjeningen ved at vælge  
assistenten (se bemærkningen).

 Kedlen starter en udluftningscyklus, 
der varer 7 minutter.

 

3. Opstart

3.3 Startprocedure

3.3.3.  Varmekurve med
 tilsluttet udeføler

Kurve stejlhed;
Parameter 4.2.2
Jo stejlere kurven er, jo kraftigere 
ændres fremløbstemperaturen, når 
udetemperaturen falder. Det vil 
sige, at stejlheden skal korrigeres, 
hvis rumtemperaturen afviger, når 
udetemperaturen falder, men ikke når 
udetemperaturen stiger.
Øg indstillingen:
Øger fremløbstemperaturen især ved 
lav udetemperatur.
Sænk indstillingen:
Sænker fremløbstemperaturen især 
vedlav udetemperatur.

Kurve parallelforskydning;
Parameter 4.2.3
Med parallelforskydningen ændres 
fremløbstemperaturen generelt 
og ensartet over hele udetem-
peraturområdet. Det vil sige, når 
rumtemperaturen generelt er for høj 
eller lav, skal det korrigeres med en 
parallelforskydning.

 Kontrollér derefter, om systemet 
er helt udluftet, ellers skal 
udluftningen gentages.

4.  Udluft radiatorerne.
5.  Kontrollér på manometeret, om 

anlægstrykket (1-1,5 mbar) er højt 
nok; Hvis det ikke er tilfældet, 
viser systemet en opfordring på 
displayet til at genetablere trykket.

 Genetabler trykket ved at åbne 
vandhanen under kedlen.

6.  ÖÅbn for gassen, og kontrollér 
tilslutningstætningerne, herunder 
også kedlens tilslutningstætninger, 
og kontrollér, at der ikke kan 
måles nogen gaslækage. Fjern alle 
lækager.

Start kedlen ved at vælge varme- eller 
varmtvandsproduktion med Modus-
tasten.
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Udetemperatur

Nominel
rumtemperatur

°C

20
25

15

30

40

50

60

70

80

90

100°C

10

2.53.03.5 2.0

1.5

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

5 0 -5 -10 -15 -20 °C
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3. Opstart

3.4. Procedure til kontrol af forbrændingen

Rækkefølgen i denne procedure skal
altid overholdes.

3.4.1.  Nødvendigt værktøj
Der skal bruges følgende værktøj til 
forbrændings-/røggasanalysen:
–  CO2 -måler
–  Manometer (digitalt eller U-rør)..
–  Kærvskruetrækker, lille
–  Unbrakonøgle 2,5 mm
–  Unbrakonøgle 4 mm

Skorstensfejerfunktion

Skorstensfejerfunktionen er tilgæn-
gelig fra kedlens kontrolpanel.
Tryk på RESET i 10 sekunder, på 
displayet blinker skiftevist:

Kedlen køres op til maks.
varmtvandseffekt, og på displayet
vises flowtemperaturen. Tryk på
RESET igen for at køre kedlen ned til
min. effekt. På displayet blinker
skiftevist:

Tryk på RESET igen for at køre
kedlen op til maks. effekt. På
displayet blinker skiftevist:

Åbn parameter 270 for at aktivere
skorstensfejerfunktionen med
REMOCON PLUS. Drej knappen for
at vælge ON, og tryk på OK (se
afsnittet Installatørområdet).

BEMÆRK! 
HVIS DER ER FLERE 
GASKEDLER I 
VARMEANLÆGGET, SOM 
ER SLUTTET TIL SAMME 
RØGGASRØR, SKAL DET 
KONTROLLERES, AT INGEN 
AF  DISSE GASKEDLER ER I 
ELLER SÆTTES I DRIFT UNDER 
HELE TESTPROGRAMMETS 
FORLØB, DA DET 
VIL FORVANSKE 
RESTRESULTATERNE.

ADVARSEL!
UTILSTRÆKKELIG
FORBRÆNDINGSKVALITET 
(CO) MEDFØRER ØGET 
FORGIFTNINGSFARE.
CO-VÆRDIEN SKAL 
KONTROLLERES/ÆNDRES 
(SE VEJLEDNINGEN PÅ DE 
FØLGENDE SIDER).

Max varmt brugsvand effekt

Min effekt

Skorstenfejerfunktion aktiv

Max CV effekt

REMOCON PLUS

REMOCON PLUS

REMOCON PLUS

KONTROLPANEL

KONTROLPANEL 

KONTROLPANEL

Min effekt

Skorstenfejerfunktion aktiv

Max CV effekt

Max varmt brugsvand effekt

Skorstenfejerfunktion aktiv

Max CV effekt

Max varmt brugsvand effekt

Min effekt

Bemærk:
Skorstensfejerfunktionen er
kun mulig i VINTER-tilstand.
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3. Opstart

3.4. Procedure til kontrol af forbrændingen
1

3
2

4

2

4

1

ADVARSEL! UDEN FOR
DET TILLADTE
TRYKOMRÅDE MÅ DER
IKKE SKE OPSTART.
FIND ALTID FØRST ÅRSAGEN,
OG FJERN DEREFTER 
FEJLEN. ELLERS SKAL 
GASHANEN SPÆRRES OG 
GASFORSYNINGSSELSKAB
ET KONTAKTES.

Gasart Nom. tryk
(mbar)

Tilladt trykområde ved maks.
nom. varmeeffekt [mbar]

Naturgas H 20 17 – 25

3.4.2. Kontrol af 
forsyningstrykket

Løsn skrue (1), og forbind 
manometeret med denne målenippel. 
Aktiver kedlens skorstensfejerfunktion 
for at køre kedlen op på maks. 
varmtvandseffekt. Det gøres ved at 
trykke på RESET på kontrolpanelet i 
10 sekunder.
Forsyningstrykket skal svare til den 
værdi, der er fastlagt til gastypen, se 
skemaet nedenfor:

3.4.3.  Forberedelse 
afmåleinstrumenterne

Forbind den kalibrerede røggas 
måler med måleåbning (5) på venstre 
side ved at øsne skruen og tage 
afskærmningen af.

5

1 Manometertilslutning

2 CO2 -indstillingsskrue min.

4 CO2 -indstillingsskrue maks.
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Vent 1 minut, til kedlen kører 
stabilt, før forbrændingsanalysen 
foretages. Aflæs CO2-værdien (%), 
og sammenlign den med værdierne i 
nedenstående skema.

NB:
Værdier med lukket kabinet
Hvis CO2-værdien (%) afviger fra
værdien i skemaet, skal gasventilen
indstilles som beskrevet i de
efterfølgende vejledninger, ellers kan
du gå direkte videre til pkt. 3.4.5.

3.4.4.  CO2-indstilling ved
maks. gasflow
Vælg skorstensfejerfunktionen ved at 
trykke på RESET på kontrolpanelet i 
10 sekunder.

På displayet vises, at skorstensfe-
jerfunktionen er aktiv ved maks. 
varmtvandseffekt.

3. Opstart

3.4. Procedure til kontrol af forbrændingen

Min effekt

Skorstenfejerfunktion aktiv

Max CV effekt

Max varmt brugsvand effekt

ADVARSEL! 
NÅR
SKORSTENSFEJER-
FUNKTIONEN ER AKTIV, KAN 
TEMPERATUREN PÅ VANDET 
FRA KEDLEN VÆRE OVER 
65 °C.

VIGTIGT!! 
Ved THISION-MINI 
(kun varmeinstallation) 
skal der aktiveres 
et varmekrav, før 
forbrændingsovervågningen 
startes. 
Ved THISION MINI, ,der 
er sluttet til en ekstern 
varmtvandsbeholder, 
kan der aktiveres en 
varmtvandsforespørgsel, 
før forbrændingskontrollen 
startes.

REMOCON PLUS

KONTROLPANEL

THISION MINI

Gas

CO2 (%)

maks. effekt
min. effekt

Naturgas E  
G20

9,0 ± 0,7

Indstilling af gasventilen til maks.
gasflow
Indstil gasventilen ved at dreje 
indstillingsskrue 4 med uret for at
reducere CO2-indholdet (en 
omdrejning ændrer CO2-indholdet 
med ca. 0,2-0,4 %). Vent 1 minut 
efter indstillingsændringen, så CO2-
værdien kan stabilisere sig. Hvis den 
målte værdi stemmer overens med 
værdien i skemaet, er indstillingen 
afsluttet, ellers skal proceduren 
udføres igen.

Bemærk!  Skorstensfejerfunktionen 
afsluttes automatisk efter 30 minutter 
eller manuelt ved at trykke kortvarigt 
på RESET.

1
3

2
4

4
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Indstilling af gasventilen til min. 
gasflow

Fjern hætten, og drej skrue 2 med
uret for at øge CO2--indholdet.

Vent 1 minut efter hver indstilling, så 
CO2-værdien kan stabilisere sig.
Hvis den målte værdi stemmer 
overens med værdien i skemaet, 
er indstillingen afsluttet, ellers skal 
proceduren udføres igen.

3.  Opstart

3.4. Procedure til kontrol af forbrændingen

Vent 1 minut, til kedlen kører stabilt,
før forbrændingsanalysen foretages.
Hvis CO2-værdien (%) afviger fra 
værdien i skemaet, skal gasventilen 
indstilles som beskrevet i de 
efterfølgende vejledninger, ellers kan 
du gå direkte videre til pkt. 3.4.6.

3.4.5.  CO2-test med min. 
gasflow

Drej knappen på fjernbetjeningen
(eller tryk på OK på kontrolpanelet),
når skorstensfejerfunktionen er aktiv
for at vælge min. effekt.

1
3

2
4

2

Skorstenfejerfunktion aktiv

Max CV effekt

Max varmt brugsvand effekt

Min effekt

OBS!
HVIS CO2-VÆRDIEN
HAR ÆNDRET SIG VED
MIN. EFFEKT, SKAL
TILPASNINGEN GENTAGES 
MED MAKS. GASFLOW.

REMOCON PLUS

KONTROLPANEL

3.4.6. Afslutning af indstilling
Afslut skorstensfejerfunktionen ved at
trykke på RESET.
- Kontrollér, at måleniplen og 

kedlens interne gassamlinger er 
gastætte.

-  Sæt frontafskærmningen på igen.
-  Sæt afskærmningen på røggas-

måleåbningerne igen.
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3.  Opstart

3.5. Indstilling

3.5.1.  Kontrol/justering af 
maks. effekt

For at opnå så lang driftstid som 
muligt er kedlen fabriksindstillet til 
reduceret maks. effekt iht. skema 1 
ved siden af (parameter 231) 
* = Indstilling fra fabrikken.
Hvis den nominelle 
fremløbstemperatur
ikke opnås over et defineret tidsrum 
på 40 minutter, så bliver maks. effekt 
frigivet (parameter 231 = 100 %).

Hvis den maksimale effekt skal 
begrænses konstant til mindre end 
kedlens nominelle effekt, så sker det 
iht. skema 2 ved siden af ved hjælp af 
parameter 234 „Maks. effekt“.
Parameter 231 „reduceret maks. 
effekt“ indstilles i så fald til 100 %.

3.5.2. Kontrol af startlast

Startlasten kan indstilles mellem maks.
og min. effekt. Man skal bruge 
parameter 220 for at kontrollere start-
lastens effekt. Ændr parameteren efter 
behov, til sikker tænding er opnået.

3.5.3.  Indstilling af 
varmestartforsinkelse 
(antipendling)

Parameter 235 kan bruges til at 
indstille den forsinkelsestid manuelt 
(0) eller automatisk (1), der går 
til næste brænderstart, efter at 
brænderen er slukket, når måltempe-
raturen er nået.
Med manuelt valg kan forsinkelsen 
indstilles i minutter med den næste 
parameter 236 til mellem 0 og 7 
minutter.
Automatisk valg betyder, at kedlen 
styrer forsinkelsestiden afhængigt af 
den nominelle temperatur.

OBS!
INDSTILLINGERNE 
SKAL UDFØRES I
INSTALLATØROMRÅDET

Skema 1: Nominel varmebelastning (kW)

Reduceret maks. varmeeffekt THISION MINI

Parameter 231 12 18 25

  0 % 3,0 4,5 5,5

 10 % 4,2 5,9 7,2

 20 % 5,1 7,2 8,9

 30 % 6,1 8,6 10,4

 35 % 6,5 9,3 11,0

 40 % 6,9 10,0 12,0

 50 % 7,6 11,0 13,8

 55 % 8,0 11,7* 14,4*

 60 % 8,6* 12,3 15,1

 70 % 9,5 14,1 16,5

 80 % 10,3 15,0 17,5

 90 % 11,1 16,3 19,3

100 % 12,0 18,0 22,0

* = fabriksindstilling parameter 231

Ovenstående effektangivelser gælder for fabriksindstillingen af parameter 
234:

Maks. effekt 56 % 85 % 76 %

(MED FJERNBETJENINGEN)
– SE SIDE 53.

Skema 2: Parameter 231 indstillet til 100 %

Maximale Heizleistung Visning (%)

Parameter 234 THISION MINI

Nominel varmebelastning (kW) 12 18 25

 3,0 14 - -

 4,5 19 19 -

 5,5 24 24 18

 6,0 27 27 20

 8,0 37 37 27

10,0 45 45 34

11,0 52 52 38

12,0 56 56 41

14,0 - 65 48

16,0 - 76 57

18,0 - 85 66

20,0 - - 72

22,0 - - 76

- = ikke tilladt

BEGRÆNSES I PARAMETER
234, SKAL PARAMETER 231
INDSTILLES TIL 100 %.

OBS!
HVIS MAKS.
VARMEEFFEKT
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3. Opstart

3.5. Indstilling

3.5.5. Ændring af gasart
Kedlen er ikke godkendt 
til gasfamilie 3B/P og kan 
derfor ikke anvendes til LPG 
i Danmark.

3.5.4. Skema over gasindstillinger

THISION MINI 12 18 25
Naturgas H Naturgas H Naturgas H

parametre G20 G20 G20
Nedre Wobbe-indeks
(15 °C, 1013 mbar) (MJ/m3)

45,67 45,67 45,67

Indgangstryk 20 20 20

Tændingsposition 220 60 55 55

Indstilling af maks. effekt 231 60 55 55

Min. blæserhastighed (%) 233 14 19 18

Procentsats maks. omdrejningstal varme (%) 234 56 85 76

Procentsats maks. omdrejningstal varmt vand (%) 232 56 85 91

Gasspjæld  (ø) 3,8 3,8 5,0

Maks./min. Gasflow (15 °C, 1013 mbar) (naturgas - m3/t)

- Maks. varmt vand 1,27 1,90 2,75
- Maks. varme 1,27 1,90 2,33
- min 0,32 0,48 0,58



50

3. Opstart

3.6. Eftersyn og opstartsprotokol

Eftersyn og opstartsprotokol THISION MINI

Projekt

Kedeltype Projekt/navn

Serienummer Adresse

Fremstillingsår Sted

Nom. varmebelastning (Q)  [kW] Ordre-nr.

Nom. varmeeffekt (P)  [kW] Dato for igangsætning

Equipment nr. Navn servicetekniker

Vandkvalitet System

Vand pH  [-] Tagetage ☐

Vandets hårdhed [ºdH] ºdH ºfH Stueetage ☐

Vandklorid [mg/l] Kælder ☐

Vandprøve taget ja nej Andre: ........................ ☐

Vandbehandling forefindes ja nej ☐

Hydraulisk

Vandtryk [bar] Systemadskillelse hydraulisk fordeler ☐

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

Min. pumpeindstilling PWM (fra 40 til 100 %, parameter 246) Anlæg bypass ☐

Andre: ......................... ☐

Sikkerhedsudstyr

STB [ºC]: 102 Fremløbsføler kontrolleret ☐

STW [ºC]: 88 Returløbsføler kontrolleret ☐

Forbrændingsanalyse

100 % belastning  
(varmt vand)

Effekt Min. belastning

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

Gas, hviletryk, før gasarmaturet [mbar] [mbar] [mbar]

Gas, tilgangstryk, før gasarmaturet [mbar] [mbar] [mbar]

Gas, tilgangstryk, efter gasarmaturet [mbar] [mbar] [mbar]

CO2 [%] [%] [%]

O2 [%] [%] [%]

CO [ppm] [ppm] [ppm]

NOx [ppm] [ppm] [ppm]

T omgivelser [ºC] [ºC] [ºC]

T røggas [ºC] [ºC] [ºC]

T fremløb (Par. 831) [ºC] [ºC] [ºC]

T returløb (Par. 832) [ºC] [ºC] [ºC]

T varmt vand (Par. 833) [ºC] - [ºC]

T ude (Par. 835), hvis der er en føler [ºC] [ºC] [ºC]

Flow varmt vand (Par. 825) [l/min] - [l/min]

Ioniseringsstrøm (mål) [μA] [μA] [μA]

Blæserhastighed (Par. 822) [x100 o/min.] [x100 o/min.] [x100 o/min.]

Kommentarer



51

3. Opstart

3.7. Brugermenuens opbygning

Gaskedlens funktioner er opdelt i tre
niveauer afhængigt af, hvor vigtige
de er, og hvor hyppigt de anvendes.

1 Startskærm
2 Grundindstillingsmenu
3 Oversigtsmenu

Startskærm
Denne menu bruges til
visning af systemets driftstilstand
og indstilling af den ønskede
rumtemperatur ved at dreje på
knappen.

Grundindstillingsmenu 
I denne menu er der adgang til
hovedfunktionerne ved at vælge
manuel drift, programmering eller

Startskærm

Grundindstillingsmenu

Oversigtsmenu

09/07/2014 16:00

Interne temperatur

Ønskede temperatur

18°C
20°C

Tryk på OK for at åbne menuen

Programmering/manuel drift

Sommer / vinter / OFF

Oversigtsmenu

Programmering/manuel drift

Sommer / vinter / OFF

Oversigtsmenu

Programmering/manuel drift

Sommer / vinter / OFF

Oversigtsmenu

Natsænkningprogram Manuel

Indstilling

Sommer
Vinter 

OFF

20.0°C

Ønskede temperatur

Varmvandsindstilling

Systemydelse
Skærmindstillinger

Varmeindstilling

Tidsprogrammering

Feriefunktion
Termoregulering

Ønsket temperatur

Varmt brugsvand Reduceret Temp

Tids program

Varmt brugsvand komfort Setpunkt Temp

Energiproduktion

CO2 sparet
Antal bade

   <Ikke tilgængelig>

Aktive kilder

Tid og dato

Startskærmen

Lysstyrke i standby
Baggrundsbelysning

Sprog

Varmvandsindstilling

Systemydelse
Skærmindstillinger

Varmeindstilling

Varmvandsindstilling

Systemydelse
Skærmindstillinger

Varmeindstilling

Varmvandsindstilling

Systemydelse
Skærmindstillinger

Varmeindstilling

driftstilstand (sommer/vinter/OFF).

Oversigtsmenu
Med denne menu har man adgang 
til alle hovedsystemets parametre, 
og man kan indstille/tilpasse 
varmeplanen.
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4. Kedlens beskyttelsessystem

4.1. Kedlens beskyttelsessystem

4.1.5. Fejlmeddelelse 
cirkulationspumpe

På cirkulationspumpen sidder en LED,
der viser driftsstatus:
LED slukket:
Cirkulationspumpen er ikke sluttet til
strømforsyningen.
Grøn LED lyser:
Cirkulationspumpen er aktiveret
Grøn LED blinker:
Hastighedsskift kører
Rød LED:
Angiver, at cirkulationspumpen er
blokeret eller er løbet tør.

Systemet skal genstartes, for at den
korrekte værdi kan genetableres ved
hjælp af fyldehanen.
Kontrollér trykket på manometeret, og 
luk for hanen, når trykket er 1-1,5 bar.
Hvis fejlen vises ofte, skal kedlen
slukkes ved at stille den udvendige
afbryder på OFF. Luk for gassen, og
tilkald en autoriseret installatør, som
kan kontrollere anlægget for lækage.

4.1.3.  Sikkerhedsudkobling

Denne fejltype blokerer kedlen, der
skal resettes manuelt for genstart.
På displayet vises fejlkode og
beskrivelse, f.eks.
“Fejl - Ingen flamme registreret-  
Tryk på Esc”
I dette tilfælde genstarter kedlen ikke
automatisk, men skal nulstilles ved at
trykke på ESC.

Kedlen er beskyttet af styringens
interne kontrolsystemer, som stopper
for kedlen, hvis der opstår driftsfejl. I
så fald blinker der en kode på
displayet, som gør opmærksom på
årsagen til, at kedlen er blevet
stoppet. Der er flere niveauer af
fejludkoblinger:

4.1.1. Fejludkobling

Det sker i tilfælde af en „periodisk“
fejl, der afhjælpes automatisk, så
snart årsagen, der ligger til grund for
fejlen, er fjernet.
På displayet vises fejlkode og
beskrivelse, f.eks.

Fejl 110 - Fremløbsføler beskadiget

Når fejlårsagen er afhjulpet, resettes
gaskedlen igen, og normal drift
genstarter. Hvis
sikkerhedsfrakoblingen stadig vises
på displayet, skal der slukkes for
kedlen. Sluk kedlen ved at stille den
udvendige afbryder på OFF, luk for
gassen, og tilkald en autoriseret
installatør.

4.1.2.  Fejludkobling som følge 
af for lavt vandtryk

Hvis vandtrykket i
varmekredsløbet er for lavt, sker der
en automatisk sikkerhedsfrakobling af
kedlen. Fejlkoden  
Fehler 108 - Vandmangel  
vises på displayet..

Fejl 108

VandmangelALERT

Fejl 110

Fremløbsføler beskadigetALERT

Ring til service firma

Vigtigt
Af sikkerhedsmæssige årsager er det
maksimalt muligt at foretage 5
resetforsøg i løbet af 15 minutter.
Derefter låses kedlen helt.
Spærringen af strømforsyningen
frigøres ved at slukke og derefter
tænde igen på den bipolare 
udvendige afbryder.

Advarsel 5P1

1. Tændingsforsøg mislykkedesALERT

Fejl 501

Ingen flamme registreret

Tryk på Esc

ALERT

Reset i gang

Fejl løst

OK

Fejl 501

Ingen flamme registreret

Tryk på Esc

ALERT

Det første tal i fejlkoden (f.eks.: 
101) angiver, hvilken af kedlens 
funktionsgrupper der forårsager 
mfejlen.
1 - primært kredsløb
2 - varmtvandskredsløb
3 - print
4 - print
5 - tænding
6 - friskluft - røggasrør
7 - flerzonedrift varme

4.1.4. Fejlmeddelelse

Denne meddelelse vises på displayet i
følgende format:    
Advarsel 5P1 = 1. Tænding 
mislykkedes
Efter det første tal, der angiver
funktionsgruppen, følger et P 
(advarsel) og fejlmeddelelsens 
nummer.
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4. Kedlens beskyttelsessystem

4.2.Skema over fejlkoder
4.3. Frostsikring

Primærkredsløb

Display Beskrivelse

101 Overkog

103

Flow Check mislykkedes

104

105

106

107

108 Vandmangel

110 Fejl på fremløbsføler

112 Fejl på returføler

114 Fejl på udeføler

116 Gulvvarmesikring aktiv

118 Fejl på føler i varmekredsen

1P1

Flowmåling fejl1P2

1P3

Varmtvandskredsløb

203 Beholderføler defekt

205 Fejl på fremløbsføler fra
solvarme

209 Beholder overophedning

Regulator (intern)
301 Fejl display EEPR
302 Fejl GP-GIU comm
303 Fejl på print
304 For mange resetforsøg
305 Fejl på print
306 Fejl på print
307 Fejl på print

3P9
Tid til service – kontakt
kundeservice

Regulator (ekstern)

411
Rumføler Z1 ikke
tilgængelig

412
Rumføler Z2 ikke
tilgængelig

413
Rumføler Z3 ikke
tilgængelig

Tænding
501 Ingen flamme registreret

Når kedlen er udstyret med en
varmtvandsbeholder, kontrolleres
varmtvandstemperaturen af en anden
enhed.
Hvis temperaturen falder til under
8 °C, skifter 3-vejsventilen til
varmtvandspositionen, og brænderen
tændes, til en temperatur på 12 °C er
nået. Derefter kører kedlen med 2
minutters efterløb.

Frostsikringen kan kun fungere
korrekt under følgende
forudsætninger:
-  korrekt systemtryk
-  kedlen er elektrisk tilsluttet
-  kedlen forsynes med gas

4.2.  Skema over fejlkoder

502
Flamme registreret med
gasventil lukket

504 Flammeløft

5P1
1. Tændingsforsøg mislyk-
kedes

5P2
2. Tændingsforsøg mislyk-
kedes

5P3 Flammeløft
Luftindgang/røggasrør

610 Fejl varmeveksler føler
612 Ventilatorfejl

Flerzonedrift varme
701 Fremløbsføler Z1 defekt
702 Fremløbsføler Z2 defekt
703 Fremløbsføler Z3 defekt
711 Returløbsføler Z1 defekt
712 Returløbsføler Z2 defekt
713 Returløbsføler Z3 defekt
722 Overtemperatur zone 2
723 Overtemperatur zone 3
750 Udefineret hydraulikskema

OBS!
Der kan maksimalt
foretages 5 resets i
løbet af 15 minutter,
vent derefter 30
minutter, eller sluk for
kedlen.

VIGTIGT:
HVIS DER IKKE TILSLUTTES
EN VARMTVANDSBEHOLDER,
SKAL 3-VEJSVENTILENS
MOTOR (1) INKL. KABEL
FJERNES, DA 
FROSTSIKRINGEN ELLERS
IKKE ER AKTIV.

4.3. Frostsikring

Kedlen er udstyret med en enhed,
der kontrollerer varmevekslerens
fremløbstemperatur: Når
temperaturen falder til under 8 °C,
starter pumpen (cirkulation i
varmeanlægget) og kører i 2
minutter.
Efter de 2 minutter:
a) Hvis temperaturen er mindst 8 °C, 

slukkes pumpen.
b)  Hvis temperaturen er mellem 4 °C 

og 8 °C, forlænges cirkulationen 
med yderligere 2 minutter.

c) Hvis temperaturen er under 
4 °C,tændes brænderen 
ivarmetilstand med min. 
effekt,indtil udgangstemperaturen 
når op på 33 °C. Derefter slukkes 
brænderen, og pumpen kører 
videre i 2 minutter.

1



54

9. Tryk på OK for at åbne menuen.
 På displayet vises parametrene i 

undermenu 2.3.
10. Drej knappen for at vælge 

parameter 2.3.1 - Max 
Centralvarme Justerbar

11. Tryk på OK for at åbne 
parameteren.

 På displayet vises 
parameterværdien (75 %) og 
desuden også de tilladte min.- og 
maks.-værdier.

12. Drej knappen for at indstille en ny 
værdi, f.eks. 70 %.

13. Tryk på OK for at gemme 
ændringen. (Tryk på RETUR  for 
at forlade parameteren uden at 
gemme).

14. Tryk på RETUR  for at gå tilbage 
til normalvisning.

Eksempel:
Ændring af parameter 2.3.1
„Max Centralvarme Justerbar“ Gør på
følgende måde:
1. Tryk samtidigt på tasterne RETUR

 og OK i 5 sekunder; Derefter 
viser displayet indtastningsfeltet til 
installatørens adgangskode.

2. Drej knappen, og vælg koden 234.
3. Vælg OK; På displayet vises de 

tilgængelige vinduer.

4. Drej knappen for at åbne Komplet 
menu.

5. Tryk på OK for at åbne menuen. 
På displayet vises de tilgængelige 
undermenuer.

6. Drej knappen for at vælge menu 
2 - Kedel parameter.

7. Tryk på OK. På displayet vises de 
tilgængelige undermenuer.

8. ej knappen for at vælge menu 2.3 - 
Centralvarme-1.

5. Installatørniveau

Installatørområdet - kun for
autoriserede installatører

Kedlen kan indstilles/konfigureres i
installatørniveau ud fra specifikke krav 
til den pågældende installation.
Installatørniveauet indeholder 
desuden også vigtige informationer 
om effektiv drift af kedlen.
Installatørniveauet omfatter også
mange menuer, der fører direkte til
de parametre, der skal indstilles i den
enkelte installation.

For at komme til installatørområdet 
skal der trykkes samtidigt på tasterne
RETUR og OK i 5 sekunder; Derefter
viser displayet indtastningsfeltet til
installatørens adgangskode.

Drej knappen    for at vælge 234
og tryk på OK.
På displayet vises  Teknisk område:
- Sprog, dato og klokkeslæt
- Indstilling af BridgeNet
- Oversigtsmenu
- Konfigurationsassistent
- Vedligeholdelse
- Fejl

BridgeNet Bus netværksindstillinger
Komplet menu
Guiden Konfiguration

Service

Teknisk område

Sprog, dato og klokkeslæt

BridgeNet Bus netværksindstillinger
Komplet menu
Guiden Konfiguration

Service

Teknisk område

Sprog, dato og klokkeslæt

BridgeNet Bus netværksindstillinger

Guiden Konfiguration

Service

Teknisk område

Sprog, dato og klokkeslæt

Komplet menu

Indsæt teknisk kode

222

Indsæt kode

Gem

Installatørområdet åbnes i det valgte
vindue ved at dreje -knappen  , og 
trykke på OK.
Drej -knappen   for at vælge
parameter, og tryk på OK for at få
adgang til den.
For at ændre en parameters værdi,
skal du dreje på -knappen  og
trykke på OK for at gemme værdien.

1     <Ikke tilgængelig>
2     Kedel parameter
3     <Ikke tilgængelig>
4     Zone1 Parametre

Komplet menu

0     Netværk

2.3.1     Max Centralvarme Justerbar           75
2.3.2     Max VVB procentdel                     76 

2.3.4     Max Centralvarme procentdel         65 

2.3 Centralvarme-1

2.3.0     <Ikke tilgængelig>

2.3.3     Min procentdel                                     0 

75 %
Maksimal værdi 100%
Mindste værdi 0%

2.3.1 Max Centralvarme Justerbar

70 %
100%

0%

2.3.1 Max Centralvarme Justerbar

Maksimal værdi
Mindste værdi

Tryk på RETUR for at forlade en
parameter uden at gemme ændringen
og for at gå tilbage til normal visning.

2.1     <Ikke tilgængelig>
2.2     Indstillinger

2.4     Centralvarme-2

2 Kedel parameter

2.0     Generelt

2.3     Centralvarme-1
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5. Installatørområdet

5.1. Menustruktur

Teknisk område
Indtastning af kode (for autoriserede installatører)
                            - Drej knappen med uret, vælg koden 234, og tryk derefter på OK.

Sprog, dato og klokkeslæt  - Følg anvisningerne på displayet.
Tryk på OK efter hver indtastning for at gemme den. 

BridgeNet Bus netværksindstillinger - På displayet vises en liste over kedler, der er forbundet med systemet.

De kedler, der kan konfigureres, er markeret med symbolet „ “

KOMPLET MENU -  Parametrene i hver enkelt menu er listet op på de følgende sider.

Guiden Konfiguration

  Kedel
Konfigurationsparametre 

Gas Parameter - Direkte adgang til parametrene: 
  220 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270

Indstillinger - Direkte adgang til parametrene:
 220 - 231 - 223 - 238 - 245 - 246

Statusvisning - Direkte adgang til parametrene:
 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833 - 840 - 835

Zone - Direkte adgang til parametrene:
 402 - 502 - 602 - 420 - 520 - 620 - 434 - 534 - 634 - 830

Guidede procedurer 

Vandpåfyldning - Tryk på OK, og følg anvisningerne på displayet
Udluftning af anlæg - Tryk på OK, og følg anvisningerne på displayet
Røggas analyse - Tryk på OK, og følg anvisningerne på displayet

Test mode

Pumpe test

3 vejs ventil test 

            Ventilator test

         Varmt brugsvand pumpe test

Servicemuligheder

Servicecenter data - Til indtastning af navn og telefonnummer på kundeservice
Dataene vises på displayet i tilfælde af fejl

Aktiver service advarsler  

Reset service advarsel

Måneder tilbage før service 

Wartung

Kedel

Konfigurationsparametre

Gas Parameter- Direkte adgang til parametrene:  
   220 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270
Statusvisning - Direkte adgang til parametrene:
   821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833 - 840 - 835
Kedel PCB forandring - Direkte adgang til parametrene:
  220 - 221 - 226 - 228 -229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 247 - 250 - 253 

Fejl -  På displayet vises de 10 seneste fejl med angivelse af kode, beskrivelse og dato. 
           Drej knappen for at scrolle gennem fejlene.
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5. Installatørområdet

5.2. KOMPLET MENU

KOMPLET MENU
Indtastning af kode 222 Drej knappen med uret, vælg koden

234, og tryk derefter på OK.

0 Netværk
0. 0    <Ikke tilgængelig>
0. 1    <Ikke tilgængelig>
0. 2 Bus Netværk
0. 2. 0 Netværk Tilstede Kedel

System interface (REMOCONPLUS)
Raumthermostat 

Der Parameter zeigt alle kommunizie-
renden Geräte, die mit REMOCON 
PLUS verbunden sind.

0. 2. 1    <Ikke tilgængelig>
0. 2. 2    <Ikke tilgængelig>
0. 2. 3    <Ikke tilgængelig>
0. 3 System-interface
0. 3. 0 Zone nummer 0. Ingen zone sæt

1. Indstil zone
1

0. 3. 1 Rumtemperatur korrektion fra -3.0 til 3.0 (°C) 0

0. 3. 2 SW Version Interface

0. 4 Kedel brugerInterface (kun tilgængelig med REMOCON PLUS installeret i kedlen, par 0.3.0 = 0)
0. 4. 0 Zone, der skal fastsættes af 

display
fra 0 til 3 1 (kun tilgængelig med REMOCON PLUS

installeret i kedlen, par 0.3.0 = 0)
0. 4. 1    <Ikke tilgængelig>
0. 4. 2    <Ikke tilgængelig>
1       <Ikke tilgængelig>
2 KEDEL PARAMETER
2. 0 Generelt
2. 0. 0 Varmt brugsvand Setpunkt 

Temperatur
fra 40 til 60 (°C) 60

2. 1.       <Ikke tilgængelig>
2. 2 INDSTILLINGER
2. 2. 0 Blød tænding

KUN FOR KUNDESERVICE
Se skemaet Gasindstillinger

fra 0 til 100

60 %
100%

0%

2.2.0 Blød tænding

Maksimal værdi
Mindste værdi

2. 2. 1       <Ikke tilgængelig>
2. 2. 2       <Ikke tilgængelig>
2. 2. 3 Gulv eller 2. rumtermostat 0. Gulv

1. Rum
0

2. 2. 4 Termoregulering 0. Fraværende
1. Tilstede

0

2. 2. 5 CV Startforsinkelse 0. Deaktiveret
1. 10 sek.
2. 90 sek.
3. 210 sek.

0

2. 2. 6       <Ikke tilgængelig>
2. 2. 7       <Ikke tilgængelig>
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5. Installatørområdet

5.2. KOMPLET MENU

2. 2. 8 Kedel version
VIGTIGT!
Ændr kun fra 1 til 2, når
en ekstern
varmtvandsbeholder
med ON/OFF-termostat er
tilsluttet.

fra 0 til 5
0. ANVENDES IKKE
1. Ekst . beho lder med
     NTC- føler
2. Ekst. beholder med
     termostat
3. ANVENDES IKKE
4. ANVENDES IKKE
5. ANVENDES IKKE

0

KUN FOR KUNDESERVICE (kun
ved gasomstilling eller udskiftning af
regulator) Se skemaet over
gasindstillinger

2. 2. 9 Kedel nominel effekt fra 0 til 200 KUN FOR KUNDESERVICE (kun ved
gasomstilling eller udskiftning af 
regulator)

2. 3 CENTRALVARME-1
2. 3. 0       <Ikke tilgængelig>
2. 3. 1 Max Centralvarme Justerbar 

(begrænsning, i % af
maks. effekt, parameter 234)

fra 0 til 100 (%) KUN FOR KUNDESERVICE 
Se skemaet over gasindstillinger

2. 3. 2 Max VVB procentdel
IKKE ÆNDRES

fra 0 til 100 (%)

KUN FOR KUNDESERVICE (kun
ved gasomstilling eller udskiftning af
regulator) Se skemaet over
gasindstillinger

2. 3. 3 Min procentdel
IKKE ÆNDRES

fra 0 til 100 (%)

2. 3. 4 Max Centralvarme procentdel
se anvisningerne i kapitel 3.5.1

fra 0 til 100 (%)

2. 3. 5 CV Antipendling tid mode 0. Manuel 
1. Automatisk

0

(når 235 = 0)2. 3. 6 Antipendling tid fra 0 til 7 minutter 3
2. 3. 7 CV pumpe efterløb fra 0 til 15 minutter eller CO

(kontinuerligt)
3

2. 3. 8 Pumpe hastighedskontrol 
(Pumpenmodulation bei der 
Heizung)

Lav hastighed; 
Høj hastighed
Modulerende Ikke tilgængelig

2. 3. 9 Delta T Pump Set (°C) fra 0 til 30 (°C)

2. 4 CENTRALVARME-2
2. 4. 0       <Ikke tilgængelig>
2. 4. 1       <Ikke tilgængelig>
2. 4. 2       <Ikke tilgængelig>
2. 4. 3 Indsæt ventilation 

centralvarme
(efterventilation efter
opvarmning)

0. OFF (5 sekunder)
1. ON (3 minutter)

0

2. 4. 4 Boost tid - 
Varighed hurtig
temperaturstigning varme
Temperaturerhögung Heizung

fra 0 til 60 minutter 16 Aktiveres kun med rumtermostat
ON/OFF og aktiveret
temperaturregulering (parameter
421 og 521 = 01)

Med denne parameter indstilles ventetiden før automatisk øgning af den beregnede fremløbstemperatur
i trin af 4 °C (maks. 12 °C). Når denne parameter står på 00, er funktionen ikke aktiv.

2. 4. 5 Max PWM Pump Fra værdien indstillet i
parameter 246 til
100 (%)

100

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

40
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5.2. KOMPLET MENU

2. 4. 7 CV trykdektor enhed 0. T sonde kun
1. Trykafbryder
2. Trykføler

1 KUN FOR KUNDESERVICE (kun ved
gasændring eller udskiftning af 
regulatoren)

2. 4. 8       <Ikke tilgængelig>

2. 4. 9 Ekstern temperatur korrektion fra -3 til +3 (°C) 0 Kun aktiv med tilsluttet udeføler
2. 5 VARMT BRUGSVAND
2. 5. 0 Komfort funktion 0. Deaktiveret

1. Tids basered
2. Altid aktiv

0 efter timerprogram: Giver mulighed for
administration hver time/uge for at
bevare temperaturen i
varmtvandsbeholderen. Flowvarmt-
vandsfunktionen er stadig aktiv. 
Læs betjeningsvejledningerne

0 = Deaktiveret / Temperaturen i varmtvandsbeholderen holdes ikke konstant.
1 = Tids basered/ KOMFORT programmeret: Temperaturen i varmtvandsbeholderen holdes
                                konstant i de programmerede tidsrum.
2 = Altid aktiv / KOMFORT: Temperaturen i varmtvandsbeholderen holdes konstant alle ugens dage 
                             ogdøgnet rundt.

2. 5. 1 Komfort antipendling tid fra 0 til 120 (minutter) 0

2. 5. 2 Varmt brugsvand 
startforsinkelse

fra 5 til 200
(0,5 til 20 sekunder)

5
Anti-vandslag

2. 5. 3 Varmt brugsvand sluk logic 0. Anti-scale 
    (stop ved > 67 °C) 
1. 4ºC over setpunkt

0

2. 5. 4 Varmt brugsvand 
stilling køling

0.  OFF
1.  ON 

0

OFF = 3 minutters eftercirkulation og efterventilation efter varmtvandskrav, hvis den målte
kedeltemperatur kræver det.
ON = Altid 3 minutters eftercirkulation og efterventilation efter varmtvandskrav.

2. 5. 5 Forsinkelse brugsvand -> 
centralvarme

fra 0 til 30 (minutter) 0

2. 5. 6       <Ikke tilgængelig>

2. 5. 7 Termisk Cleanse Funktion 0.  OFF
1.  ON 

0 THISION MINI - Kan aktiveres, når
kedlen er forbundet med en 
varmtvandsbeholder.

Denne funktion forhindrer dannelse af legionellabakterier, som kan formere sig ved en temperatur mellem 20 
°C og 40 °C i stillestående vand i rør og varmtvandsbeholdere. Når funktionen er aktiveret, opvarmes det varme 
vand i 30 minutter til over 65 °C, når varmtvandstemperaturen har været under 59 °C i over 100 timer.

2. 5. 8 Termisk Cleance taktfrekvens fra 24 til 720 (timer) 100 THISION MINI - Kan aktiveres, når
kedlen er forbundet med en 
varmtvandsbeholder.2. 5. 9 Termisk Cleanse slut temp fra 60 til 70 (°C) 66

2. 6 KEDEL MANUELLE INDSTILLINGER

2. 6. 0 Manuel tilstand aktivering 0. OFF
1. ON

0

2. 6. 1 Kedel pumpestyring 0. OFF
1. ON

0

2. 6. 2 Ventilatorstyring 0. OFF
1. ON

0

2. 6. 3 Omskifter ventil kontrol 0. Varmt brugsvand
1. CV

0

2. 6. 4       <Ikke tilgængelig>
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5. Installatørområdet

5.2. KOMPLET MENU

2. 6. 5       <Ikke tilgængelig>

2. 7 TEST & UTILITIES
2. 7. 0 Test-mode 0.  OFF

1.  ON 
Drej knappen for at vælge ON, og tryk
på OK. Kedlen køres op på maks.
varmtvandseffekt. Drej knappen for at
vælge drift med maks. eller min.
varmeeffekt. Skorstensfejerfunktionen
aktivers ved at trykke på RESET på
kontrolpanelet i 10 sekunder.

2. 7. 1 Udluftnings funktion 0.  OFF
1.  ON 

Drej knappen for at vælge ON, og tryk 
på OK.

2. 8 NULSTIL MENU
2. 8. 0 Reset fabriksindstilling Kedel Reset? OK = Ja, esc = Nej Tryk på OK for at få adgang til

parameterindstilingerne. Bemærk:
Kontrollér efterfølgende indstillingerne 
iht. ET-parameterlisten for 
hovedregulatoren.

3       <Ikke tilgængelig>
4 ZONE1 PARAMETRE
4. 0 SETPUNKT
4. 0. 0 T Dag fra 10 til 30 °C 19

4. 0. 1 T Nat fra 10 til 30 °C 16

4. 0. 2 T sæt Z1 fra 20 til 45 °C 25 Parameter 420 = 0

fra 35 til 82 °C 40 Parameter 420 = 1

4. 0. 3 Zone frost temperatur fra 2 til 15 °C 5 ændrer alle zoner

4. 1       <Ikke tilgængelig>
4. 2 Z1-INDSTILLINGER
4. 2. 0 Zone 1 temperaturområde 0. lav temperatur

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

1 = fra 35 til 82 °C
4. 2. 1 Termoregulering 0. Fix Flow T

1. Grundlæggende 
Thermoreg
2. Rum T Kun
3. Udendørs T kun
4. Rum + Udendørs T

1
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5. Installatørområdet

5.2. KOMPLET MENU

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

fra 1.0 til 3.5 1.5 param. 420 = 1

Øg indstillingen: 
Øger fremløbstemperaturen ved lav
især u detemperatur. 
Sænk indstillingen:
Sænker fremløbstemperaturen især ved lav udetemperatur. 
Se kapitel 3.3.3.
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Udetemperatur

Nominel
rumtemperatur

°C

20
25

15

30

40

50

60

70

80

90

100°C

10

2.53.03.5 2.0

1.5

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

5 0 -5 -10 -15 -20 °C

4. 2. 3 Offset 

Parallelforskydning

fra - 7 til + 7 0 Parameter 420 = 0

fra - 14 til + 14 0 Parameter 420 = 1

For at tilpasse temperaturkurven til anlæggets krav kan kurven parallelforskydes for at ændre den beregnede 
fremløbstemperatur og dermed også rumtemperaturen.
Ved at få adgang til parameteren og ved at dreje på knappen, kan kurven parallelforskydes.
Forskydningsværdien kan aflæses på displayet 
- fra -14 til +14 (høje temperaturer) 
- fra -7 til +7 (lave temperaturer). 
Hvert trin svarer til en øgning/sænkning med 1 °C i fremløbstemperaturen i forhold til indstillingspunktet.

4. 2. 4 Rum Indflydelse Proportional fra 0 til 20 2 Parameter 420 = 0
fra 0 til 20 10 Parameter 420 = 1
Når indstillingen er = 0, har temperaturen, der er registreret af 
rumtemperaturføleren, ingen indflydelse på beregningen af den nominelle 
værdi.
Når indstillingen er = 20, har den registrerede temperatur maksimal 
indflydelse på beregningen af den nominelle værdi.

4. 2. 5 Max T  - Indstilling af maks.
varmetemperatur zone 1

fra 20 til 45 °C 45 Parameter 420 = 0

fra 35 til 82 °C 82 Parameter 420 = 1
4. 2. 6 Min T - Indstilling af min:

varmetemperatur zone 1
fra 20 til 45 °C 20 Parameter 420 = 0

fra 35 til 82 °C 35 Parameter 420 = 1

4. 2. 7       <Ikke tilgængelig>
4. 2. 8       <Ikke tilgængelig>
4. 3 ZONE 1 DIAGNOSTIK
4. 3. 0 Rum T  - Rumtemperatur
4. 3. 1 Rum T setpunkt  - Nominel rumtemperatur
4. 3. 2 Fremløbstemperatur
4. 3. 3 Returtemperatur  - Tilbageløbstemperatur
4. 3. 4 Varme forespørgsel Z1 0. OFF

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

1. ON
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5. Installatørområdet

5.2. KOMPLET MENU

4. 4       <Ikke tilgængelig>
5 ZONE2 PARAMETRE
5. 0 SETPUNKT
5. 0. 0 T Dag fra 10 til 30 °C 19

5. 0. 1 T Nat fra 10 til 30 °C 16

5. 0. 2 T sæt Z2 fra 20 til 45 °C 25 Parameter 520 = 0

fra 35 til 82 °C 40 Parameter 520 = 1

5. 0. 3 Zone frost temperatur fra 2 til 15 °C 5 ændrer alle zoner

5. 2 Z2 INDSTILLINGER

5. 2. 0 Zone 2 temperaturområde 0. lav temperatur
1. høj temperatur

1 0 = fra 20 til 45 °C
1 = fra 35 til 82 °C

5. 2. 1 Termoregulering 0. Fix Flow T
1. Grundlæggende 
Thermoreg
2. Rum T Kun
3. Udendørs T kun
4. Rum + Udendørs T

1

5. 2. 2 Hældning fra 0.2 til 0.8 0.6 param. 520 = 0

fra 1.0 til 3.5 1.5 param. 520 = 1

se grafisk parameter 422.
Ved anvendelse af udetemperaturføleren beregner kedlen den passende fremløbstemperatur
under hensyntagen til udetemperaturen og installationstypen.
Kurvetypen skal vælges afhængigt af anlæggets radiatortype og bygningens isolering.

5. 2. 3 Offset 

Parallelforskydning

fra - 7 til + 7 0 Parameter 520 = 0

fra - 14 til + 14 0 Parameter 520 = 1

For at tilpasse temperaturkurven til anlæggets krav kan kurven parallelforskydes for at ændre den beregnede 
fremløbstemperatur og dermed også rumtemperaturen.
Ved at få adgang til parameteren og ved at dreje på knappen, kan kurven parallelforskydes.
Forskydningsværdien kan aflæses på displayet 
- fra -14 til +14 (høje temperaturer) 
- fra -7 til +7 (lave temperaturer). 
Hvert trin svarer til en øgning/sænkning med 1 °C i fremløbstemperaturen i forhold til indstillingspunktet.

5. 2. 4 Rum Indflydelse Proportional fra 0 til 20 2 Parameter 520 = 0
fra 0 til 20 10 Parameter 520 = 1
Når indstillingen er = 0, har temperaturen, der er registreret af 
rumtemperaturføleren, ingen indflydelse på beregningen af den nominelle 
værdi.
Når indstillingen er = 20, har den registrerede temperatur maksimal 
indflydelse på beregningen af den nominelle værdi.

5. 2. 5 Max T  - Indstilling af maks.
varmetemperatur zone 1

fra 20 til 45 °C 45 Parameter 520 = 0

fra 35 til 82 °C 82 Parameter 520 = 1
5. 2. 6 Min T - Indstilling af min:

varmetemperatur zone 1
fra 20 til 45 °C 20 Parameter 520 = 0
fra 35 til 82 °C 35 Parameter 520 = 1

5. 2. 7       <Ikke tilgængelig>
5. 2. 8       <Ikke tilgængelig>
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5. Installatørområdet

5.2. KOMPLET MENU

5. 3 ZONE 2 DIAGNOSTIK
5. 3. 0 Rum T  - Rumtemperatur
5. 3. 1 Rum T setpunkt  - Nominel rumtemperatur
5. 3. 2 Fremløbstemperatur
5. 3. 3 Returtemperatur  - Tilbageløbstemperatur
5. 3. 4 Varme forespørgsel Z2 0. OFF

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

1. ON
6 ZONE3 PARAMETRE
6. 0 SETPUNKT
6. 0. 0 T Dag fra 10 til 30 °C 19

6. 0. 1 T Nat fra 10 til 30 °C 16

6. 0. 2 T sæt Z3 fra 20 til 45 °C 25 Parameter 620 = 0

fra 35 til 82 °C 40 Parameter 620 = 1

6. 0. 3 Zone frost temperatur fra 2 til 15 °C 5 ændrer alle zoner

6. 2 EINSTELLUNGEN ZONE 3
6. 2. 0 Zone 2 temperaturområde 0. lav temperatur

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

1 = fra 35 til 82 °C

6. 2. 1 Termoregulering 0. Fix Flow T
1. Grundlæggende 
Thermoreg
2. Rum T Kun
3. Udendørs T kun
4. Rum + Udendørs T

1

6. 2. 2 Hældning fra 0.2 til 0.8 0.6 param. 620 = 0

fra 1.0 til 3.5 1.5 param. 620 = 1

se grafisk parameter 422.
Ved anvendelse af udetemperaturføleren beregner kedlen den passende fremløbstemperatur
under hensyntagen til udetemperaturen og installationstypen.
Kurvetypen skal vælges afhængigt af anlæggets radiatortype og bygningens isolering.

6. 2. 3 Offset 

Parallelforskydning

fra - 7 til + 7 0 Parameter 620 = 0

fra - 14 til + 14 0 Parameter 620 = 1

For at tilpasse temperaturkurven til anlæggets krav kan kurven parallelforskydes for at ændre den beregnede 
fremløbstemperatur og dermed også rumtemperaturen.
Ved at få adgang til parameteren og ved at dreje på knappen, kan kurven parallelforskydes.
Forskydningsværdien kan aflæses på displayet 
- fra -14 til +14 (høje temperaturer) 
- fra -7 til +7 (lave temperaturer). 
Hvert trin svarer til en øgning/sænkning med 1 °C i fremløbstemperaturen i forhold til indstillingspunktet.

6. 2. 4 Rum Indflydelse Proportional fra 0 til 20 2 Parameter 620 = 0
fra 0 til 20 10 Parameter 620 = 1
Når indstillingen er = 0, har temperaturen, der er registreret af 
rumtemperaturføleren, ingen indflydelse på beregningen af den nominelle 
værdi.
Når indstillingen er = 20, har den registrerede temperatur maksimal 
indflydelse på beregningen af den nominelle værdi.

6. 2. 5 Max T  - Indstilling af maks.
varmetemperatur zone 1

fra 20 til 45 °C 45 Parameter 620 = 0
fra 35 til 82 °C 82 Parameter 620 = 1
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5. Installatørområdet

5.2. KOMPLET MENU

6. 2. 6 Min T - Indstilling af min:
varmetemperatur zone 1

fra 20 til 45 °C 20 Parameter 620 = 0
fra 35 til 82 °C 35 Parameter 620 = 1

6. 2. 7       <Ikke tilgængelig>
6. 2. 8       <Ikke tilgængelig>
6. 3 ZONE 2 DIAGNOSTIK
6. 3. 0 Rum T  - Rumtemperatur
6. 3. 1 Rum T setpunkt  - Nominel rumtemperatur
6. 3. 2 Fremløbstemperatur
6. 3. 3 Returtemperatur  - Tilbageløbstemperatur
6. 3. 4 Varme forespørgsel Z3 0. OFF

1. ON
6. 3. 5 Pumpestatus 0. OFF

1. ON
8 SERVICE PARAMETER

8. 1 Kedel Statistik
8. 1. 0 Timer Brænder til centralvarme (h x10)
8. 1. 1 Timer Brænder til varmt brugsvand (h x10)
8. 1. 2 Antal flamme fejl (n x10)
8. 1. 3 Antal opstarter (n x10)
8. 1. 4 Varme forespørgesel varighed
8. 2 KEDEL

8. 2. 0 Modulation takt

8. 2. 1 Ventilator status 0. OFF
1. ON

8. 2. 2 Ventilatorhastighed - X100 RPM
8. 2. 3 Pumpe hastighed 0 = OFF

1 = Lav hastighed
2 = Hohe Høj fart

Ikke aktiv;
Indstilling har ingen virkning

8. 2. 4 Position des 3-Wege-Ventil 0. Varmt vand
1. Centralvarme

8. 2. 5 Varmt brugsvand 
flowhastighed l / min 0-30

8. 2. 6       <Ikke tilgængelig>
8. 2. 7 Pumpe Modulation%
8. 2. 8 El er på (kW)
8. 3 KEDELTEMPERATUR

8. 3. 0 CV Flow Set T  - Kedeltemperatur nom. (°C)
8. 3. 1 CV Flow T  - Varmeanlæggets fremløbstemperatur (°C)
8. 3. 2 CV retur T  - Varmeanlæggets returløbstemperatur (°C)
8. 3. 3 Varmt brugsvand Flow T  - Varmt vand flowtemperatur (°C)
8. 3. 4       <Ikke tilgængelig>
8. 3. 5  Udendørs T - Udetemperatur (°C)
8. 4 BEHOLDER
8. 4. 0 Beholdertemperatur målt (°C)
8. 4. 2 Nedre beholdertemperatur (°C). Kun i forbindelse med en beholder med 2 følere (f.eks. solvarmebeholder)
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8. 5 SERVICE
8. 5. 0 Måneder til næste 

vedligeholdelse
fra 0 til 60 (måneder) 12 Når indstillet, viser kedlen, hvornår 

serviceeftersyn skal foretages.

Advarsel 3P9

Planlagt veligeholdelse
-Tilkald service 

ALERT

8. 5. 1 Vedligehold om dage aktiv 0.  OFF
1.  ON 

0

8. 5. 2 Vedligehold advarsel nulstil Reset? OK = Ja, esc = Nej For at slette servicemeddelelsen

8. 5. 3       <Ikke tilgængelig>
8. 5. 4 SW Version Interface (display)
8. 5. 5 SW Version Main (hovedstyring)
8. 6 FEJL HISTORIE
8. 6. 0 Sidste 10 Fejl fra 0 til 9

  Denne parameter viser de seneste 10 fejl, som
kedlen har vist, samt dato.
Ved at dreje knappen kan fejlene vises fra nr.
0 til 9.

8. 6. 1 Reset fejl Liste 
(sletning af
fejlmeddelelseslisten)

Reset? OK = Ja, esc = Nej
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sikkerhedsudstyr fungerer korrekt:  
- Ioniseringstrøm og sikkerhedstid.

10. Kontrollér funktionen til 
varmtvandsproduktion (3-vejsventil 
og varmtvandsføler).

11. Udfør et generelt eftersyn af 
kedlens drift.

12. Udskift tænd- og 
ioniseringselektroderne efter 
behov.

6.1.1.  Rengøring af 
varmeveksleren

-  Afmonter lyddæmperen

Vedligeholdelse er meget vigtig for
kedlens sikkerhed, driftssikkerhed og
levetid. Vedligeholdelse skal ske i
overensstemmelse med de gældende
forskrifter. Der skal udføres en
forbrændingsanalyse med jævne
mellemrum for at kontrollere kedlens
virkningsgrad og emission af
forurenende stoffer set i forhold til
de gældende standarder.

Før vedligeholdelse påbegyndes:
- Afbryd strømforsyningen ved at 

stille den bipolare afbryder på 
kedlen på OFF eller trække stikket 
ud af kontakten.

-  Luk gashanen.
-  Luk vandhanerne i varme- og 

varmtvandskredsen.
-  Tag kabinettet af som vist i afsnit 

2.4.
-  Tøm om nødvendigt kedlens for 

vand.

6.1.  Generelle bemærkninger

Det anbefales at udføre følgende 
eftersyn af kedlen mindst hvert 2. år:

1. Kontrollér de vandførende 
komponenters tætninger, og 
udskift dem om nødvendigt.

2.  Kontrollér de gasførende 
komponenters tætninger, og 
udskift om nødvendigt o-ringene, 
og udbedr utæthederne.

3.  Kontrollér kedlens overordnede 
tilstand.

4.  Foretag visuel kontrol af 
forbrændingen, og skil om 
nødvendigt brænderen ad for at 
rengøre den.

5.  Følg eftersynsanvisningerne under 
6.1.1., skil brændkammeret ad, og 
rengør det efter behov.

6.  Følg eftersynsanvisningerne 
under 6.6.1., skil brændkammeret 
og indsprøjtningsdysen ad, og 
rengørdem efter behov.

7.  Rengør den primære varmeveksler.

8.  Kontrollér, at følgende af 
varmeanlæggets sikkerhedsudstyr 
fungerer korrekt: 

 - Sikkerhedsudstyret til 
temperaturbegrænsning

9.  Kontrollér, at følgende af de 
gasførende komponenters 

6. Vedligeholdelse

VIGTIGT!! UNDER
VEDLIGEHOLDELSEN
MÅ DER IKKE
TRÆNGE VAND IND I
ELEKTRONIKKASSEN.

DET ER VIGTIGT, AT
KOMPONENTERNE 
IKKE ER VARME. LAD 
KEDLEN KØLE AF, FØR 
ARBEJDET PÅBEGYNDES.

-  Demonter elektrodernes elektriske 
tilslutninger.

-  Luk for gassen, og afmonter 
gasrøret.

-  Løsn de fire skruer, og afmonter 
brænderenheden.

- Tag brænderenheden ud.

Kontrollér isoleringen på bagsiden, og 
udskift den om nødvendigt.

Rengør den varmeveksleren med vand 
og rengøringsmiddel og en blød pensel 
(ikke metal). Skyl efter med vand.

Bemærk:
Husk at beskytte isoleringen på 
bagsiden mod vand!

6.1.2.  Kontrol af brænderen

-  Kontrollér, at brænderen ikke er 
beskadiget, og udskift den om 
nødvendigt.

-  Monter brænderen igen som 
beskrevet i afsnit 6.1.3.
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6.1.3.  Genmontering af
 brænderenheden

-  Udskift brænderpakningen.
-  Kontrollér, om isoleringsmaterialet 

er beskadiget, og udskift det om 
nødvendigt.

- Genmonter brænderenhed, og 
spænd de fire skruer.

-  Slut gasrøret til igen (udskift 
pakningen).

-  Tilslut elektroderne elektrisk igen.
-  Monter lyddæmperen igen.

6.1.4 Rengøring af vandlåsen

-  Vandlåsen er fastgjort med en 
bajonetlås på kondensenheden.

 Frigør vandlåsen, og træk den nedad 
for at få den af.

ADVARSEL! 
UDSKIFT
BRÆNDERPAKNINGEN
FOR AT UNDGÅ
RØGGASLÆKAGER.

6. Vedligeholdelse 

6.1.5. Kontrol af fortrykket i 
ekspansionsbeholderen

-  Luk ventilerne til anlægget.
-  Tøm kedlen for vand.
-  Skru hætten af 

ekspansionsbeholderens ventil, og 
tilslut manometeret.

-  Kontrollér trykket, og indstil om 
nødvendigt den korrekte værdi.

-  Skru hætten på igen.

6.2. Funktionstest

Efter vedligeholdelsen skal 
varmeanlægget fyldes op til et tryk på 
1,5 bar og systemet skal udluftes.
- Tænd for kedlen.
-  Udluft varmeanlægget igen om 

nødvendigt.
-  Kontrollér indstillingerne, og sørg 

for, at alle koblings-, indstillings- 
og overvågningskomponenter 
fungerer korrekt.

-  Kontrollér, om røggasrøret er tæt 
og fungerer korrekt.

-  Indstil om nødvendigt 
serviceintervallet (se menu 8.5 
Service).

6.3. Tømning af varmeanlægget 
og anvendelse af 
frostbeskyttelsesmiddel

Tømning af anlægget skal ske i 
følgende rækkefølge:
-  Sluk for kedlen, og afbryd 

spændingen til kedlen
-  Luk gashanen.
-  Åbn en udlufter
-  Åbn anlægsventilen.
-  Åbn kedlens tømmehane med 8‘er 

unbrakonøgle.
-  Åbn de enkelte tømmehaner 

i anlæggets laveste punkter 
(beregnet til dette formål).

Hvis anlægget skal være slukket i 
områder, hvor rumtemperaturen 
kan falde til under 0 °C om 
vinteren, anbefales det at 
tilsætte frostbeskyttelsesmiddel 
til varmeanlæggets vand for 
ikke at skulle foretage tømning 
gentagne gange. Ved anvendelse 
af frostbeskyttelsesmiddel skal det 
kontrolleres, at det ikke angriber 
rustfrit stål, da kedlens varmeveksler 
består af dette materiale.

Vi anbefaler at anvende 
frostbeskyttelsesmiddel 
med korrosionshæmmende 
PROPYLENGLYKOL (f.eks. 
CILLICHEMIE CILLIT cc 45, der 
er ugiftigt og fungerer både som 
frostbeskyttelsesmiddel, middel 
mod kedelsten og rustbeskytter) i 
producentens foreskrevne mængder 
afhængigt af den forventede 
laveste temperatur. Kontrollér 
regelmæssigt pH-værdien af vand-/
frostbeskyttelsesmiddelblandingen 
i kredsløbet, og udskift blandingen, 
når måleværdien ligger under 
den grænseværdi, producenten af 
frostbeskyttelsesmidlet foreskriver.
Bland ikke forskellige typer 
frostbeskyttelsesmidler.
Producenten hæfter ikke for skader på 
kedlen eller anlægget, der skyldes
anvendelse af uegnede 
frostbeskyttelsesmidler eller additiver.

6.4.  Tømning af 
varmtvandsanlægget

Så snart der er fare for isdannelse 
i varmtvandsanlægget, skal det 
tømmes. Det skal ske i følgende 
rækkefølge:
-  Luk for vandtilførslen til anlægget.
-  Åbn alle varmt- og 

koldtvandshaner.
-  Tøm anlægget fra de 

lavestliggende punkter (hvis der 
her findes haner til dette formål).

PAS PÅ!
Tøm dele, der kan indeholde varmt 
vand, før de berøres.
Fjern kedelsten fra delene, idet 
anvisningerne på databladet til det 
anvendte middel følges. Brug det 
nødvendige beskyttelsestøj, når dette 
udføres, og gør det et sted med god 
udluftning.
Bland ikke forskellige midler til 
fjernelse af kedelsten, og beskyt 
kedlen og de omkringliggende 
genstand.
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-  kedlen ikke kører (tryk på ON/
OFFtasten på kontrolpanelet)

-  den elektriske tilslutning er udført 
korrekt. 

-  frontpanelet er fjernet.
-  der er lukket for gassen. 
-  afspærringshanerne (frem- og 

returløb) er lukkede. 
– koldtvandstilførslen er lukket.
-  at vandet om nødvendigt er tappet 

af kedlen. - der ikke kan komme 
vand i kontrolpanelet.

6.6.1. Udskiftning af brænderen

-  Løsn snaplåsene, og tag 
den forreste afskærmning af 
brændkammeret.

-  Luk for gassen. Afmonter gasrøret.

- Løsn de fire skruer, og afmonter 
brænderenheden.

- Træk enheden ud mod dig selv.

- Løsn de ti skruer, og tag dækslet af 
for at kunne komme til brænderen.

- Afmonter lyddæmperen.

6.5.  Informationer til brugeren

Informer brugeren om anlæggets 
funktion.
Udlever brugsvejledningen personligt 
til brugeren, og forklar, at den skal 
opbevares i nærheden af kedlen.
Fortæl desuden brugeren om de 
opgaver, denne skal udføre:
 -  Kontrollér regelmæssigt 

vandtrykket i anlægget.
-  Gentabler om nødvendigt trykket, 

og udluft anlægget.
-  Indstil de nominelle værdier og 

reguleringssystemerne for at sikre 
en korrekt og økonomisk styring af 
anlægget.

-  Få foretaget regelmæssig service 
af anlægget i henhold til de 
gældende forskrifter.

-  Indstillingerne for forsyning med 
forbrændingsluft og brændgas må 
ikke ændres.

6.6.  Udskiftning af defekte 
komponenter

Hvis kedlen afgiver service- 
eller fejlmeddelelser, kan det 
være nødvendigt at udskifte 
kedelkomponenter.
Før udskiftningen påbegyndes, skal 
det sikres, at:
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- Træk brænderen ud mod dig selv.
-  Udskift alle de pakninger, der er 

beskadiget eller viser tegn på 
slitage.

- Monteringen sker i modsat 
rækkefølge.

6.6.2.  Udskiftning af blæseren/
Venturi-røret

-  Afmonter forbrændingsgruppen 
(se kapitel 6.6.1.)

- Løsn de tre skruer for at løsne 
blæseren.

Blæser og Venturi-blander afhænger af modellen

Effekt Blæser Venturi-diameter

12 kW EBM RG 118 40 W ø 14

18 kW EBM RG 118 40 W ø 14

25 kW EBM RG 118 40 W ø 17

VIGTIGT:
DET ER VIGTIGT AT
BRUGE DET RIGTIGE
GASSPJÆLD (4)
- SE SKEMAET OVER
GASINDSTILLINGER I
KAPITEL 3.5.4.

1

3

2

5

4

Forklaring:
1 - Blæser
2 - Venturi-rør
3 - Tætningsring
4 - Gasspjæld
5 - Gastætning
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-  Tag gasventilen af 
-  Monter den nye gasventil igen 

i omvendt rækkefølge. Husk at 
bruge nye pakninger.

-  Kontrollér, at der ikke er nogen  
gaslækager.

6.6.3.  Udskiftning af 
varmeveksleren

-  Afmonter forbrændingsenheden 
(se kapitel 6.6.1)

-  Luk serviceventilerne
-  Åbn kedlens tømmehane
-  Åbn udluftningsskruen øverst på 

varmeveksleren.
-  Tøm kedlen helt 

-  Fjern snaplåsene position X og Y.
-  Fjern de fire skruer for at løsne 

varmeveksleren.

-  Skru udlufteren af varmeveksleren.

-  Monter den nye varmeveksleren 
ved at følge fremgangsmåden i 
omvendt rækkefølge.

6.6.4.  Udskiftning af 
gasventilen

-  Sluk for kedlen
-  Luk for gashanen
-  Fjern de elektriske tilslutninger.
-  Fjern de to skruer under kedlen, og 

adskil gasledningen fra gasventilen.

Forklaring:
1 - Gasventil
2 - Magnetafbryder
3 - Drosselventiltilpasning 
     (maks. belastning)
4 - Offset-tilpasning 
      (min. belastning)
5 - Indgangskontrolnippel

6. Vedligeholdelse 

YX
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-  Monter den nye kedel ved at 
følge fremgangsmåden i omvendt 
rækkefølge.

-  Følg de anvisninger, der følger 
med udskiftningsregulatoren.

 Tilbehørspakke til indstilling af alle 
nødvendige parametre.

6.6.7.  Afslutning af 
reparationsarbejdet

-  Kontrollér, at kedlen fungerer 
korrekt og er gas-/vandtæt.

6.7.  Bortskaffelse og genbrug

Vores produkter bliver primært 
udviklet og fremstillet af materialer, 
der kan genbruges. Kedlen og 
kedlens tilbehør skal bortskaffes 
korrekt, så de forskellige materialer 
kan blive indsamlet og genanvendt.
Installatøren skal bortskaffe 
transportemballagen.

VIGTIGT!! 
Bortskaffelse og
genanvendelse af kedlen og
kedlens tilbehør skal ske i
overensstemmelse med de lokale
regler.

6.6.5.  Udskiftning af 
ekspansionsbeholderen

-  Klap elektronikkassen ned.

- Løsn det hydrauliske 
tilslutningsrørs skrueforbindelse på 
ekspansionsbeholderen.

-  På oversiden af 
ekspansionsbeholderen sidder der 
to holdere.

-  Bøj holdernes udvendige ender i 
siden fremad.

-  Nu kan holderne skubbes udad i 
langhullerne og tages af.

-  Fjern ekspansionsbeholderen ved 
at løfte den opad.

-  Monter den nye 
ekspansionsbeholder ved at følge 
fremgangsmåden i omvendt 
rækkefølge.

6.6.6.  Udskiftning af 
regulatoren

-  Slå elektronikkassen ned.
-  Frigør de to snaplåse, og åbn 

afskærmningen.

-  Løsn de to skruer, og fjern 
afskærmningen.

-  Adskil de elektriske 
stikforbindelser.

-  Klik printet af, og fjern det.

6. Vedligeholdelse 
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6. Vedligeholdelse 

6.8. Vedligeholdelsestjekliste

Vedligeholdelsestjekliste til THISION MINI Kontrolleret OK ikke
OK

1 Prøvekørsel af brænder og kontrol af flammekvalitet - indgangsmåling ☐ ☐ ☐
2 Demontering af brænderenhed ☐ ☐ ☐
3 Rengøring og kontrol af varmeveksler og brænderenhed ☐ ☐ ☐
4 Kontrol af tænd- og overvågningsenhed, om nødvendigt udskiftning ☐ ☐ ☐
5 Visuel kontrol af fylde- og tømmehane samt varmeveksler og forbin-

delsesstykker for tæthed på vandsiden, og om nødvendigt udskiftning 
af tætninger

☐ ☐ ☐

6 Rengøring af kondensbeholder, ledning og vandlås ☐ ☐ ☐
7 Kondensafløb installeret med fri afgang ☐ ☐ ☐
8 Kontrol af en evt. neutralisationsbeholder ☐ ☐ ☐
9 Visuel kontrol af kondensvandførende dele ☐ ☐ ☐
10 Montering af brænderenheden ☐ ☐ ☐
11 Rengøring af et evt. gasfilter, evt. udskiftning ☐ ☐ ☐
12 Kontrol af tætningselementer, udskiftning iht. gældende bestemmelser ☐ ☐ ☐
13 Visuel kontrol af elektrisk ledningsføring, evt. nødvendig afhjælpning af fejl ☐ ☐ ☐
14 Opstart af kedlen og kedelstartkontrol ☐ ☐ ☐
15 Kontrol af gasarmaturernes tæthed ☐ ☐ ☐
16 Funktionskontrol af flammeovervågningen ☐ ☐ ☐
17 Kontrol af kedlens funktion og opvarmning til driftstemperatur ☐ ☐ ☐
18 Kontrol af gasflow ☐ ☐ ☐
19 Evt. nødvendig ændring af brænderindstillingen på grund af

måleresultaterne
☐ ☐ ☐

20 Kontrol af gastilgangs- og hviletryk foran
de kondenserende gaskedler

☐ ☐ ☐

21 Kontrol af modulation og reguleringsadfærd ☐ ☐ ☐
22 Kontrol af sikkerhedsudstyret på kedlen ☐ ☐ ☐
23 Kontrol af røggasanlæggets tæthed ☐ ☐ ☐
24 Kontrol af systemtryk og MAG-indstilling ☐ ☐ ☐
25 Udskrivning af måleprotokol ☐ ☐ ☐
Generelle kontroller

1 Funktionskontrol af en evt. nødafbryder og sikringen iht. EN 12828 ☐ ☐ ☐
2 Visuel kontrol af de synlige gasførende ledninger i fyrrummet fra

gasbrænderen til kedlens stophane iht. de landespecifikke forskrifter
☐ ☐ ☐

3 Kontrol af tilstrækkelig indsugning af forbrændingsluft til
rumluftafhængige kedler

☐ ☐ ☐

4 Gratis bortskaffelse af kasserede dele ifølge aftale med kunden ☐ ☐ ☐
*Positioner, der er markeret med „ikke OK“, skal bestilles separat!
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7. Eldiagram

7. 1. THISION MINI

Til komplet styring af den
væghængte kondenserende
gaskedel anvendes
regulatortypen GAL2EVO COND.
Systemet omfatter et LCD-display.
Regulatoren GAL2EVO COND
har en indbygget 2 A, 250 V
AC-sikring.
En varistor beskytter den mod
overspænding op til 275 V AC.
Netspændingstolerancen er 230 V
AC +10-15 %. Schuko-stik kan
sluttes direkte til stikdåse.

Bk = schwarz
Rd = rot
Gr = grün
Bl = blau
Br = braun
Wh = weiß
Gry = grau 
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TA1 = rumtermostat 1
TNK =  Speicherfühler
SE   =  udetemperaturføler
TA2/ FLOOR = rumtermostat 2 

eller termostat til gulvvarme 
(parameter 223)

BUS = REMOCON PLUS
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8. Tekniske data

8.1. THISION MINI

Tekniske data  THISION MINI Enhed 12 18 25

Nominel effekt 80/60 °C, min. - maks. kW 2.9 - 11.7 4.4 - 17.6 5.4 - 21.5

Nominel effekt 50/30 °C, min. - maks. kW 3.2 - 12.8 4.7 - 19.1 5.7 - 23.3

Nominel varmebelastning varmt vand kW 11.7 17.6 26.0

Nominel varmebelastning opvarmning, min. - maks. kW 3.0 - 12.0 4.5 - 18.0 5.5 - 22.0

Virkningsgrad ved maks. effekt, 80/60 °C % 97.6 97.6 97.5

Virkningsgrad ved maks. effekt, 50/30 °C % 106.6 106.1 105.8

Restpumpetryk blæser, maks. Pa 100 100 100

CO-emissioner (0 % O2) mg/kWh 51 73 104

NOx-emissioner mg/kWh  < 60, Klasse 5

Tilladt vandtryk, maks. bar 3 3 3

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

Tilladt fremløbstemperatur, min. - maks.
lav temperatur

 °C 35 - 82 35 - 82 35 - 82

Tilladt fremløbstemperatur, min. - maks.
høj temperatur

 °C 20 - 45 20 - 45 20 - 45

Mængde kondensvand, maks. l/h 1.0 2.0 2.4

Gastilslutningsværdi naturgas H, 45,67 MJ/m3 m3/h 0.89 1.33 1.63

Gastilgangstryk, normalt mbar 20 naturgas H

Røggasmassestrøm, naturgas H g/s 5.49 8.24 11.9

Røggastemperatur, maks. °C 57 61 64

Gaskategori I2H

Konstruktion røggassystemer
C13(X)-C33(X)-C53(X)-

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

Tilslutning luft/røggas mm 96/60 96/60 96/60

Tilslutning fremløb/returløb Tommer ¾ ¾ ¾

Tilslutning varmt vand Tommer ½ ½ ½

Tilslutning gas Tommer ¾ ¾ ¾

Tilslutning kondens ø mm 18,5 18,5 18,5

Tilslutning sikkerhedsventil kobber mm 15 15 15

pH-værdi kondensvand pH 3.2 3.2 3.2

Effektforbrug, maks. W 80 80 80

CE-nummer 0085CL0440

Bredde x højde x dybde mm 400 / 745 / 305

Nettovægt kg 32 32 32

Lydeffektniveau, maks. last dB(A) 41.6 45.5 45.8
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Tekniske data  THISION MINI Enhed 12 18 25

8. Technische Daten

8.1. THISION MINI

Volumen Trykekspansionsbeholder l 8 8 8

Beskyttelsesklasse  IP X5D X5D X5D

Strømforsyning V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Produktparametre til beregning af
anlægsforbruget iht. DIN V4701-10

Nominel varmeeffekt
Qn  

(kW)
11.7 17.6 22.0

Virkningsgrad ved nom. varmeeffekt
h 100 % 

(%)
97.6 97.6 97.5

Virkningsgrad ved dellast
h 30 % 

(%)
107.7 107.7 107.7

Returløbstemp. ved virkningsgrad ved dellast
T 30 % 

(C)
30 30 30

Energitab i standby-drift
qb, 70 

(%)
2.1 2.3 2.6

Hjælpeenergi: kedel + integreret pumpe
PHE  
(W)

55 45 75
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8. Tekniske data

8.2. REMOCON PLUS
8.3. Følerværdier

8.2. REMOCON PLUS 

Strømforsyning BridgeNet® BUS
Strømoptagelse max. < 0.5 W
Driftstemperatur -10 ÷ 60 °C
Opbevaringstemperatur -20 - 70 °C
Buskablets længde og tværsnit
BEMÆRK!
BRUG ET AFSKÆRMET KABEL ELLER EN TELEFONLEDNING
FOR AT UNDGÅ INTERFERENS.

maks. 50 m - min. 0.5 mm²

Buffertank 2 h
Overensstemmelse
LVD 2006/95/EC - EMC 2004/108/EC
Elektromagnetisk interferens EN 60730-1
Elektromagnetiske emissioner EN 60730-1
Standardkonformitet EN 60730-1

CE

Rumtemperaturføler NTC 5 kΩ   1 %
Opløsning 0.1 °C

8.3.  Følerværdier

Temperatur Udeføler
Kedelfølere

fremløb/returløb
Beholderføler

ºC Ω kΩ kΩ

-30 178

-20 94

-10 56

0 33 27 27

10 20 18 18

20 12 12 12

25 10 10 10

30 8 8.3 8.3

40 5.3 5.8 5.8

50 3.6 4.2 4.2

60 2.5 3 3

70 2 2

80 1.7 1.7
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8. Tekniske data
8.4.  Produktinformation ErP

www.elco.net
THISION MINI

THISION MINI Symbol Enhed 12 18 25

Kondenserende kedel: Ja/nej Ja Ja Ja
Lavtemperaturkedel: Ja/nej Ja Ja Ja
B1-kedel Ja/nej nej nej nej
Apparat til rumopvarmning med kraftvarmekobling Ja/nej nej nej nej
Kombikedel: Ja/nej nej nej nej

ErP VARME

Nom. varmeeffekt Prated kW 12 18 22
Nom. varmeeffekt med nom. varmeeffekt og
drift ved høje temperaturer P4 kW 11,7 17,6 21,5

Nom. varmeeffekt ved 30 % af nom.
varmeeffekt og og drift ved lave temperaturer 1) P1 kW 3,5 5,3 6,1

Årstidsbetinget
energieffektivitet til rumopvarmning  ηs % 92 92 93

Virkningsgrad med nom. varmeeffekt og drift
ved høje temperaturer 2)  η4 % 87,9 87,9 88,0

Virkningsgrad ved 30 % af nom. varmeeffekt
og og drift ved lave temperaturer1) η1 % 98,3 97,6 98,0

HJÆLPESTRØMFORBRUG

Ved fuld belastning elmax kW 0,024 0,036 0,041
Ved delvis belastning elmin kW 0,017 0,016 0,024
I standbytilstand PSB kW 0,005 0,004 0,004
ØVRIGE ANGIVELSER

Varmetab i standby-tilstand Pstby kW 0,038 0,039 0,039

Energiforbrug til tændflamme Pign kW 0 0 0
Lydeffektniveau i indendørs rum LWA dB 44 52 49
N2O-emission NOx mg/kWh 31 46 56

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

Produktdata iht. Rådets direktiv 2009/125/EF og forordning (EU) 813/2013
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8. Tekniske data
8.5 Produktdatablad ErP

www.elco.net
THISION MINI

THISION MINI 12 18 25

Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning  A  A  A

Nom. varmeeffekt Prated kW 12 18 22

Årligt energiforbrug QHE GJ 24 34 42
Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ηs % 92 92 93
Lydeffektniveau, inden-/u dendørs LWA dB 45 52 49

THISION MINI 12 18 25
Klasse VI, ved anvendelse af alle medfølgende komponenter:
- THISION MINI
- Rumtemperaturføler REMOCON PLUS
- Udetemperaturføler
Temperaturregulatorens bidrag til ηs: 4%

ηs   % 92+4 =96 92+4 =96 93+4 =97

Klasse V,ved anvendelse af de medfølgende komponenter:
- THISION MINI
- Rumtemperaturføler REMOCON PLUS
Temperaturregulatorens bidrag til ηs: 3%

ηs   % 92+3 =95 92+3 =95 93+3 =96

Klasse II, ved anvendelse af de medfølgende komponenter:
- THISION MINI
- Udetemperaturføler
Temperaturregulatorens bidrag til ηs: 3%

ηs   % 92+3 =95 92+3 =95 93+3 =96

Vigtigt!
Installationen bestående af kedlen og alt tilbehør inklusiv temperaturstyringen, definerer årsvirkningsgraden 
[ηs] for de forskellige modeller i tabellen nedenfor

Produktdata iht. Rådets direktiv 2010/30/EU og forordning (EU) 813/2013
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8. Tekniske data

8.6  Pakke

Kedlens årstidsbetingede energieffektivitet til rumopvarmning

Temperaturregulator
Fra temperaturregulatorens datablad

Ekstra kedel
Fra kedlens datablad

(                    - ‘I’ ) x 0,1 =    

Årstidsbetinget
energieffektivitet til rumopvarmning (i %)

Klasse
I = 1%, II = 2%, III = 1,5%, IV = 2%, 
V = 3%, VI = 4 %, VII = 3,5%, VIII = 5%

‘I’ %
1

%
2

+

%
3

Årstidsbetinget energieffektivitet til
rumopvarmning (i %)

Solvarmeanlæg - Fra solvarmeanlæggets datablad

Solvarmeanlæg OG ekstra varmepumpe

Hybridanlæggets årstidsbetingede energieffektivitet til rumopvarmning

Hybridanlæggets årstidsbetingede energieffektivitetsklasse til rumopvarmning

Ekstra varmepumpe
Fra varmepumpens datablad

Vælg en lavere værdi

(  ‘III’  x                     +  ‘IV’  x                    )   x  0,9  x    (                /100 )      x                                           =

(                     -  ‘I’  )  x   ‘II’                            =

Sol fanger s tør relse
( i m2 )

Beholdervolumen
( i m3 )

Solfangervirkningsgrad 
( i %)

Beholderklassificering
A* = 0,95, A = 0,91, 
B = 0,86,  C = 0,83, D-G = 0,81

%
4

4

+

%
5

5

+

%
6

%

%

7

0,5 x                         OR/OU    0,5  x                             =

7
+ (50 x ‘II’)   =

G F E D C B A A+ A++ A+++

< 30%     ≥ 30 %    ≥ 34 %     ≥ 36 %    ≥ 75 %     ≥ 82 %    ≥ 90 %    ≥ 98 %    ≥ 125 %   ≥ 150%

Datablad til hybridanlæg - Ill. 1 
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