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Skal opbevares!

Sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedshenvisninger
Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker
og materielle skader.
Forklaring til sikkerhedshenvisningerne
Fare
Dette tegn advarer mod personskader.

!

Bemærk
Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader.

Bemærk
Anvisninger med ordet Bemærk indeholder ekstra informationer.
Målgruppe
Denne vejledning er udelukkende beregnet til autoriserede fagfolk.
■ Arbejder på gasinstallationer må udelukkende foretages af installatører,
som er godkendt til dette af det lokale
gasforsyningsselskab.
■ El-arbejder må kun udføres af elektrikere.
■ Den første idrifttagning skal foretages
af installatøren af anlægget eller af et
servicefirma, som er udpeget af
denne.

Reaktion ved gaslugt
Fare
Udløbende gas kan medføre eksplosioner med meget alvorlige
kvæstelser til følge.
■ Tobaksrygning forbudt! Undgå
åben ild og gnistdannelse. Tryk
aldrig på kontakter til lys og
elektriske apparater.
■ Luk gasafspærringshanen.
■ Åbn vinduer og døre.
■ Evakuér personer fra farezonen.
■ Tilkald VVS-firma/VVS-installatør.
■ Afbryd strømforsyningen til
bygningen fra et sikkert sted
(udenfor bygningen).
Reaktion ved røggaslugt
Fare
Røggasser kan føre til livstruende forgiftninger.
■ Tag varmeanlægget ud af drift.
■ Udluft opstillingsstedet.
■ Luk døre til opholdsrum.
Arbejder på anlægget

I forbindelse med arbejder skal følgende
overholdes:
■ Arbejdstilsynets forskrifter vedr. forebyggelse af uheld
■ Lovens forskrifter vedr. miljøbeskyttelse
■ Gasreglementet
2

■ Hvis der anvendes gas som brændstof, skal gasafspærringshanen lukkes og sikres mod utilsigtet åbning.
■ Slå spændingen fra anlægget (f.eks.
på den separate afbryder eller en
hovedafbryder), og kontrollér, at
anlægget er spændingsfrit.
■ Sørg for at sikre anlægget mod genindkobling.
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Forskrifter

Sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedshenvisninger (fortsat)

!

Bemærk
Elektroniske komponenter kan
beskadiges pga. elektrostatisk
afladning.
Inden der arbejdes skal jordforbundne objekter, f.eks. varmeeller vandrør berøres for at aflede
den statiske elektricitet.

Reparationer

!

Bemærk
Reparationer af komponenter
med sikkerhedsteknisk funktion
udgør en fare for anlæggets forsvarlige drift.
Defekte komponenter skal erstattes med originale dele fra Viessmann.

Ekstra komponenter, reserve- og sliddele
Bemærk
Reserve- og sliddele, der ikke er
testet sammen med anlægget,
kan forringe dets funktion. Montering af ikke-tilladte komponenter samt ikke-tilladte ændringer
og ombygninger kan forringe sikkerheden og indskrænke garantien.
Ved udskiftning skal der udelukkende anvendes originale dele
fra Viessmann eller reservedele,
der er godkendt af Viessmann.

5691 851 DK
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•
•

•
•
•
•
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•
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•
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•
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•
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•

•
•
•
•
•
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•
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•
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•

•
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•
•
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•
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Yderligere oplysninger om arbejdstrinene
Påfyldning af varmeanlæg

!

Bemærk
Uegnet påfyldningsvand danner aflejringer og korrosion, og kan medføre skader på kedlen.
■ Skyl varmeanlægget grundigt før påfyldningen.
■ Påfyld kun vand med drikkevandskvalitet.
■ Påfyldningsvand med en hårdhed over 16,8 °dH (3,0 mol/m3) skal afhærdes, f.eks. med et lille afhærdningsanlæg til kedelvand (se Viessmann prislisten til Vitoset).
■ Påfyldningsvandet kan tilføres et frostbeskyttelsesmiddel, der er specielt
egnet til varmeanlæg. Egnetheden skal dokumenteres af producenten af
frostbeskyttelsesmidlet.

1. Kontrollér fortrykket i tryk-ekspansionsbeholderen.
2. Luk gasafspærringshanen.
3. Fyld varmeanlægget ved kedelpåfyldnings- og tømningshanen A i
varmekredsreturen (på tilslutningssættet eller på opstillingstedet) (min.
anlægstryk > 1,0 bar).

4. Hvis reguleringen var tilkoblet før
påfyldningen:
Tænd for reguleringen, og aktivér
påfyldningsfunktionen (se følgende
kapitel).
5. Luk kedlens påfyldnings- og tømningshane A.

5691 851 DK

Bemærk
Hvis reguleringen ikke blev tilkoblet
før påfyldningen, befinder zoneventilens servomotor sig i midterpositionen, og anlægget fyldes helt op.
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Start påfyldningsfunktionen
Regulering for vejrkompenserende
drift
Servicemenu
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.
2. „Servicefunktioner”
3. „Påfyldning”
Påfyldningsfunktionen er aktiveret.
4. Afslut påfyldningsfunktion:
Tryk på OK eller ä.

Regulering for konstant temperatur
Servicemenu
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.
2. Vælg „4”, og bekræft med OK.
„on” blinker.
3. Aktivér påfyldningsfunktionen med
OK.
„BF on” vises konstant.
4. Afslut påfyldningsfunktion:
Tryk på ä.

Sprogomstilling (såfremt det er nødvendigt) - kun ved regulering
for vejrkompenserende drift

Udvidet menu:
1. å

3. „Sprog”
Sprache
Deutsch
Cesky
Dansk
English

DE ç
CZ
DK
GB
Wählen mit

Ø

Bemærk
Ved den første idrifttagning vises begreberne på tysk (fabriksindstilling)

2. „Indstillinger”
4. Indstil det ønskede sprog med / .

Indstilling af dato og klokkeslæt (såfremt det er nødvendigt) - kun
ved regulering for vejrkompenserende drift
Ved den første idrifttagning eller længere
stilstandstid skal dato og klokkeslæt indstilles på ny.

2. „Indstillinger”

Udvidet menu:

4. Indstil aktuelt klokkeslæt og dato.

3. „Klokkeslæt/dato”

5691 851 DK

1. å
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Udluftning af kedlen

B

A

1. Luk afspærringsventilerne på kedelvandssiden.

4. Luk hanerne A og B, og åbn
afspærringsventilerne på kedelvandssiden.

2. Forbind afløbsslangen på den
øverste hane B med en kloaktilslutning.
3. Åbn hanerne A og B, og udluft
med nettryk, indtil man ikke længere
kan høre, at der strømmer luft ud.

Udluftning af varmeanlægget
2. Aktivér udluftningsprogrammet (se
følgende arbejdstrin).
5691 851 DK

1. Luk gasafspærringshanen, og tilkobl
reguleringen.
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Bemærk
Funktion og forløb af udluftningsprogrammet, se side 132.

3. Kontrollér anlægstrykket.

Aktivering af udluftningsfunktion
Regulering for vejrkompenserende
drift
Servicemenu
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.
2. „Servicefunktioner”
3. „Udluftning”
Udluftningsfunktionen er aktiveret.
4. Afslut udluftningsfunktion:
Tryk på OK eller ä.

Regulering for konstant temperatur
Servicemenu
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.
2. Vælg „5”, og bekræft med OK.
„on” blinker.
3. Aktivér udluftningsfunktionen med OK.
„EL on” vises konstant.
4. Afslut udluftningsfunktion:
Tryk på ä.

Påfyldning af vand i vandlåsen
B

A

1. Træk holdeklemmen A af, og tag
vandlåsen B af.
2. Fyld vand i vandlåsen B.
3. Montér vandlåsen B, og fastgør den
med holdeklemmen A.

5691 851 DK

Bemærk
Tilløbsslangen må ikke snoes ved
samlingen. Før afløbsslangen uden
bøjninger og med konstant fald.
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Betegnelse af varmekredse - kun ved regulering for vejrkompenserende drift
Varmekredsene er fra fabrikken betegnet med „Varmekreds 1”, „Varmekreds
2” og „Varmekreds 3” (hvis forefindes).
Varmekredsene kan betegnes anlægsspecifikt af brugeren, så man har et
bedre overblik.

Indtastning af navne på varmekredse:
Betjeningsvejledning

Kontrol af gastype
Kedlen er udstyret med en elektronisk forbrændingsregulering, som indregulerer
brænderen til en optimal forbrænding i overensstemmelse med den foreliggende
gaskvalitet.
■ En omstilling inden for hele wobbeindeksområdet er derfor ikke nødvendig ved drift
med naturgas.
Kedlen kan anvendes i wobbeindeksområdet fra 9,5 til 15,2 kWh/m3(34,2 til
54,7 MJ/m3).
■ Ved drift med F-gas skal brænderen omstilles (se „Omstilling af gastype” på
side 13).
1. Spørg efter gastypen og wobbeindekset hos gasforsyningsselskabet
eller F-gasleverandøren.

3. Notér gastypen i protokollen på
side 150.

5691 851 DK

2. Omstil brænderen ved drift med Fgas (se side 13).
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Omstilling af gastype (kun ved drift med F-gas)
1. Stil justerskruen A på gasarmaturet
på „2”.
1

A

2. Slå netafbryderen 8 til.
2

3. Indstil gastypen i kodningsadresse
„82”:
■ Hent kodning 2
■ „Generel” (regulering for vejrkompenserende drift)
eller
Hent gruppe „1” (regulering for
konstant temperatur)
■ Indstil værdi „9” i kodningsadresse
„11”
■ Indstil værdi „1” (drift med F-gas) i
kodningsadresse „82”
■ Indstil værdi ≠ „9” ved kodning
„11”.
■ Afslut servicefunktionerne.
4. Åbn gasafspærringshanen.
5. Klæb mærkaten „G31” (vedlagt det
teknisk informationsmateriale) på
kapselpladen ved siden af typeskiltet.

Funktionsforløb og mulige fejl
Displayvisning
Nej

Foranstaltning
Forøg den nominelle værdi, sørg
for varmeafgivelse

5691 851 DK

Varmekald via
regulering

13

Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)

Ja
Blæseren starter

Nej

Fejl F9 efter ca.
51 sekunder

Kontrollér blæseren, forbindelsesledningerne til
blæseren, spændingsforsyningen
på blæseren og
blæserstyringen

Nej

Fejl EE

Kontrollér tændmodulet (regulering 230 V mellem
stik „X2.1” og
„X2.2”)

Nej

Fejl EE

Kontrollér gasarmaturet (regulering
230 V), kontrollér
gastilslutningstrykket

Nej

Fejl EE

Kontrollér ioniseringsindstillingen,
og kontrollér, om
der er luft i gasledningen.

Ja
Tænding

Ja
Gasarmaturet er
åbent

Ja

5691 851 DK

Ioniseringsstrømmen stiger
Symbol A
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)

Ja
Brænder i drift

Nej

afbryder under den
indstillede nominelle kedelvandstemperatur og starter umiddelbart
igen

Kontrollér røggassystemets tæthed
(røggasrecirkulation), kontrollér
gastrykket

Fejl E3

Sørg for tilstrækkelig varmeafgivelse.
Tryk på resettasten
R.
Kontrollér ioniseringselektrodens
afstand til flammelegemet.
Kontrollér tilordningen af gastype
(kodningsadresse
82, indstilling af
gasarmaturet).
Kontrollér røggassystemet, sørg for
at udbedre eventuelle fejl i røggasrecirkulationen.
Tryk på resettasten
R.

Ja
Selvaktiveret kalibrering af forbrændingsreguleringen

Nej
Fejl Eb

5691 851 DK

Yderligere oplysninger om fejl, se
side 93.
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Måling af hviletryk og tilslutningstryk
Fare
CO-dannelse, opstået pga. forkert brænderindstilling, kan have alvorlige
sundhedsmæssige konsekvenser.
Før og efter arbejder på gasapparater skal der foretages en CO-måling.
Drift med F-gas
F-gastanken skal skylles to gange ved første idrifttagning/udskiftning. Tanken og
gastilslutningsledningen skal udluftes grundigt efter skylningen.
4. Mål hviletrykket, og notér måleværdien i protokollen på side 150.
Nominel værdi: Maks. 25 mbar
A

5. Sæt kedlen i drift.
Bemærk
Ved første idrifttagning kan kedlen gå
på fejl, fordi der er luft i gasledningen.
Tryk på resettasten R efter ca.
5 sek. for at resette brænderen.
6. Mål tilslutningstrykket (gennemstrømningstrykket).
Nominel værdi:
■ Naturgas: 20 mbar
■ F-gas: 30 mbar

2. Løsn skruen A i målestudsen „IN”
på gasarmaturet (skruen må ikke
skrues helt ud), og tilslut manometeret.

7. Notér måleværdien i protokollen på
side 150.
Træf foranstaltninger i henhold til følgende tabel.

3. Åbn gasafspærringshanen.

8. Tag kedlen ud af drift, luk gasafspærringshanen, tag manometeret af og
luk målestudsen A med skruen.
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1. Luk gasafspærringshanen.

Bemærk
Til måling af tilslutningstrykket skal
der anvendes egnet måleudstyr med
en nøjagtighed på min. 0,1 mbar.

Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
9. Åbn gasafspærringshanen, og start
anlægget.

Tilslutningstryk (gennemstrømningstryk)
ved naturgas
ved F-gas
under 17,4 mbar
under 30 mbar

17,4 til 25 mbar
over 25 mbar

30 mbar
over 30 mbar

Fare
Gasudstrømning ved målestudsen fører til eksplosionsfare.
Kontrollér målestudsens A
gastæthed.
Foranstaltninger

Foretag ingen idrifttagning, og kontakt
gasforsyningsselskabet eller F-gasleverandøren.
Sæt kedlen i drift.
Montér en separat gastrykregulator foran
anlægget, og indstil fortrykket på
20 mbar ved naturgas eller 30 mbar ved
F-gas. Kontakt gasforsyningsselskabet
eller F-gasleverandøren.

Indstilling af den maks. varmeydelse
Det er muligt at begrænse den maksimale varmeydelse for opvarmningen.
Begrænsningen indstilles via modulationsområdet. Den maks. indstillelige varmeydelse er begrænset af kedelkodningsstikket.
Regulering for vejrkompenserende
drift:

5. Indstil den ønskede værdi.
Regulering for konstant temperatur:

1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.

1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.

2. „Servicefunktioner”

5691 851 DK

3. „Maks. varmeydelse”
4. „Ændre?” Vælg „Ja”.
På displayet vises en værdi (f.eks.
„85”). I fabriksindstillingen svarer
denne værdi til 100 % af den nominelle varmeydelse.

2. Vælg „3” med Ú, og bekræft med
OK.
På displayet blinker en værdi (f.eks.
„85”), og „A” vises. I fabriksindstillingen svarer denne værdi til 100 %
af den nominelle varmeydelse.
3. Indstil den ønskede værdi, og
bekræft med OK.
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Tæthedskontrol af AZ-systemet (ringspaltemåling)
A

5691 851 DK

A Forbrændingsluftåbning

Vi anbefaler, at VVS-firmaet gennemfører en forenklet tæthedskontrol, når
anlægget tages i drift. Det er tilstrækkeligt at måle CO2- eller O2-koncentrationen i forbrændingsluften i ringspalten
på AZ-tilslutningen.
Hvis CO2-koncentrationen er mindre end
0,2 % eller O2-koncentrationen er større
end 20,6 %, anses røggasrøret for at
være tilstrækkelig tæt.
Hvis der måles højere CO2-værdier eller
lavere O2-værdier, skal der gennemføres en trykkontrol af røggasrøret ved et
statisk overtryk på 200 Pa.
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Afmontering af brænder

G
4x
E

F

D
C
B
A

1. Sluk på netafbryderen på reguleringen og slå netspændingen fra.

4. Løsn gastilslutningsrørets forskruning F.

2. Luk gasafspærringshanen, og sørg
for at sikre den.

5. Løsn de fire skruer G, og tag brænderen ud.

3. Tag de elektriske ledninger af blæsermotoren A, gasarmaturet B,
ioniseringselektroden C, tændenheden D og jordforbindelsen E.

!

Bemærk
For at undgå beskadigelser
må brænderen ikke lægges
på flammelegemet!

5691 851 DK

Kontrol af brænderpakning og flammelegeme
Kontrollér brænderpakningen A og flammelegemet E for beskadigelser, og udskift,
såfremt det er nødvendigt.
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Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
B

F

1. Afmontér elektroderne B.
2. Løsn de tre holdeklemmer C på isoleringsringen D, og tag isoleringsringen D af.

D

A C 3x

4. Sæt et nyt flammelegeme E med en
ny pakning F i, og fastgør det.
Tilspændingsmoment: 3,5 Nm.
5. Montér isoleringsringen D.
6. Montér elektroderne B.
Tilspændingsmoment: 4,5 Nm.

5691 851 DK

3. Løsn fire torxskruer, og tag flammelegemet E med pakningen F af.

E
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Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Kontrol og indstilling af tænd- og ioniseringselektroden

6 +20

10 ±1

A

4 +0,5
0

A
B

A Tændelektroder

B Ioniseringselektrode

1. Kontrollér elektroderne for slitage og
tilsmudsning.

3. Kontrollér afstandene. Hvis afstandene ikke er i orden, eller elektroderne er beskadigede, skal elektroderne udskiftes og justeres sammen
med pakningen. Fastspænd fastgørelsesskruerne til elektroderne med
et tilspændingsmoment på 4,5 Nm.

2. Rengør elektroderne med en lille børste (ingen stålbørste) eller slibepapir.

Rengøring af hedeflader og montering af brænder
Bemærk
Ridser på dele, der kommer i berøring med røggas, kan medføre korrosion.
Børst ikke hedefladerne!

5691 851 DK

!
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Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
A

1. Sug aflejringer ud fra hedefladerne A i brændkammeret.
2. Spray hedefladerne A med let syreholdige, kloridfri rengøringsmidler på
fosforsyrebasis (f.eks. Antox 75 E),
såfremt det er nødvendigt, og lad det
virke i mindst 20 min.
3. Skyl hedefladerne A grundigt med
vand.
4. Sæt brænderen i, og spænd skruerne
over kryds med et tilspændingsmoment på 8,5 Nm.
5. Montér gastilslutningsrøret med en
ny pakning.
6. Kontrollér, om tilslutningerne på gassiden er tætte.
Fare
Eksplosionsfare ved gasudstrømning.
Kontrollér gastætheden på
forskruningen.

5691 851 DK

7. Sæt de elektriske ledninger på de
pågældende komponenter.
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Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Kontrol af kondensvandafløb og rengøring af vandlås
B

A

1. Kontrollér, at kondensvandet har frit
afløb ved vandlåsen.
2. Træk holdeklemmen A af, og tag
vandlåsen B af.
3. Rengør vandlåsen B.
4. Fyld vand i vandlåsen B, og montér
den. Sæt holdeklemmen A på.

5691 851 DK

Bemærk
Tilløbsslangen må ikke snoes ved
samlingen. Før afløbsslangen uden
bøjninger og med konstant fald.
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Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Kontrol af gennemstrømningsmængdebegrænser (kun ved gaskombikedler)
1. Afbryd reguleringen, afspær koldtvandsledningen, og tøm kedlen på
brugsvandssiden.
2. Løsn unbracoskruerne A.
Bemærk
I forbindelse med demonteringen kan
der løbe restvand ud.
3. Tag skifteventilen B af, og tag gennemstrømningsmængdebegrænseren C ud nedefra.

C
B

4. Kontrollér gennemstrømningsmængdebegrænseren C, og udskift den,
hvis den er tilkalket eller beskadiget,
og sæt den i igen.
Skru skifteventilen B på.

A

Kontrol af tryk-ekspansionsbeholderen og anlægstrykket

1. Tøm anlægget, eller luk ventilen på
tryk-ekspansionsbeholderen, og tag
trykket af, indtil manometeret viser
„0”.
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2. Hvis tryk-ekspansionsbeholderens
fortryk er lavere end anlæggets statiske tryk, skal der efterfyldes med
kvælstof, indtil fortrykket er 0,1 til
0,2 bar højere.
3. Påfyld vand, indtil påfyldningstrykket
ved afkølet anlæg er på min. 1,0 bar
og samtidigt 0,1 til 0,2 bar højere end
fortrykket i tryk-ekspensionsbeholderen.
Tilladt driftstryk: 3 bar

5691 851 DK

Bemærk
Foretag en kontrol, mens anlægget er
koldt.

Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Tæthedskontrol af alle gasførende dele ved driftstryk
Fare
Eksplosionsfare ved gasudstrømning.
Kontrollér de gasførende deles
gastæthed.

Bemærk
Anvend kun egnede og godkendte læksøgningsmidler (EN 14291) og udstyr i
forbindelse med tæthedskontrollen.
Læksøgningmidler med uegnede indholdsstoffer (f.eks. nitritter, sulfider) kan
resultere i materialeskader.
Fjern rester fra læksøgningsmidler efter
kontrollen.

Kontrol af forbrændingskvaliteten
Den elektroniske forbrændingsregulering sørger automatisk for en optimal forbrændingskvalitet. Ved første idrifttagning/vedligeholdelse er det kun nødvendigt at kontrollere forbrændingsværdierne. Mål i den forbindelse CO2- eller O2-indholdet. Funktionsbeskrivelse af den elektroniske forbrændingsregulering, se side 138.
Bemærk
Kedlen skal anvendes med ren forbrændingsluft for at undgå driftsforstyrrelser og
beskadigelser.
CO2 eller O2-indhold
■ CO2-indholdet skal ligge i følgende områder ved nedre og øvre varmeydelse:
– 7,7 til 9,2 % ved naturgas
– 9,3 til 10,9 % ved F-gas P
■ O2-indholdet skal ligge i området fra 4,4 til 6,9 % ved alle gastyper.
Hvis den målte CO2- eller O2-værdi ligger uden for det pågældende område, skal der
gåes trinvist frem på følgende måde:
■ Foretag en tæthedskontrol af AZ-systemet, se side 18.
■ Kontrollér ioniseringselektroden og tilslutningsledningen, se side 21.

5691 851 DK

Bemærk
Forbrændingsreguleringen foretager en automatisk kalibrering ved idrifttagning.
Foretag først emissionsmåling ca. 30 sek. efter brænderstart.

25

Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
A

4. Kontrollér CO2-indholdet. Hvis værdien afviger mere end 1 % fra de
ovenfor nævnte områder, skal foranstaltningerne fra side 25 udføres.
5. Notér værdien i protokollen.
6. Indstil den øvre varmeydelse (se
side 26).

1. Tilslut røggas-analyseapparatet til
røggasåbningen A på kedeltilslutningsstykket.
2. Åbn gasafspærringshanen, sæt kedlen i drift, og aktivér varmekaldet.

7. Kontrollér CO2-indholdet. Hvis værdien afviger mere end 1 % fra de
ovenfor nævnte områder, skal foranstaltningerne fra side 25 udføres.
8. Tryk på OK efter kontrollen.
9. Notér værdien i protokollen.

3. Indstil den nedre varmeydelse (se
side 26).
Valg af den øvre/nedre varmeydelse
Regulering for konstant temperatur
Servicemenu
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.
2. Vælg „ ” med Ú, og bekræft med OK.
„I” vises i displayet, og „on” blinker.
3. Vælg den nedre varmeydelse:
Tryk på OK, „on” vises konstant.
4. Vælg den øvre varmeydelse:
Tryk på ä.
5. Vælg „2” med Ú, „on” blinker.
6. Tryk på OK, „on” vises konstant.
7. Afslut funktionsvalg:
Tryk på ä.
5691 851 DK

Regulering for vejrkompenserende
drift
Servicemenu
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.
2. „Aktuatortest”
3. Vælg den nedre varmeydelse:
Vælg „Grundlast Til”, og bekræft
med OK.
4. Vælg den øvre varmeydelse:
Vælg „Fuldlast Til”, og bekræft med
OK.
5. Afslut funktionsvalg:
Tryk på ä.
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Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Tilpasning af reguleringen til varmeanlægget
Reguleringen skal tilpasses afhængigt af anlæggets udstyr. Forskellige anlægskomponenter registreres automatisk af reguleringen, og kodningen indstilles automatisk.
■ Valg af passende skema, se følgende illustrationer.
■ Arbejdstrin i forbindelse med kodningen, se side 38.
Anlægsudførelse 1
En varmekreds uden blandeventil A1 (med/uden brugsvandsopvarmning)
3
6
2
1
4
5

ID: 4605145_1001_01
4 Varmtvandsbeholder
5 Beholderføler
6 Varmekreds uden blandeventil A1
(varmekreds 1)

5691 851 DK

1 Vitodens 200-W
2 Udeføler (kun ved regulering for
vejrkompenserende drift)
3 Vitotrol 100 (kun ved regulering for
konstant temperatur)
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Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Funktion/anlægskomponenter

Drift med F-gas
Anlæg med brugsvandscirkulationspumpe:
Tilslutning af cirkulationspumpe til intern udbygning
H1 eller H2

Kodning
Indstilling
Leveringstilstand
82:1
82:0
—

53:1

Anlægsudførelse 2
En varmekreds uden blandeventil A1 og en varmekreds med blandeventil M2
(med/uden brugsvandsopvarmning)
Bemærk
Volumenstrømmen for varmekredsen uden blandeventil skal være min. 30 % større
end volumenstrømmen for varmekredsen med blandeventil.
5
2

6
7
8

1
3
4

9
qP M

1
2
3
4
5
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Vitodens 200-W
Udeføler
Varmtvandsbeholder
Beholderføler
Varmekreds uden blandeventil A1
(varmekreds 1)

6 Varmekreds med blandeventil M2
(varmekreds 2)
7 Termostat som maksimaltemperaturbegrænsning for gulvvarmeanlæg
8 Fremløbsføler M2
9 Varmekredspumpe M2

5691 851 DK

ID: 4605146_1001_01

Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
qP Udbygningssæt til en varmekreds
med blandeventil M2
Funktion/anlægskomponenter

Drift med F-gas
Anlæg kun med en varmekreds med blandeventil
med udbygningssæt til blandeventil (uden ureguleret
varmekreds)
■ med varmtvandsbeholder
■ uden varmtvandsbeholder
Anlæg med brugsvandcirkulationspumpe
Tilslutning cirkulationspumpe til intern udbygning H1
eller H2:

Kodning
Indstilling
Leveringstilstand
82:1
82:0

00:4
00:3

00:6
00:5

—

53:1

Anlægsudførelse 3
En varmekreds uden blandeventil A1 og en varmekreds med blandeventil M2
med systemadskillelse (med/uden brugsvandsopvarmning)
6

5
7
2

8

1
3
4

qW

9
qP M
qQ

5691 851 DK

ID: 4605147_1001_01
1 Vitodens 200-W
2 Udeføler
3 Varmtvandsbeholder

4 Beholderføler
5 Varmekreds uden blandeventil A1
(varmekreds 1)
29
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Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
6 Varmekreds med blandeventil M2
(varmekreds 2)
7 Termostat som maksimaltemperaturbegrænsning for gulvvarmeanlæg
8 Fremløbsføler M2

9 Varmekredspumpe M2
qP Udbygningssæt til en varmekreds
med blandeventil M2
qQ Varmeveksler til systemadskillelse
qW Underbygningssæt med blandeventil (tilbehør)

Funktion/anlægskomponenter

00:4
00:3

00:6
00:5

—

53:1

5691 851 DK

Drift med F-gas
Anlæg kun med en varmekreds med blandeventil
med udbygningssæt til blandeventil (uden ureguleret
varmekreds)
■ med varmtvandsbeholder
■ uden varmtvandsbeholder
Anlæg med brugsvandscirkulationspumpe:
Tilslutning af cirkulationspumpe til intern udbygning
H1 eller H2

Kodning
Indstilling
Leveringstilstand
82:1
82:0
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Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Anlægsudførelse 4
En varmekreds uden blandeventil, en varmekreds med blandeventil M2 (med
udbygningssæt), en varmekreds med blandeventil M3 (med udbygningssæt)
og hydraulisk weiche (med/uden brugsvandsopvarmning)
5

8

7

qQ
qW
qE

2
1
3
4

6

qU

9
M

qP

qR
M

qT

qZ

ID: 4605149_1001_01
1
2
3
4
5
6
7

qQ Varmekreds med blandeventil M3
(varmekreds 3)
qW Termostat som maksimaltemperaturbegrænsning for gulvvarmeanlæg
qE Fremløbsføler M3
qR Varmekredspumpe M3
qT Udbygningssæt til en varmekreds
med blandeventil M3
qZ Hydraulisk weiche
qU Fremløbsføler, hydraulisk weiche

5691 851 DK

8
9
qP

Vitodens 200-W
Udeføler
Varmtvandsbeholder
Beholderføler
Varmekreds uden blandeventil A1
(varmekreds 1)
Varmekredspumpe A1
Varmekreds med blandeventil M2
(varmekreds 2)
Fremløbsføler M2
Varmekredspumpe M2
Udbygningssæt til en varmekreds
med blandeventil M2
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Funktion/anlægskomponenter

Drift med F-gas
Anlæg kun med to varmekredse med blandeventil
med udbygningssæt til blandeventil (uden ureguleret
varmekreds)
■ med varmtvandsbeholder
■ uden varmtvandsbeholder
Anlæg uden brugsvandcirkulationspumpe:
Tilslutning af cirkulationspumpe A1 til intern udbygning H1 eller H2
Anlæg med brugsvandscirkulationspumpe:
Tilslutning af varmekredspumpe A1 til udbygning
AM1, tilslutning A1
Tilslutning af cirkulationspumpe til udbygning AM1,
tilslutning A2
Anlæg med hydraulisk weiche

Kodning
Indstilling
Leveringstilstand
82:1
82:0

00:8
00:7

00:10
00:9

53:2

53:1

—

33:1

—

34:0

04:0

04:1

Indstilling af varmekarakteristikker (kun ved regulering for vejrkompenserende drift)
Varmekarakteristikkerne viser sammenhængen mellem udetemperaturen og
kedelvands- eller fremløbstemperaturen.
Sagt på en forenklet måde: Jo lavere
udetemperaturen er, desto højere er
kedelvands- og fremløbstemperaturen.
Rumtemperaturen er på sin side
afhængig af kedelvands- og fremløbstemperaturen.

Bemærk
Hvis der er varmekredse med blandeventiler i varmeanlægget, er fremløbstemperaturen for varmekredsen uden
blandeventil med en indstillet differens
(leveringstilstand 8 K) højere end fremløbstemperaturen for varmekredse med
blandeventil.
Differenstemperaturen kan ændres i
kodningsadresse 9F.
indstillingsområder for hældning:
■ Gulvvarmeanlæg: 0,2 til 0,8
■ Lavtemperaturvarmekredse: 0,8 til 1,6

5691 851 DK

Indstillinger fra fabrikken:
■ Hældning = 1,4
■ Niveau = 0
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Kedelvands- eller
Fremløbstemperatur i °C

35

Kedelvands- eller
fremløbstemperatur i °C

1,6

1,8

1,2

70

1,0

60

0,8

50

0,6

40

0,4
0,2
0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Udetemperatur i °C

Ændring af hældning og niveau

Udvidet menu:
1. å

3,5

2. „Opvarmning”
1,4

A

+20
Udetemperatur i °C
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2,0

2,8

1,4

80

30
3
No 0 2
min 5
el r
10 5
um 20
tem 15
per
atu 10
ri°
5
C

90

Hældning

2,6
2,4
2,2

90

3,0

3,4

3,2

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)

B

3. Vælg varmekreds.
4. „Varmekarakteristik”
5. „Hældning” eller „Niveau”

0,2
-20

6. Indstil varmekarakteristikken efter
anlæggets krav.

A Ændring af hældning
B Ændring af niveau (varmekarakteristikkens vertikale parallelforskydning)
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Indstilling af den nominelle rumtemperatur

Sænket rumtemperatur
90
A

Normal rumtemperatur
90
A
C
C 26

D

+2

0

B -20
E

Eksempel 1: Ændring af den normale
rumtemperatur fra 20 til 26°C
A Kedelvandstemperatur eller fremløbstemperatur i °C
B Udetemperatur i °C
C Nominel rumtemperatur i °C
D Varmekredspumpe „Fra”
E Varmekredspumpe „Til”

D

+2

0

14

5

B -20
E

Eksempel 2: Ændring af den sænkede
rumtemperatur fra 5 °C til 14 °C
A Kedelvandstemperatur eller fremløbstemperatur i °C
B Udetemperatur i °C
C Nominel rumtemperatur i °C
D Varmekredspumpe „Fra”
E Varmekredspumpe „Til”
Ændring af sænket rumtemperatur:
Betjeningsvejledning

Ændring af normal rumtemperatur:
Betjeningsvejledning

Integrering af reguleringen i LON
Kommunikationsmodulet LON (tilbehør)
skal være sat i.

Bemærk
Dataoverførslen via LON kan vare nogle
min.

5691 851 DK

Montagevejledning
Kommunikationsmodul LON
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Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Enkeltkedelanlæg med
Vitotronic 200-H og Vitocom 300
(eksempel)
Indstil LON-deltagernumre og yderligere
funktioner via kodning 2 (se følgende
tabel).
Kedelkredsregulering

LON

Deltager-nr. 1
Kodning „77:1”
Reguleringen er fejlmanager
Kodning „79:1”
Reguleringen sender
klokkeslættet
Kodning „7b:1”
Reguleringen sender
udetemperaturen
Indstil kodning
„97:2”
Fejlovervågning
LON-deltagere
Kodning „9C:20”

Vitotronic 200-H

LON

Deltager-nr. 10
Kodning „77:10”

Bemærk
I LON må det samme deltager-nr. ikke
anvendes to gange.
Kun en Vitotronic må være kodet som
fejlmanager.

Vitotronic 200-H

Vitocom

LON

Deltager-nr. 11
Indstil kodning
„77:11”
Reguleringen er ikke Reguleringen er ikke
fejlmanager
fejlmanager
Kodning „79:0”
Kodning „79:0”
Reguleringen mod- Reguleringen modtager klokkeslættet
tager klokkeslættet
Indstil kodning
Indstil kodning
„81:3”
„81:3”
Reguleringen mod- Reguleringen modtager udetemperatu- tager udetemperaturen
ren
Indstil kodning
Indstil kodning
„97:1”
„97:1”
Fejlovervågning
Fejlovervågning
LON-deltagere
LON-deltagere
Kodning „9C:20”
Kodning „9C:20”

Deltager-nr.
99
Udstyret er fejlmanager
Udstyret modtager klokkeslættet
—

—

Udførelse af LON-deltagercheck

5691 851 DK

Med funktionen deltagercheck kontrolleres kommunikationen mellem det anlægsudstyr, der er tilsluttet fejlmanageren.
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Forudsætninger:
■ Reguleringen skal være kodet som
fejlmanager (kodning „79:1”).
■ LON-deltagernummeret skal være
kodet i alle reguleringerne (se side 35)
■ LON-deltagerlisten i fejlmanageren
skal være opdateret (se side 35)

4. Vælg deltager (f.eks. deltager 10).
Deltagerchecket af den valgte deltager er startet.
■ Deltagere, hvis test gav et positivt
resultat, kendetegnes med „OK”.
■ Deltagere, hvis test gav et negativt
resultat, kendetegnes med „Ikke
OK”.

Gennemfør deltagercheck:
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.

Bemærk
Der skal oprettes en ny deltagerliste
med menupunktet „Slet liste?” for at
gennemføre et nyt deltagercheck.

2. „Servicefunktioner”
3. „Deltagercheck”

Bemærk
Hvis deltagerchecket udføres af en
anden regulering, vises deltager-nr.
og „Wink” i ca. 1 min.i displayet.

Forespørgsel på og tilbagestilling af visningen „Udfør service”
Når grænseværdierne, der er indstillet i kodningsadresse „21” og „23”, er nået, blinker
den røde fejlmelding og følgende vises på betjeningsenhedens display:
■ Ved regulering for konstant temperatur:
De indstillede driftstimetal eller det indstillede tidsinterval med ur-symbol „u”
(afhængigt af indstillingen) og „¸”
■ Ved regulering for vejrkompenserende drift:
„Udfør service” og „¸”.

Tryk på OK for at kvittere en servicemelding.
Bemærk
En kvitteret servicemelding, som ikke er
blevet stillet tilbage, vises igen:
■ Ved regulering for vejrkompenserende drift den følgende mandag.
■ Ved regulering for konstant temperatur efter 7 dage.
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Efter afsluttet vedligeholdelse (tilbagestilling af vedligeholdelse)
Regulering for vejrkompenserende
drift
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.
2. „Servicefunktioner”
5691 851 DK

Kvittering af service og tilbagestilling

Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
3. „Vedligeholdelse reset”
Bemærk
De indstillede vedligeholdelsesparametre for driftstimer og tidsinterval
starter igen på 0.

Regulering for konstant temperatur
Stil kodning 24:1 tilbage til 24:0.
Bemærk
De indstillede vedligeholdelsesparametre for driftstimer og tidsinterval starter
igen på 0.

Instruktion af brugeren

5691 851 DK

Installatøren af anlægget skal sørge for at give brugeren et eksemplar af betjeningsvejledningen, og instruere vedkommende i betjeningen af anlægget.
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Kodning 1

Hentning af kodningsniveau 1
Hentning af kodningsniveau 1
Bemærk
■ Ved regulering for vejrkompenserende drift vises kodningerne i klartekst.
■ Kodninger, der pga. varmeanlæggets
udstyr eller indstilling af andre kodninger, der ikke har en funktion, vises
ikke.
■ Varmeanlæg med en varmekreds
uden blandeventil og en eller to varmekredse med blandeventil:
Varmekredsen uden blandeventil
betegnes efterfølgende som „Varmekreds 1”, og varmekredse med blandeventil betegnes efterfølgende som
„Varmekreds 2” eller „Varmekreds
3”.
Hvis varmekredsene har fået individuelle betegnelser, vises den valgte
betegnelse og „VK1”, „VK2” eller
„VK3” i stedet for.
Regulering for vejrkompenserende
drift:
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.

3. Vælg gruppen for den ønskede kodningsadresse:
■ „Generel”
■ „Kedel”
■ „Varmtvand”
■ „Solvarme”
■ „Varmekreds 1/2/3”
■ „Alle kod. Grundmodul”
I denne gruppe bliver alle kodningsadresser for kodningsniveau
1 (med undtagelse af kodningsadresserne fra gruppen „Solvarme”) vist i opadgående rækkefølge.
4. Vælg kodningsadresse.
5. Indstil værdien iht. følgende tabeller,
og bekræft med OK.
6. Hvis alle kodninger skal stilles tilbage til fabriksindstillingen:
Vælg „Grundindstilling” i „Kodningsniveau 1”.
Bemærk
Kodningerne i kodningsniveau 2 stilles også tilbage.

2. „Kodningsniveau 1”
Regulering for konstant temperatur:
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.

5691 851 DK

2. Vælg „1” for kodningsniveau 1 med
Ú, og bekræft med OK.
På displayet blinker „I” for kodningsadresserne i gruppe 1.
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Kodning 1

Hentning af kodningsniveau 1 (fortsat)
3. Vælg gruppen for den ønskede kodningsadresse med V/v:
1: „Generel”
2: „Kedel”
3: „Varmtvand”
4: „Solvarme”
5: „Varmekreds 1”
6: „Alle kodninger grundmodul”
I denne gruppe bliver kodningsadresserne vist i opadgående rækkefølge.
Bekræft den valgte gruppe med OK.

5. Indstil værdien iht. følgende tabeller
med V/v, og bekræft med OK.
6. Hvis alle kodninger skal stilles tilbage til fabriksindstillingen:
Vælg „7” med Ú, og bekræft med
OK.
Bekræft med OK, når „ ” blinker.
Bemærk
Kodningerne i kodningsniveau 2 stilles også tilbage.

4. Vælg kodningsadresse med V/v.

Generel/gruppe „1”
Vælg „Generel” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 38).
Vælg „1” ved regulering for konstant temperatur (se side 38).

Kodninger

5691 851 DK

Kodning i fabriksindstillingen
Anlægsskema
00:1
Anlægsudførelse 1:
En varmekreds uden
blandeventil A1 (varmekreds 1), uden brugsvandsopvarmning
Værdi
adresse
00: ...
2

Anlægs- Beskrivelse
udførelse

3

2, 3

4

2, 3

1

Mulig ændring
00:2
til
00:10

Vedr. anlægsskemaer, se
følgende tabel:

En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1), med
brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)
En varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2), uden
brugsvandsopvarmning
En varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2), med
brugsvandsopvarmning
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Kodning 1

Generel/gruppe „1” (fortsat)
Værdi
adresse
00: ...
5

Anlægs- Beskrivelse
udførelse

6

2, 3

7

4

8

4

9

4

10

4

2, 3

En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1) og en
varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2), uden
brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)
En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1) og en
varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2), med brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)
En varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en
varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3), uden
brugsvandsopvarmning
En varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en
varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3), med brugsvandsopvarmning
En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1), en varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3), uden brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)
En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1), en varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3), med brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)
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Kodning i fabriksindstillingen
Mulig ændring
Funktion intern pumpe
51:0
Anlæg med hydraulisk
51:1
Anlæg med hydraulisk weiweiche:
che:
Den interne pumpe tilslutDen interne pumpe tilsluttes altid ved varmekald
tes kun ved varmekald,
hvis brænderen er i gang.
51:2
Anlæg med kedelvandsbufferbeholder:
Den interne pumpe tilsluttes kun ved varmekald,
hvis brænderen er i gang.
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Kodning 1

Generel/gruppe „1” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
Deltager-nr.
77:1
LON-deltagernummer
(kun ved regulering for
vejrkompenserende drift)

Mulig ændring
77:2
til
77:99

LON-deltagernummer kan
indstilles fra 1 til 99:
1 - 4 = kedel
5 = kaskade
10 - 98 = Vitotronic 200-H
99 = Vitocom
Bemærk
Hvert nummer må kun
anvendes én gang.

Enfamiliehus/flerfamiliehus
7F:1
Enfamiliehus (kun ved
regulering for vejrkompenserende drift)
Spærring af betjening
8F:0
Alle betjeningselementer
i funktion

7F:0

Flerfamiliehus
Ferie- og tidsprogrammet
for brugsvandsopvarmningen kan indstilles separat

8F:1

Alle betjeningselementer
spærrede
Kun grundindstillinger kan
betjenes

8F:2
Nominel fremløbstemperatur ved eksternt kald
9b:70
Nominel fremløbstempe- 9b:0
ratur ved eksternt kald
til
9b:127
70 ℃

Nominel fremløbstemperatur ved eksternt kald kan
indstilles fra 0 til 127 °C
(begrænset af kedelspecifikke parametre)

Kedel/gruppe „2”
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Vælg „Kedel” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 38).
Vælg „2” ved regulering for konstant temperatur (se side 38).
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Kodning 1

Kedel/gruppe „2” (fortsat)
Kodninger
Kodning i fabriksindstillingen
Enkelt-/flerkedelanlæg
01:1
Må ikke ændres (regulering for konstant temperatur)
Service brænder driftstimer i 100
21:0
Der er ikke indstillet noget
serviceinterval (driftstimer)

Mulig ændring

21:1
til
21:100

Service tidsinterval i måneder
23:0
Intet tidsinterval for bræn- 23:1
derservice
til
23:24
Status service
24:0
Ingen visning af „Udfør
24:1
service” på displayet

Påfyldning/udluftning
2F:0
Udluftningsprogram/
påfyldningsprogram ikke
aktivt

2F:1
2F:2

Brænderens driftstimer
indtil næste service kan
indstilles fra 100 til
10 000 h
Et indstillingstrin ≙ 100 h
Tidsintervallet kan indstilles fra 1 til 24 måneder

Visning af „Udfør service” på displayet (adressen sættes automatisk, og
skal stilles tilbage manuelt
efter udført service)
Udluftningsprogram aktivt
Påfyldningsprogram aktivt

Varmtvand/gruppe „3”
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Vælg „Varmtvand” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 38).
Vælg „3” ved regulering for konstant temperatur (se side 38).
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Kodning 1

Varmtvand/gruppe „3” (fortsat)
Kodninger
Kodning i fabriksindstillingen
Mulig ændring
Varmtvandstemp. Nom. undertrykkelse af efteropvarmning
67:40
Ved brugsvandsopvarm- 67:0
Den nominelle brugsning med solvarme:
til
vandstemperatur kan indNominel brugsvandstem- 67:95
stilles fra 0 til 95 °C
peratur 40 °C. Over den
(begrænset af kedelspeciindstillede nominelle
fikke parametre)
værdi er undertrykkelsen
af efteropvarmning aktiv
(brugsvandsopvarmning
spærret via kedlen).
Kan ikke indstilles ved
kondenserende kombikedel.
Frigivelse cirkulationspumpe
73:0
Brugsvandscirkulations- 73:1
Under tidsprogrammet 1
pumpe: „Til” efter tidspro- til
gang/h i 5 min. „Til” indtil 6
gram (kun ved regulering 73:6
gange/h i 5 min. „Til”
for vejrkompenserende
73:7
Konstant „Til”
drift og kondenserende
gaskedel)

Solvarme/gruppe „4”
Vælg „Solvarme” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 38).
Vælg „4” ved regulering for konstant temperatur (se side 38).

5691 851 DK

Bemærk
Gruppen Solvarme vises kun, når et solvarmereguleringsmodul, type SM1, er tilsluttet.
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Kodning 1

Solvarme/gruppe „4” (fortsat)
Kodninger

5691 851 DK

Kodning i fabriksindstillingen
Mulig ændring
Omdrejningsregulering af solvarmekredspumpe
02:0
Solvarmekredspumpe
02:1
Omdrejningsreguleret
ikke omdrejningsregulesolvarmekredspumpe med
ret
pulsmodulationsstyring
02:2
Omdrejningsreguleret
solvarmekredspumpe med
PWM-styring
Maks. beholdertemperatur
08:60
Solvarmekredspumpen
08:10
Maks. beholdertemperatur
frakobles, når den faktil
kan indstilles fra 10 til
tiske beholdertemperatur 08:90
90 °C
60 °C (maks. beholdertemperatur) er nået.
Reduktion af stagnationstid
0A:5
For at beskytte anlægs- 0A:0
Differencen mellem den
komponenter og solfan- til
nominelle beholdertempegervæske reduceres
0A:40
ratur og tilkoblingsniveauet
solvarmepumpens
for reduktionen af stagnatiomdrejningstal, når diffeonstiden kan indstilles melrencen mellem den faklem 0 og 40 K
tiske og den nominelle
beholdertemperatur er
mindre end 5 K.
Volumenstrøm solvarmekreds
0F:70
Solvarmekredsens volu- 0F:1
Solvarmekredsens volumenstrøm ved maks.
til
menstrøm kan indstilles fra
pumpeomdrejningstal er 0F:255
0,1 til 25,5 l/min
indstillet på 7 l/min.
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Kodning 1

Solvarme/gruppe „4” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
Mulig ændring
Udbyggede solvarme-reguleringsfunktioner
20:0
Ingen udbygget regule20:1
Ekstrafunktion til brugsringsfunktion aktiv
vandsopvarmning
20:2
2. Differenstemperaturregulering
20:3
2. Differenstemperaturregulering og ekstrafunktion
20:4
2. Differenstemperaturregulering til opvarmningssupplement
20:5
Termostatfunktion
20:6
Termostatfunktion og ekstrafunktion
20:7
Opvarmning med solvarme
vha. ekstern varmeveksler
uden ekstra temperaturføler
20:8
Opvarmning med solvarme
vha. ekstern varmeveksler
med ekstra temperaturføler
20:9
Opvarmning med solvarme
af to varmtvandsbeholdere

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5”
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Vælg „Varmekreds ...” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 38).
Vælg „5” ved regulering for konstant temperatur (se side 38).
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Kodning 1

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Kodninger
Kodning i fabriksindstillingen
Sparefunktion udetemperatur
A5:5
Med varmekredspumpelogik-funktion (sparekobling): Varmekredspumpe
„Fra”, når udetemperaturen (AT) er 1 K større end
den nominelle rumtemperatur (RTnom.)
AT > RTnom. + 1 K (kun
ved regulering for vejrkompenserende drift)

A5:0
A5:1
til
A5:15

Uden varmekredspumpelogik-funktion
Med varmekredspumpelogik-funktion: Varmekredspumpe „Fra”, se efterfølgende tabel

Med varmekredspumpelogik-funktion: Varmekredspumpe „Fra”
AT > RTnom. + 5 K
AT > RTnom. + 4 K
AT > RTnom. + 3 K
AT > RTnom. + 2 K
AT > RTnom. + 1 K
AT > RTnom.
AT > RTnom. - 1 K
AT > RTnom. - 9 K

5691 851 DK

Parameter adresse
A5:...
1
2
3
4
5
6
7
til
15

Mulig ændring
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Kodning 1

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
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Kodning i fabriksindstillingen
Mulig ændring
Udvidet sparefunktion reduceret udetemperatur
A6:36
Udvidet sparekobling
A6:5
Udvidet sparekobling aktiv,
ikke aktiv (kun ved regu- til
dvs. ved en variabel indstillering for vejrkompense- A6:35
lelig værdi fra 5 til 35 °C
rende drift)
plus 1 °C frakobles brænderen samt varmekredspumpen, og blandeventilen
lukkes. Udgangspunktet er
den reducerede udetemperatur. Den reducerede
udetemperatur består i den
faktiske udetemperatur og
en tidskonstant, som tager
højde for afkølingen af en
gennemsnitsbygning.
Udvidet sparefunktion blandeventil
A7:0
Uden sparefunktion blan- A7:1
Med sparefunktion blandedeventil (kun ved reguleventil (udvidet varmekredsring for vejrkompensepumpelogik):
rende drift og varmekreds
Varmekredspumpe ekstra
med blandeventil)
„Fra”:
■ Hvis blandeventilen har
været lukket i mere end
20 min.
Varmekredspumpe „Til”:
■ Hvis blandeventilen går
på reguleringsfunktion
■ Ved risiko for frost
Pumpestilstandstid overgang reduceret drift
A9:7
Med pumpestilstandstid: A9:0
Uden pumpestilstandstid
Varmekredspumpe „Fra” A9:1
Med pumpestilstandstid,
ved ændring af den nomi- til
der kan indstilles fra 1 til
nelle værdi i forbindelse A9:15
15
med ændring af driftsform
eller ændringer af den
nominelle rumtemperatur
(kun ved regulering for
vejrkompenserende drift)
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Kodning 1

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
Mulig ændring
Vejrkompenserende/rumtemperaturstyring
B0:0
Med fjernbetjening:
B0:1
Opvarmning: vejrkompenOpvarmning/reduc. drift:
serende
vejrkompenserende (kun
Reduc. drift: med rumtemved regulering for vejrperaturstyring
kompenserende drift,
B0:2
Opvarmning: med rumtemkodningen må kun
peraturstyring
ændres for varmekredReduc. drift: vejrkompensen med blandeventil)
serende
B0:3
Opvarmning/reduc. drift:
med rumtemperaturstyring
Sparefunktion rumtemperatur
B5:0
Med fjernbetjening: Ingen B5:1
Varmekredspumpelogikrumtemperaturstyret var- til
funktion, se efterfølgende
mekredspumpelogikB5:8
tabel:
funktion (kun ved regulering for vejrkompenserende drift, kodningen må
kun ændres for varmekredsen med blandeventil)
Med varmekredspumpelogik-funktion:
Varmekredspumpe „Fra”
Varmekredspumpe „Til”
RTfakt. > RTnom. + 5 K
RTfakt. < RTnom. + 4 K
RTfakt. > RTnom. + 4 K
RTfakt. < RTnom. + 3 K
RTfakt. > RTnom. + 3 K
RTfakt. < RTnom. + 2 K
RTfakt. > RTnom. + 2 K
RTfakt. < RTnom. + 1 K
RTfakt. > RTnom. + 1 K
RTfakt. < RTnom.
RTfakt. > RTnom.
RTfakt. < RTnom. - 1 K
RTfakt. > RTnom. - 1 K
RTfakt. < RTnom. - 2 K
RTfakt. > RTnom. - 2 K
RTfakt. < RTnom. - 3 K

Kodning i fabriksindstillingen
Min. fremløbstemperatur varmekreds
C5:20
Elektronisk minimalbegrænsning af fremløbstemperaturen 20 °C (kun
ved regulering for vejrkompenserende drift)
48

Mulig ændring
C5:1
til
C5:127

Minimalbegrænsningen
kan indstilles fra 1 til 127 °C
(begrænset af kedelspecifikke parametre)
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Parameter
adresse b5:...
1
2
3
4
5
6
7
8

Kodning 1

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
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Kodning i fabriksindstillingen
Mulig ændring
Maks. fremløbstemperatur varmekreds
C6:74
Elektronisk maksimalbe- C6:10
Maksimalbegrænsningen
grænsning af fremløbstil
kan indstilles fra 10 til
temperaturen 74 °C (kun C6:127
127 °C (begrænset af
ved regulering for vejrkedelspecifikke paramekompenserende drift)
tre)
Omstilling af driftsprogram
D5:0
Ekstern omstilling af
D5:1
Ekstern omstilling af driftsdriftsprogram skifter
program skifter til „Kondriftsprogrammet til „Konstant drift med normal rumstant drift med sænket
temperatur” (afhængigt af
rumtemperatur” eller
kodningsadresse 3A, 3B
„Afbrudt drift” (kun ved
og 3C)
regulering for vejrkompenserende drift)
Ekst. omstilling af driftsprogram til varmekreds
D8:0
Ingen omstilling af drifts- D8:1
Omstilling af driftsprogram
program via udbygning
via indgang DE1 på udbygEA1
ning EA1
D8:2
Omstilling af driftsprogram
via indgang DE2 på udbygning EA1
D8:3
Omstilling af driftsprogram
via indgang DE3 på udbygning EA1
Maks. pumpeomdrejningstal i normal drift
E6:...
Maks. omdrejningstal for E6:0
Maks. omdrejningstal kan
den omdrejningsregule- til
indstilles fra 0 til 100 %
rede varmekredspumpe i E6:100
% af maks. omdrejningstal i normal drift. Værdien
er indstillet via den kedelspecifikke parameter
(kun ved regulering for
vejrkompenserende
drift).
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Kodning 1

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Mulig ændring
E7:0
til
E7:100

Min. omdrejningstal kan
indstilles fra 0 til 100 % af
maks. omdrejningstal

F1:1
til
F1:6

Gulvtørringsfunktionen
kan indstilles i henhold til 6
valgbare temperatur-tidsprofiler (se side 133)
Konstant fremløbstemperatur 20 °C

F1:15
Partyfunktion tidsbegrænsning
F2:8
Tidsbegrænsning af partyfunktion eller ekstern
omstilling af driftsprogram med tast: 8 h (kun
ved regulering for vejrkompenserende drift)*1
Pumpekobling ved “Kun varmtvand”
F6:25
Intern pumpe er konstant
tilkoblet i driftsformen
„Kun varmtvand” (kun
ved regulering for konstant temperatur)

F2:0
F2:1
til
F2:12

F6:0

F6:1
til
F6:24

Pumpekobling ved "Afbrudt drift"
F7:25
Intern pumpe er konstant F7:0
tilkoblet i driftsformen
„Afbrudt drift” (kun ved
regulering for konstant
F7:1
temperatur)
til
F7:24

*1

Ingen tidsbegrænsning af
partyfunktionen*1
Tidsbegrænsningen kan
indstilles fra 1 til 12 h*1

Den interne pumpe er konstant frakoblet i driftsformen „Kun varmtvand”
Den interne pumpe er i
driftsformen „Kun varmtvand” tilkoblet i 10 min. 1 til
24 gange om dagen.
Den interne pumpe er konstant frakoblet i driftsformen „Afbrudt drift”
Den interne pumpe er i
driftsformen „Afbrudt drift”
tilkoblet i 10 min. 1 til 24
gange om dagen.

Partyfunktionen stopper automatisk i driftsprogrammet „Opvarmning og varmtvand” ved omstilling til drift med normal rumtemperatur.
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Kodning i fabriksindstillingen
Min. pumpeomdrejningstal
E7:30
Min. omdrejningstal for
den omdrejningsregulerede varmekredspumpe:
30 % af maks. omdrejningstal (kun ved regulering for vejrkompenserende drift)
Gulvtørringsfunktion
F1:0
Gulvtørringsfunktion ikke
aktiv (kun ved regulering
for vejrkompenserende
drift).

Kodning 1

5691 851 DK

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
Mulig ændring
Start af temperaturforøgelse
F8:-5
Temperaturgrænse til
F8:+10
Temperaturgrænsen kan
ophævelse af den redu- til
indstilles fra
cerede drift -5 ºC, se
F8:-60
+10 til -60 °C
eksemplet på side 135.
F8:-61
Funktion inaktiv
Vær opmærksom på indstillingen af kodningsadresse „A3”. (kun ved
regulering for vejrkompenserende drift)
Afslutning af temperaturforøgelse
F9:-14
Temperaturgrænse til for- F9:+10
Temperaturgrænsen til forøgelse af den reducerede til
øgelse af den nominelle
nominelle rumtemperatur F9:-60
rumtemperatur kan indstil-14 ºC, se eksemplet på
les til værdien i normal drift
side 135. (kun ved regufra
lering for vejrkompense+10 til -60 °C
rende drift)
Forøgelse af den nominelle fremløbstemperatur
FA:20
Forøgelse af den nomiFA:0
Temperaturforøgelsen kan
nelle kedelvands- eller
til
indstilles fra 0 til 50 %
fremløbstemperatur ved FA:50
overgang fra drift med
reduceret rumtemperatur
til drift med normal rumtemperatur med 20 %. Se
eksemplet på side 136
(kun ved regulering for
vejrkompenserende
drift).
Varighed af forøgelsen af den nominelle fremløbstemperatur
FB:30
Varighed af forøgelsen
FB:0
Varigheden kan indstilles
for den nominelle kedel- til
fra 0 til 300 min.,
vands- eller fremløbstem- FB:150
1 indstillingstrin ≙ 2 min.)
peratur (se kodningsadresse „FA”) 60 min. Se
eksemplet på side 136
(kun ved regulering for
vejrkompenserende
drift).
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Kodning 2

Hentning af kodningsniveau 2
Hentning af kodningsniveau 2
Bemærk
■ I kodningsniveau 2 findes alle kodninger, også kodningerne til kodningsniveau 1.
■ Kodninger, der pga. varmeanlæggets
udstyr eller indstilling af andre kodninger, der ikke har en funktion, vises
ikke.
■ Varmeanlæg med en varmekreds
uden blandeventil og en eller to varmekredse med blandeventil:
Varmekredsen uden blandeventil
betegnes efterfølgende som „Varmekreds 1”, og varmekredse med blandeventil betegnes efterfølgende som
„Varmekreds 2” eller „Varmekreds
3”.
Hvis varmekredsene har fået individuelle betegnelser, vises den valgte
betegnelse og „VK1”, „VK2” eller
„VK3” i stedet for.
Regulering for vejrkompenserende
drift:
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.
2. Tryk på OK og ä samtidigt i ca.
4 sek.
3. „Kodningsniveau 2”

4. Vælg gruppen for den ønskede kodningsadresse:
■ „Generel”
■ „Kedel”
■ „Varmtvand”
■ „Solvarme”
■ „Varmekreds 1/2/3”
■ „Alle kod. Grundmodul”
I denne gruppe bliver alle kodningsadresser (med undtagelse af
kodningsadresserne i gruppen
„Solvarme”) vist i opadgående
rækkefølge.
5. Vælg kodningsadresse.
6. Indstil værdien iht. følgende tabeller,
og bekræft med „OK”.
7. Hvis alle kodninger skal stilles tilbage til fabriksindstillingen:
Vælg „Grundindstilling” i „Kodningsniveau 2”.
Bemærk
Kodningerne i kodningsniveau 1 stilles også tilbage.
Regulering for konstant temperatur:
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.

3. Vælg „2” for kodningsniveau 2 med
Ú, og bekræft med OK.
På displayet blinker „I” for kodningsadresserne i gruppe 1.
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2. Tryk på OK og ä samtidigt i ca.
4 sek.

Kodning 2

Hentning af kodningsniveau 2 (fortsat)
4. Vælg gruppen for den ønskede kodningsadresse med V/v:
1: „Generel”
2: „Kedel”
3: „Varmtvand”
4: „Solvarme”
5: „Varmekreds 1”
6: „Alle kodninger grundmodul”
I denne gruppe bliver kodningsadresserne vist i opadgående rækkefølge.
Bekræft den valgte gruppe med OK.

6. Indstil værdien iht. følgende tabeller
med V/v, og bekræft med OK.
7. Hvis alle kodninger skal stilles tilbage til fabriksindstillingen:
Vælg „7” med Ú, og bekræft med
OK.
Bekræft med OK, når „ ” blinker.
Bemærk
Kodningerne i kodningsniveau 1 stilles også tilbage.

5. Vælg kodningsadresse med V/v.

Generel/gruppe „1”
Vælg „Generel” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 52).
Vælg „1” ved regulering for konstant temperatur (se side 52).

Kodninger
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Kodning i fabriksindstillingen
00:1
Anlægsudførelse 1:
En varmekreds uden
blandeventil A1 (varmekreds 1), uden brugsvandsopvarmning
Værdi
adresse
00: ...
2

Anlægs- Beskrivelse
udførelse

3

2, 3

4

2, 3

5

2, 3

1

Mulig ændring
00:2
Vedr. anlægsskemaer, se
til
følgende tabel:
00:10

En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1), med
brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)
En varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2), uden
brugsvandsopvarmning
En varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2), med
brugsvandsopvarmning
En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1) og en
varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2), uden
brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)
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Kodning 2

Generel/gruppe „1” (fortsat)
Værdi
adresse
00: ...
6

Anlægs- Beskrivelse
udførelse

7

4

8

4

9

4

10

4

En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1) og en
varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2), med
brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)
En varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en
varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3), uden
brugsvandsopvarmning
En varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en
varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3), med
brugsvandsopvarmning
En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1), en varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3), uden brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)
En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1), en varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3), med brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)

Kodning i fabriksindstillingen
Ingen adgang til kod11:≠9
ningsadresserne til parametrene for forbrændingsreguleringen
25:0
Uden udeføler (ved regulering for konstant temperatur)
32:0
Uden udbygning AM1

Mulig ændring
11:9
Adgangen til kodningsadresserne til parametrene
for forbrændingsreguleringen er åben
25:1
Med udeføler (registreres
automatisk)

33:1

33:0

Funktion udgang A1 på
udbygning AM1: Varmekredspumpe

32:1

33:2
34:0

35:0

54

Funktion udgang A2 på
udbygning AM1: Brugsvandscirkulationspumpe

34:1

Uden udbygning EA1

35:1

34:2

Med udbygning AM1
(registreres automatisk)
Funktion udgang A1:
Brugsvandscirkulationspumpe
Funktion udgang A1:
Beholderladepumpe
Funktion udgang A2: Varmekredspumpe
Funktion udgang A2:
Beholderladepumpe
Med udbygning EA1
(registreres automatisk)
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2, 3

Kodning 2

Generel/gruppe „1” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
36:0
Funktion udgang aBJ på
udbygning EA1: Fejlmelding

3A:0
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3B:0

Mulig ændring
36:1
Funktion udgang aBJ: Fordelerpumpe
36:2
Funktion udgang aBJ:
Brugsvandscirkulationspumpe
Funktion indgang DE1 på 3A:1
Funktion indgang DE1:
udbygning EA1: Ingen
Omstilling af driftsprogram
funktion
3A:2
Funktion indgang DE1:
Eksternt kald med nominel
fremløbstemperatur.
Indstilling nominel fremløbstemperatur: Kodningsadresse 9B.
Funktion intern pumpe:
Kodningsadresse 3F.
3A:3
Funktion indgang DE1:
Ekstern spærring.
Funktion intern pumpe:
Kodningsadresse 3E
3A:4
Funktion indgang DE1:
Ekstern spærring med fejlmeldingsindgang
Funktion intern pumpe:
Kodningsadresse 3E
3A:5
Funktion indgang DE1:
Fejlmeldingsindgang
3A:6
Funktion indgang DE1:
Korttidsdrift brugsvandscirkulationspumpe (tastfunktion).
Indstilling af funktionstid
brugsvandcirkulationspumpe: Kodningsadresse
3D.
Funktion indgang DE2 på 3B:1
Funktion indgang DE2:
udbygning EA1: Ingen
Omstilling af driftsprogram
funktion
3B:2
Funktion indgang DE2:
Eksternt kald med nominel
fremløbstemperatur.
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Kodning 2

Generel/gruppe „1” (fortsat)

3C:0

56

Mulig ændring
Indstilling nominel fremløbstemperatur: Kodningsadresse 9B.
Funktion intern pumpe:
Kodningsadresse 3F.
3B:3
Funktion indgang DE2:
Ekstern spærring.
Funktion intern pumpe:
Kodningsadresse 3E
3B:4
Funktion indgang DE2:
Ekstern spærring med fejlmeldingsindgang
Funktion intern pumpe:
Kodningsadresse 3E
3B:5
Funktion indgang DE2:
Fejlmeldingsindgang
3B:6
Funktion indgang DE2:
Korttidsdrift brugsvandscirkulationspumpe (tastfunktion).
Indstilling af funktionstid
brugsvandcirkulationspumpe: Kodningsadresse
3D.
Funktion indgang DE3 på 3C:1
Funktion indgang DE3:
udbygning EA1: Ingen
Omstilling af driftsprogram
funktion
3C:2
Funktion indgang DE3:
Eksternt kald med nominel
fremløbstemperatur.
Indstilling nominel fremløbstemperatur: Kodningsadresse 9B.
Funktion intern pumpe:
Kodningsadresse 3F.
3C:3
Funktion indgang DE3:
Ekstern spærring.
Funktion intern pumpe:
Kodningsadresse 3E
3C:4
Funktion indgang DE3:
Ekstern spærring med fejlmeldingsindgang
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Kodning i fabriksindstillingen

Kodning 2

Generel/gruppe „1” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen

3D:5

3E:0

3F:0

51:0

52:0
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53:1

Mulig ændring
Funktion intern pumpe:
Kodningsadresse 3E
3C:5
Funktion indgang DE3:
Fejlmeldingsindgang
3C:6
Funktion indgang DE3:
Korttidsdrift brugsvandscirkulationspumpe (tastfunktion).
Indstilling af funktionstid
brugsvandcirkulationspumpe: Kodningsadresse
3D.
Funktionstid brugsvands- 3D:1
Funktionstid brugsvandscirkulationspumpe ved
til
cirkulationspumpe indstilkorttidsdrift: 5 min
3D:60
lelig fra 1 til 60 min.
Intern pumpe forbliver i
3E:1
Intern pumpe frakobles ved
reguleringsdrift ved sigsignal „Ekstern spærring”
nal „Ekstern spærring”
3E:2
Intern pumpe tilkobles ved
signal „Ekstern spærring”
Intern pumpe forbliver i
3F:1
Intern pumpe frakobles ved
reguleringsdrift ved sigsignal „Eksternt kald”
nal „Eksternt kald”
3F:2
Intern pumpe tilkobles ved
signal „Eksternt kald”
Anlæg med hydraulisk
51:1
Anlæg med hydraulisk weiweiche:
che:
Den interne pumpe tilslutDen interne pumpe tilsluttes altid ved varmekald
tes kun ved varmekald,
hvis brænderen er i gang.
51:2
Anlæg med kedelvandsbufferbeholder:
Den interne pumpe tilsluttes kun ved varmekald,
hvis brænderen er i gang.
Uden fremløbsføler for
52:1
Med fremløbsføler for
hydraulisk weiche
hydraulisk weiche (registreres automatisk)
53:0
Funktion tilslutning sK i
Funktion tilslutning sK:
den interne udbygning:
Kombinationsfejl
Cirkulationspumpe
53:2
Funktion tilslutning sK:
Ekstern varmekredspumpe (varmekreds 1)
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Kodning 2

Generel/gruppe „1” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen

54:0

Uden solvarmeanlæg

6E:50
76:0

Må ikke ændres
Uden kommunikationsmodul LON (kun ved
regulering for vejrkompenserende drift)
LON-deltagernummer
(kun ved regulering for
vejrkompenserende drift)

77:1

Mulig ændring
53:3
Funktion tilslutning sK:
Ekstern beholderladepumpe
54:1
Med Vitosolic 100 (registreres automatisk)
54:2
Med Vitosolic 200 (registreres automatisk)
54:3
Med solvarmereguleringsmodul SM1 uden ekstrafunktion (registreres automatisk)
54:4
Med solvarmereguleringsmodul SM1 med ekstrafunktion, f.eks. opvarmningssupplement (registreres automatisk)
76:1

Med kommunikationsmodul LON (registreres automatisk)

77:2
til
77:99

LON-deltagernummer kan
indstilles fra 1 til 99:
1 - 4 = kedel
5 = kaskade
10 - 98 = Vitotronic 200-H
99 = Vitocom
Bemærk
Hvert nummer må kun
anvendes én gang.

Med kommunikationsmo- 79:0
dul LON: Reguleringen er
fejlmanager (kun ved
regulering for vejrkompenserende drift)

Reguleringen er ikke fejlmanager
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79:1
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Kodning 2

Generel/gruppe „1” (fortsat)
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Kodning i fabriksindstillingen
Mulig ændring
7B:1
Med kommunikationsmo- 7B:0
Klokkeslættet sendes ikke
dul LON: Reguleringen
sender klokkeslættet
(kun ved regulering for
vejrkompenserende drift)
7F:1
Enfamiliehus (kun ved
7F:0
Flerfamiliehus
regulering for vejrkomFerie- og tidsprogrammet
penserende drift)
for brugsvandsopvarmningen kan indstilles separat
80:6
Der vises en fejlmelding, 80:0
Fejlmelding straks
hvis fejlen foreligger i
80:2
Minimumvarighed for fejmin. 30sek.
til
len, indtil fejlmeldingen
80:199
optræder, kan indstilles fra
10 sek. til 995 sek.; 1 indstillingstrin ≙ 5 sek.
81:1
Automatisk sommer-/vin- 81:0
Manuel sommer-/vintertertidsomstilling
tidsomstilling
81:2
Anvendelse af radiosignalmodtageren (registreres
automatisk)
81:3
Med kommunikationsmodul LON: Reguleringen
modtager klokkeslættet
82:0
Drift med naturgas
82:1
Drift med F-gas (kan kun
indstilles, hvis kodningsadresse 11:9 er indstillet)
86:0
Må ikke ændres
87:0
Må ikke ændres
88:0
Temperaturvisning i °C
88:1
Temperaturvisning i °F
(celsius)
(fahrenheit)
8A:175
Må ikke ændres!
8F:0
Alle betjeningselementer 8F:1
Alle betjeningselementer
i funktion
spærrede
8F:2
Kun grundindstillinger kan
betjenes
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Kodning 2

Generel/gruppe „1” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
90:128
Tidskonstant for beregningen af den ændrede
udetemperatur 21,3 h

94:0

95:0

97:0

98:1

99:0
9A:0
9B:70
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9C:20

Mulig ændring
90:1
Afhængigt af den indstiltil
lede værdi hurtig (lavere
90:199
værdier) eller langsom
(højere værdier) tilpasning
af fremløbstemperaturen
ved ændring af udetemperaturen,
1 indstillingstrin ≙ 10 min.
Uden udbygning Open
94:1
Med udbygning Open
Therm
Therm (registreres automatisk)
Uden kommunikationsin- 95:1
Med kommunikationsinterterface Vitocom 100
face Vitocom 100 (registreres automatisk)
Med kommunikationsmo- 97:1
Reguleringen modtager
dul LON: Udetemperatuudetemperaturen
ren på føleren, der er til- 97:2
Reguleringen sender udesluttet reguleringen,
temperaturen til
anvendes internt (kun
Vitotronic 200-H
ved regulering for vejrkompenserende drift)
Viessmann anlægsnum- 98:1
Anlægsnummeret kan indmer (i forbindelse med
til
stilles fra 1 til 5
overvågning af flere
98:5
anlæg via Vitocom 300)
Må ikke ændres
Må ikke ændres
Nominel fremløbstempe- 9B:0
Nominel fremløbstemperaratur ved eksternt kald
til
tur ved eksternt kald kan
9B:127
indstilles fra 0 til 127 °C
70 ℃
(begrænset af kedelspecifikke parametre)
Overvågning af LON-del- 9C:0
Ingen overvågning
tagere.
9C:5
Tiden kan indstilles fra 5 til
til
60 min.
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Kodning 2

Generel/gruppe „1” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
Hvis en deltager ikke svarer, anvendes der efter
20 min. reguleringsinternt
angivne værdier. Først
derefter følger en fejlmelding. (kun ved regulering
for vejrkompenserende
drift)
9F:8
Differenstemperatur 8 K,
kun i forbindelse med
blandeventilkreds (kun
ved regulering for vejrkompenserende drift)

Mulig ændring
9C:60

9F:0
til
9F:40

Differenstemperaturen kan
indstilles fra 0 til 40 K

Kedel/gruppe „2”
Vælg „Kedel” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 52).
Vælg „2” ved regulering for konstant temperatur (se side 52).
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Kodninger
Kodning i fabriksindstillingen
01:1
Må ikke ændres (regulering for konstant temperatur)
04:1
Min. pausetid for brænder
afhængigt af kedlens
belastning (indstillet via
kedelkodningsstikket)
06:...
Maksimalbegrænsning af
kedelvandstemperaturen, indstillet via kedelkodningsstikket i °C
0D:0
Må ikke ændres
0E:0
Må ikke ændres
13:1
Må ikke ændres
14:1
Må ikke ændres
15:1
Må ikke ændres

Mulig ændring

04:0

Fast indstillet min. pausetid
for brænder (indstillet via
kedelkodningsstikket)

06:20
til
06:127

Maksimalbegrænsning af
kedelvandstemperaturen i
de af kedlen angivne områder
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Kodning 2

Kedel/gruppe „2” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
21:0
Der er ikke indstillet noget
serviceinterval (driftstimer)

23:0

24:0

28:0

2E:0
2F:0

30:1

31:...

38:0

Mulig ændring
21:1
Brænderens driftstimer
til
indtil næste service kan
21:100
indstilles fra 100 til
10 000 h
Et indstillingstrin ≙ 100 h
Intet tidsinterval for bræn- 23:1
Tidsintervallet kan indstilderservice
til
les fra 1 til 24 måneder
23:24
Ingen visning af „Udfør
24:1
Visning af „Udfør serservice” på displayet
vice” på displayet (adressen sættes automatisk, og
skal stilles tilbage manuelt
efter udført service)
Ingen intervaltænding på 28:1
Tidsinterval kan indstilles
brænderen
til
fra 1 h til 24 h. Brænderen
28:24
tilkobles automatisk i
30 sek. (kun ved drift med
F-gas).
Må ikke ændres
Udluftningsprogram/
2F:1
Udluftningsprogram aktivt
påfyldningsprogram ikke 2F:2
Påfyldningsprogram aktivt
aktivt
Intern pumpe omdrej30:0
Intern pumpe ikke omdrejningsreguleret (indstilles
ningsreguleret (f.eks. en
automatisk)
overgang ved service)
Den interne pumpes
31:0
Det nominelle omdrejnominelle omdrejningstal til
ningstal kan indstilles fra 0
ved drift som kedelkreds- 31:100
til 100 %
pumpe i %, indstilles via
kedelkodningsstikket
Status kontrolkasse: Drift 38:≠0
Status kontrolkasse: Fejl
(ingen fejl)

Varmtvand/gruppe „3”
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Vælg „Varmtvand” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 52).
Vælg „3” ved regulering for konstant temperatur (se side 52).
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Kodning 2

Varmtvand/gruppe „3” (fortsat)
Kodninger
Kodning i fabriksindstillingen
Mulig ændring
56:0
Den nominelle brugs56:1
Den nominelle brugsvandstemperatur kan indvandstemperatur kan indstilles fra 10 til 60 °C
stilles fra 10 til over 60 °C
Bemærk
Maksimumværdien er
afhængig af kedelkodningsstikket.
Overhold den maks. tilladte
brugsvandstemperatur.
58:0

Uden ekstrafunktion for
brugsvandsopvarmning

58:10
til
58:60

59:0

Beholderopvarmning:
Tilkoblingsniveau -2,5 K
Frakoblingsniveau
+2,5 K
Varmtvandsbeholder tilsluttet direkte til kedlen

59:1
til
59:10

5B:0

5B:1

5E:0

Beholderladepumpen
5E:1
forbliver i reguleringsdrift
ved signal „Ekstern spærring”
5E:2

5F:0

Beholderladepumpen
forbliver i reguleringsdrift
ved signal „Eksternt
kald”

5F:1

Varmtvandsbeholder tilsluttet efter den hydrauliske weiche
Beholderladepumpen frakobles ved signal „Ekstern
spærring”
Beholderladepumpen tilkobles ved signal „Ekstern
spærring”
Beholderladepumpen frakobles ved signal „Eksternt
kald”
Beholderladepumpen tilkobles ved signal „Eksternt
kald”
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5F:2

Indtastning af 2. nominelle
temperaturværdi for brugsvandet; værdien kan indstilles fra 10 til 60 °C (vær
opmærksom på kodningsadresse „56” og „63”)
Tilkoblingsniveauet kan
indstilles fra 1 til 10 K under
den nominelle værdi
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Kodning 2

Varmtvand/gruppe „3” (fortsat)

63:0

Uden ekstrafunktion til
brugsvandsopvarmning
(kun ved regulering for
konstant temperatur)

65:...

Information om zoneventilens type (kan ikke
ændres):
0: Uden zoneventil
1: Zoneventil fra Viessmann
2: Zoneventil fra Wilo
3: Zoneventil fra Grundfos
Ved brugsvandsopvarmning med solvarme:
Nominel brugsvandstemperatur 40 °C. Over den
indstillede nominelle
værdi er undertrykkelsen
af efteropvarmning aktiv
(brugsvandsopvarmning
spærret via kedlen).
Det nominelle omdrejningstal for den interne
pumpe ved 100 % brugsvandsopvarmning
Tappefunktion ikke aktiv
(kun kondenserende
kombikedel)

67:40

6C:100

6D:0

64

Mulig ændring
60:5
Differencen mellem kedeltil
vandstemperaturen og den
60:25
nominelle brugsvandstemperatur kan indstilles fra 5
til 25 K
62:0
62:1
til
62:15
63:1
63:2
til
63:14
63:15

Pumpe uden efterløb
Efterløbstiden kan indstilles fra 1 til 15 min.

67:0
til
67:95

Den nominelle brugsvandstemperatur kan indstilles fra 0 til 95 °C
(begrænset af kedelspecifikke parametre)

6C:0
til
6C:100

Det nominelle omdrejningstal kan indstilles fra 0
til 100 %

6D:1
til
6D:15

Tappefunktion med funktionstid på 1 til 15 min

Ekstrafunktion: 1 x dagligt
Hver anden dag til hver
anden uge
2 x dagligt
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Kodning i fabriksindstillingen
60:20
Under brugsvandsopvarmningen er kedelvandstemperaturen
maks. 20 K højere end
den nominelle brugsvandstemperatur
62:2
Pumpe med et efterløb
på 2 min. efter beholderopvarmning

Kodning 2

Varmtvand/gruppe „3” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
6F:...
Maks. varmeydelse ved
brugsvandsopvarmning i
%, indstillet via kedelkodningsstik
71:0
Brugsvandscirkulationspumpe: „Til” efter tidsprogram (kun ved regulering
for vejrkompenserende
drift)
72:0

Brugsvandscirkulationspumpe: „Til” efter tidsprogram (kun ved regulering
for vejrkompenserende
drift)

73:0

Brugsvandscirkulationspumpe: „Til” efter tidsprogram (kun ved regulering
for vejrkompenserende
drift)

Mulig ændring
6F:0
Maks. varmeydelse ved
til
brugsvandsopvarmning
6F:100
kan indstilles fra min. varmeydelse til 100 %
71:1
„Fra” under brugsvandsopvarmning til 1. nominelle
værdi
71:2
„Til” under brugsvandsopvarmning til 1. nominelle
værdi
72:1
„Fra” under brugsvandsopvarmning til 2. nominelle
værdi
72:2
„Til” under brugsvandsopvarmning til 2. nominelle
værdi
73:1
Under tidsprogrammet 1
til
gang/h i 5 min. „Til” indtil 6
73:6
gange/h i 5 min. „Til”
73:7
Konstant „Til”

Solvarme/gruppe „4”
Vælg „Solvarme” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 52).
Vælg „4” ved regulering for konstant temperatur (se side 52).
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Bemærk
Gruppen Solvarme vises kun, når et solvarmereguleringsmodul, type SM1, er tilsluttet.
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Kodning 2

Solvarme/gruppe „4” (fortsat)
Kodninger
Kodning i fabriksindstillingen
Ingen funktionstype er tilordnet
00:8
Solvarmekredspumpen
tilkobles, når kollektortemperaturen overstiger
den faktiske beholdertemperatur med 8 K.

Mulig ændring

01:4

01:1
til
01:29

02:0

Solvarmekredspumpen
frakobles, når differencen
mellem kollektortemperaturen og den faktiske
beholdertemperatur
er mindre end 4 K.
Solvarmekredspumpe
(trinvis) ikke omdrejningsreguleret

00:2
til
00:30

02:1

02:2

03:10

04:4

05:10

03:5
til
03:20

04:1
til
04:10
05:2
til
05:100
06:1
til
06:100
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06:75

Temperaturdifferencen
mellem kollektortemperaturen og den faktiske
beholdertemperatur
reguleres til 10 K.
Reguleringsforstærkning
af omdrejningsreguleringen 4 %/K.
Min. omdrejningstal for
solvarmekredspumpen
10 % af det maks.
omdrejningstal
Maks. omdrejningstal for
solvarmekredspumpen
75 % af maks. mulige
omdrejningstal

Differencen mellem den
faktiske beholdertemperatur og tilkoblingsniveauet
for solvarmekredspumpen
kan indstilles mellem 2 og
30 K
Differencen mellem den
faktiske beholdertemperatur og frakoblingsniveauet
for solvarmekredspumpen
kan indstilles mellem 1 og
29 K
Omdrejningsreguleret
solvarmekredspumpe (trinvis) med pulsmodulationsstyring
Omdrejningsreguleret
solvarmekredspumpe med
PWM-styring
Differencen mellem kollektortemperaturen og den
faktiske beholdertemperatur kan indstilles mellem 5
og 20 K
Reguleringsforstærkningen kan indstilles fra 1 til
10 %/K
Min. omdrejningstal for
solvarmekredspumpen
kan indstilles fra 2 til
100 %
Maks. omdrejningstal for
solvarmekredspumpen
kan indstilles fra 1 til
100 %
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Kodning 2

Solvarme/gruppe „4” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
07:0
Solvarmekredspumpens
intervalfunktion frakoblet

08:60

09:130

0A:5

0B:0
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0C:1

Mulig ændring
07:1
Solvarmekredspumpens
intervalfunktion er tilkoblet.
Solvarmekredspumpen tilkobles kortvarigt i en cyklus
for at få en mere nøjagtig
registrering af kollektortemperaturen.
Solvarmekredspumpen
08:10
Maks. beholdertemperatur
frakobles, når den faktil
kan indstilles fra 10 til
tiske beholdertemperatur 08:90
90 °C
60 °C (maks. beholdertemperatur) er nået.
Solvarmekredspumpen
09:20
Temperaturen kan indstilfrakobles, når den faktil
les fra 20 til 200 °C
tiske kollektortemperatur 09:200
130 °C (maks. kollektortemperatur til beskyttelse
af anlægskomponenterne) er nået.
For at beskytte anlægs- 0A:0
Differencen mellem den
komponenter og solfan- til
nominelle beholdertempegervæske reduceres
0A:40
ratur og tilkoblingsniveauet
solvarmepumpens
for reduktionen af stagnatiomdrejningstal, når diffeonstiden kan indstilles melrencen mellem den faklem 0 og 40 K
tiske og den nominelle
beholdertemperatur er
mindre end 5 K.
Frostsikringsfunktionen
0B:1
Frostsikringsfunktionen til
til solvarmekredsen er
solvarmekredsen er tilkobfrakoblet
let (ikke nødvendigt med
solfangervæske fra Viessmann).
Delta-T-overvågning til0C:0
Delta-T-overvågning er frakoblet.
koblet.
Der er for lav eller ingen
volumenstrøm i solvarmekredsen.
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Kodning 2

Solvarme/gruppe „4” (fortsat)

5691 851 DK

Kodning i fabriksindstillingen
Mulig ændring
0D:1
Natcirkulation-overvåg0D:0
Natcirkulation-overvågning
ning er tilkoblet.
er frakoblet.
Der er utilsigtet volumenstrøm i solvarmekredsen
(f.eks. om natten).
0E:1
Beregning af solvarm0E:2
Beregning af solvarmeudeudbytte med solfangerbytte med vand som solvæske fra Viessmann
fangervæske (må ikke indstilles, eftersom kun drift
med Viessmann solfangervæske er mulig)
0E:0
Beregning af solvarmeudbytte frakoblet
0F:70
Solvarmekredsens volu- 0F:1
Solvarmekredsens volumenstrøm ved maks.
til
menstrøm kan indstilles fra
pumpeomdrejningstal er 0F:255
0,1 til 25,5 l/min
indstillet på 7 l/min.
10:0
Regulering til ønsket tem- 10:1
Regulering til ønsket temperatur frakoblet (se kodperatur tilkoblet
ningsadresse 11)
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Kodning 2

Solvarme/gruppe „4” (fortsat)
Mulig ændring
11:10
Den nominelle beholdertil
temperatur ved solvarme
11:90
kan indstilles fra 10 til
90 °C

12:0
12:1
til
12:90

Min. kollektortemperaturfunktion frakoblet
Den min. kollektortemperatur kan indstilles fra 1 til
90 °C
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Kodning i fabriksindstillingen
11:50
Nominel beholdertemperatur solvarme 50 °C.
■ Regulering til ønsket
temperatur tilkoblet
(kodning 10:1):
Den temperatur, hvorved vandet, som er blevet opvarmet med solvarme, skal lagres i
varmtvandsbeholderen.
■ Udbyggede reguleringsfunktioner indstillet til opvarmning af to
varmtvandsbeholdere
(kodning 20:8):
Hvis den faktiske temperatur for en varmtvandsbeholder opnår
den indstillede nominelle beholdertemperatur, omstilles opvarmningen til den anden
varmtvandsbeholder.
12:20
Min. kollektortemperatur
20 ℃.
Solvarmekredspumpen
tilkobles først, når den
indstillede min. kollektortemperatur overskrides
på kollektortemperaturføleren.

69

Kodning 2

Solvarme/gruppe „4” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
20:0
Ingen udbygget reguleringsfunktion aktiv

Tilkoblingstemperaturdifference ved opvarmningssupplement: 8 K.
Koblingsudgangen sS tilkobles, når temperaturen
på føleren / og temperaturen på føleren aÖ har
overskredet den indstillede værdi.
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22:8

Mulig ændring
20:1
Ekstrafunktion til brugsvandsopvarmning
20:2
2. Differenstemperaturregulering
20:3
2. Differenstemperaturregulering og ekstrafunktion
20:4
2. Differenstemperaturregulering til opvarmningssupplement
20:5
Termostatfunktion
20:6
Termostatfunktion og ekstrafunktion
20:7
Opvarmning med solvarme
vha. ekstern varmeveksler
uden ekstra temperaturføler
20:8
Opvarmning med solvarme
vha. ekstern varmeveksler
med ekstra temperaturføler
20:9
Opvarmning med solvarme
af to varmtvandsbeholdere
22:2
Tilkoblingsdifferencen ved
til
opvarmningssupplement
22:30
kan indstilles fra 2 til 30 K
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Kodning 2

Solvarme/gruppe „4” (fortsat)
Mulig ændring
23:2
Frakoblingstemperaturdiftil
ference ved opvarmnings23:30
supplement kan indstilles
fra 1 til 29 K

24:0
til
24:100

Tilkoblingstemperaturen
for termostatfunktionen
kan indstilles fra 0 til
100 K
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Kodning i fabriksindstillingen
23:4
Frakoblingstemperaturdifference ved opvarmningssupplement: 4 K.
Koblingsudgangen sS
frakobles, når temperaturen på føleren / underskrider frakoblingsniveauet. Frakoblingsniveauet er summen af
temperaturen på føleren
aÖ og den indstillede
værdi for frakoblingstemperaturdifferencen.
24:40
Tilkoblingstemperatur for
termostatfunktion 40 °C.
Tilkoblingstemperatur
termostatfunktion ≤ frakoblingstemperatur termostatfunktion:
Termostatfunktion, f.eks.
til efteropvarmning. Koblingsudgangen sS tilkobles, når temperaturen på
føleren / underskrider
tilkoblingsniveauet for
termostatfunktionen.
Tilkoblingstemperatur
termostatfunktion > frakoblingstemperatur termostatfunktion:
Termostatfunktion, f.eks.
til udnyttelse af overskudsvarme. Koblingsudgangen sS tilkobles, når temperaturen på føleren /
overskrider tilkoblingsniveauet for termostatfunktionen.
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Kodning 2

Solvarme/gruppe „4” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
25:50
Frakoblingstemperatur
for termostatfunktion
50 °C.
Tilkoblingstemperatur
termostatfunktion ≤ frakoblingstemperatur termostatfunktion:
Termostatfunktion, f.eks.
til efteropvarmning. Koblingsudgangen sS frakobles, når temperaturen
på føleren / overskrider
tilkoblingsniveauet for
termostatfunktionen.
Tilkoblingstemperatur
termostatfunktion > frakoblingstemperatur termostatfunktion:
Termostatfunktion, f.eks.
til udnyttelse af overskudsvarme. Koblingsudgangen sS frakobles, når
temperaturen på føleren / underskrider tilkoblingsniveauet for termostatfunktionen.
26:1
Prioritering for varmtvandsbeholder 1 – med
vekselopvarmning
Kun ved indstilling kodning 20:8.

Mulig ændring
25:0
Tilkoblingstemperaturen
til
for termostatfunktionen
25:100
kan indstilles fra 0 til
100 K

26:0

26:2

26:3

5691 851 DK

26:4

Prioritering for varmtvandsbeholder 1 – uden
vekselopvarmning
Prioritering for varmtvandsbeholder 2 – uden
vekselopvarmning
Prioritering for varmtvandsbeholder 2 – med
vekselopvarmning
Vekselopvarmning uden
prioritering for en af varmtvandsbeholderne
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Kodning 2

Solvarme/gruppe „4” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
27:15
Vekselopvarmningstid
15 min.
Varmtvandsbeholderen
uden prioritering opvarmes maks. i tidsrummet
for den indstillede vekselopvarmningstid, når
varmtvandsbeholderen
med prioritering er opvarmet.
28:3
Vekselpausetid 3 min.
Når den indstillede vekselopvarmningstid for
varmtvandsbeholderen
uden prioritering er udløbet, registreres stigningen i kollektortemperaturen under vekselpausetiden.

Mulig ændring
27:5
Vekselopvarmningstiden
til
kan indstilles fra 5 til
27:60
60 min.

28:1
til
28:60

Vekselpausetiden kan indstilles fra 1 til 60 min.

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5”
Vælg „Varmekreds ...” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 52).
Vælg „5” ved regulering for konstant temperatur (se side 52).

Kodninger
Kodning i fabriksindstillingen
A0:0
Uden fjernbetjening (kun
ved regulering for vejrkompenserende drift)
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A1:0

A3:2

Det er muligt at udføre
alle indstillingerne på
fjernbetjening (kun ved
regulering for konstant
temperatur)
Udetemperatur under
1 °C: Varmekredspumpe
„Til”

Mulig ændring
A0:1
Med Vitotrol 200A (registreres automatisk)
A0:2
Med Vitotrol 300A (registreres automatisk)
A1:1
På fjernbetjeningen kan
kun partyfunktion indstilles

A3:-9
til
A3:15

Varmekredspumpe „Til/
Fra” (se efterfølgende
tabel)
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Kodning 2

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
Mulig ændring
Udetemperatur over 3 °C:
Varmekredspumpe „Fra”

!

Bemærk
Ved indstillinger under 1 °C er der risiko for, at rørledninger uden for husets
isolering fryser til.
Der skal tages særligt hensyn til den afbrudte drift, f.eks. i ferien.

Parameter
Adresse A3:...
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
til
15

Varmekredspumpe
„Til”
-10 °C
-9 °C
-8 °C
-7 °C
-6 °C
-5 °C
-4 °C
-3 °C
-2 °C
-1 °C
0 °C
1 °C
til
14 °C

„Fra”
-8 °C
-7 °C
-6 °C
-5 °C
-4 °C
-3 °C
-2 °C
-1 °C
0 °C
1 °C
2 °C
3 °C
til
16 °C
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Kodning i fabriksindstillingen
Mulig ændring
A4:0
Med frostsikring (kun ved A4:1
Ingen frostsikring, indstilregulering for vejrkomling er kun mulig, såfremt
penserende drift)
kodning „A3:-9” er indstillet.
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Kodning 2

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring
Bemærk
Vær opmærksom på
„Bemærk!” under kodning
„A3”

A5:5

A5:0

Med varmekredspumpelogik-funktion (sparekobling): Varmekredspumpe
„Fra”, når udetemperaturen (AT) er 1 K større end
den nominelle rumtemperatur (RTnom.)
AT > RTnom. + 1 K (kun
ved regulering for vejrkompenserende drift)

Med varmekredspumpelogik-funktion: Varmekredspumpe „Fra”
AT > RTnom. + 5 K
AT > RTnom. + 4 K
AT > RTnom. + 3 K
AT > RTnom. + 2 K
AT > RTnom. + 1 K
AT > RTnom.
AT > RTnom. - 1 K
AT > RTnom. - 9 K
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Parameter adresse
A5:...
1
2
3
4
5
6
7
til
15

A5:1
til
A5:15

Uden varmekredspumpelogik-funktion
Med varmekredspumpelogik-funktion: Varmekredspumpe „Fra”, se efterfølgende tabel
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Kodning 2

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)

A7:0

A8:1

A9:7
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Mulig ændring
A6:5
Udvidet sparekobling aktiv,
til
dvs. ved en variabel indstilA6:35
lelig værdi fra 5 til 35 °C
plus 1 °C frakobles brænderen samt varmekredspumpen, og blandeventilen
lukkes. Udgangspunktet er
den reducerede udetemperatur. Den reducerede
udetemperatur består i den
faktiske udetemperatur og
en tidskonstant, som tager
højde for afkølingen af en
gennemsnitsbygning.
Uden sparefunktion blan- A7:1
Med sparefunktion blandedeventil (kun ved reguleventil (udvidet varmekredsring for vejrkompensepumpelogik):
rende drift og varmekreds
Varmekredspumpe ekstra
med blandeventil)
„Fra”:
■ Hvis blandeventilen har
været lukket i mere end
20 min.
Varmekredspumpe „Til”:
■ Hvis blandeventilen går
på reguleringsfunktion
■ Ved risiko for frost
Varmekreds med blande- A8:0
Varmekreds med blandeventil bevirker kald af
ventil bevirker intet kald af
intern pumpe (kun ved
intern pumpe
regulering for vejrkompenserende drift)
Med pumpestilstandstid: A9:0
Uden pumpestilstandstid
Varmekredspumpe „Fra” A9:1
Med pumpestilstandstid,
ved ændring af den nomi- til
der kan indstilles fra 1 til
nelle værdi i forbindelse A9:15
15
med ændring af driftsform
eller ændringer af den
nominelle rumtemperatur
(kun ved regulering for
vejrkompenserende drift)
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Kodning i fabriksindstillingen
A6:36
Udvidet sparekobling
ikke aktiv (kun ved regulering for vejrkompenserende drift)

Kodning 2

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
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Kodning i fabriksindstillingen
Mulig ændring
B0:0
Med fjernbetjening:
B0:1
Opvarmning: vejrkompenOpvarmning/reduc. drift:
serende
vejrkompenserende (kun
Reduc. drift: med rumtemved regulering for vejrperaturstyring
kompenserende drift,
B0:2
Opvarmning: med rumtemkodningen må kun
peraturstyring
ændres for varmekredReduc. drift: vejrkompensen med blandeventil)
serende
B0:3
Opvarmning/reduc. drift:
med rumtemperaturstyring
B2:8
Med fjernbetjening og til B2:0
Uden rumpåvirkning
varmekredsen skal drift
B2:1
Rumpåvirkningsfaktoren
med rumtemperaturstytil
kan indstilles fra 1 til 64
ring være kodet: Rumpå- B2:64
virkningsfaktor 8 (kun ved
regulering for vejrkompenserende drift, kodningen må kun ændres for
varmekredsen med blandeventil)
B5:0
Med fjernbetjening: Ingen B5:1
Varmekredspumpelogikrumtemperaturstyret var- til
funktion, se efterfølgende
mekredspumpelogikB5:8
tabel:
funktion (kun ved regulering for vejrkompenserende drift, kodningen må
kun ændres for varmekredsen med blandeventil)
Parameter
adresse b5:...
1
2
3
4
5
6
7
8

Med varmekredspumpelogik-funktion:
Varmekredspumpe „Fra”
Varmekredspumpe „Til”
RTfakt. > RTnom. + 5 K
RTfakt. < RTnom. + 4 K
RTfakt. > RTnom. + 4 K
RTfakt. < RTnom. + 3 K
RTfakt. > RTnom. + 3 K
RTfakt. < RTnom. + 2 K
RTfakt. > RTnom. + 2 K
RTfakt. < RTnom. + 1 K
RTfakt. > RTnom. + 1 K
RTfakt. < RTnom.
RTfakt. > RTnom.
RTfakt. < RTnom. - 1 K
RTfakt. > RTnom. - 1 K
RTfakt. < RTnom. - 2 K
RTfakt. > RTnom. - 2 K
RTfakt. < RTnom. - 3 K
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Kodning 2

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
C5:20
Elektronisk minimalbegrænsning af fremløbstemperaturen 20 °C (kun
ved regulering for vejrkompenserende drift)
C6:74
Elektronisk maksimalbegrænsning af fremløbstemperaturen 74 °C (kun
ved regulering for vejrkompenserende drift)
D3:14
Varmekarakteristikkens
hældning = 1,4

Mulig ændring
C5:1
Minimalbegrænsningen
til
kan indstilles fra 1 til 127 °C
C5:127
(begrænset af kedelspecifikke parametre)
C6:10
til
C6:127

D3:2
til
D3:35
D4:–13
til
D4:40
D5:1

D4:0

Varmekarakteristikkens
niveau = 0

D5:0

Ekstern omstilling af
driftsprogram skifter
driftsprogrammet til „Konstant drift med sænket
rumtemperatur” eller
„Afbrudt drift” (kun ved
regulering for vejrkompenserende drift)
Varmekredspumpen for- D6:1
bliver i reguleringsdrift
ved signal „Ekstern spærring”

D6:0

D6:2

Varmekredspumpen forbliver i reguleringsdrift
ved signal „Eksternt
kald”

D7:1

Varmekredspumpen frakobles ved signal „Ekstern
spærring” (afhængigt af
kodningsadresse 3A, 3B
og 3C)
Varmekredspumpen tilkobles ved signal „Ekstern
spærring” (afhængigt af
kodningsadresse 3A, 3B
og 3C)
Varmekredspumpen frakobles ved signal „Eksternt
kald” (afhængigt af kodningsadresse 3A, 3B og
3C)
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D7:0

Maksimalbegrænsningen
kan indstilles fra 10 til
127 °C (begrænset af
kedelspecifikke parametre)
Varmekarakteristikkens
hældning kan indstilles fra
0,2 til 3,5 (se side 32)
Varmekarakteristikkens
niveau kan indstilles fra -13
til 40 (se side 32)
Ekstern omstilling af driftsprogram skifter til „Konstant drift med normal rumtemperatur” (afhængigt af
kodningsadresse 3A, 3B
og 3C)
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Kodning 2

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring
D7:2
Varmekredspumpen tilkobles ved signal „Eksternt
kald” (afhængigt af kodningsadresse 3A, 3B og
3C)
D8:1
Omstilling af driftsprogram
via indgang DE1 på udbygning EA1
D8:2
Omstilling af driftsprogram
via indgang DE2 på udbygning EA1
D8:3
Omstilling af driftsprogram
via indgang DE3 på udbygning EA1

D8:0

Ingen omstilling af driftsprogram via udbygning
EA1

E1:1
E2:50

Må ikke ændres
Med fjernbetjening: Ingen
ændring i visningen af
faktisk rumtemperatur
(kun ved regulering for
vejrkompenserende drift)

E5:0

Uden ekstern omdrejningsreguleret varmekredspumpe (kun ved
regulering for vejrkompenserende drift)
Maks. omdrejningstal for E6:0
den omdrejningsregule- til
rede varmekredspumpe i E6:100
% af maks. omdrejningstal i normal drift. Værdien
er indstillet via den kedelspecifikke parameter
(kun ved regulering for
vejrkompenserende
drift).

Ændring i visning -5 K
til
Ændring i visning -0,1 K
Ændring i visning +0,1 K
til
Ændring i visning +4,9 K
Med ekstern omdrejningsreguleret varmekredspumpe (registreres automatisk)
Maks. omdrejningstal kan
indstilles fra 0 til 100 %
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E6:...

E2:0
til
E2:49
E2:51
til
E2:99
E5:1
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Kodning 2

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Mulig ændring
E7:0
Min. omdrejningstal kan
til
indstilles fra 0 til 100 % af
E7:100
maks. omdrejningstal

E8:0

Omdrejningstal svarende
til indstillingen i kodningsadresse „E7”

E9:0
til
E9:100

Omdrejningstallet kan indstilles fra 0 til 100 % af
maks. omdrejningstal i drift
med sænket rumtemperatur

F1:1
til
F1:6

Gulvtørringsfunktionen
kan indstilles i henhold til 6
valgbare temperatur-tidsprofiler (se side 133)
Konstant fremløbstemperatur 20 °C
Ingen tidsbegrænsning af
partyfunktionen*1
Tidsbegrænsningen kan
indstilles fra 1 til 12 h*1

F1:15
F2:8

F5:12

*1

Tidsbegrænsning af partyfunktion eller ekstern
omstilling af driftsprogram med tast: 8 h (kun
ved regulering for vejrkompenserende drift)*1
Den interne pumpes
efterløbstid ved opvarmning: 12 min. (kun ved
regulering for konstant
drift)

F2:0
F2:1
til
F2:12
F5:0
F5:1
til
F5:20

Ingen efterløbstid for den
interne pumpe
Den interne pumpes efterløbstid kan indstilles fra 1 til
20 min.

Partyfunktionen stopper automatisk i driftsprogrammet „Opvarmning og varmtvand” ved omstilling til drift med normal rumtemperatur.

80

5691 851 DK

Kodning i fabriksindstillingen
E7:30
Min. omdrejningstal for
den omdrejningsregulerede varmekredspumpe:
30 % af maks. omdrejningstal (kun ved regulering for vejrkompenserende drift)
E8:1
Min. omdrejningstal i drift
med sænket rumtemperatur iht. indstillingen i
kodningsadresse „E9”
(kun ved regulering for
vejrkompenserende drift)
E9:45
Omdrejningstal for den
omdrejningsregulerede
varmekredspumpe: 45 %
af det maks. omdrejningstal i drift med sænket rumtemperatur (kun
ved regulering for vejrkompenserende drift)
F1:0
Gulvtørringsfunktion ikke
aktiv (kun ved regulering
for vejrkompenserende
drift).

Kodning 2

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
F6:25
Intern pumpe er konstant
tilkoblet i driftsformen
„Kun varmtvand” (kun
ved regulering for konstant temperatur)

F7:25

F8:-5

F9:-14

5691 851 DK

FA:20

Mulig ændring
F6:0
Den interne pumpe er konstant frakoblet i driftsformen „Kun varmtvand”
F6:1
Den interne pumpe er i
til
driftsformen „Kun varmtF6:24
vand” tilkoblet i 10 min. 1 til
24 gange om dagen.
Intern pumpe er konstant F7:0
Den interne pumpe er kontilkoblet i driftsformen
stant frakoblet i driftsfor„Afbrudt drift” (kun ved
men „Afbrudt drift”
regulering for konstant
F7:1
Den interne pumpe er i
temperatur)
til
driftsformen „Afbrudt drift”
F7:24
tilkoblet i 10 min. 1 til 24
gange om dagen.
Temperaturgrænse til
F8:+10
Temperaturgrænsen kan
ophævelse af den redu- til
indstilles fra
cerede drift -5 ºC, se
F8:-60
+10 til -60 °C
eksemplet på side 135.
F8:-61
Funktion inaktiv
Vær opmærksom på indstillingen af kodningsadresse „A3”. (kun ved
regulering for vejrkompenserende drift)
Temperaturgrænse til for- F9:+10
Temperaturgrænsen til forøgelse af den reducerede til
øgelse af den nominelle
nominelle rumtemperatur F9:-60
rumtemperatur kan indstil-14 ºC, se eksemplet på
les til værdien i normal drift
side 135. (kun ved regufra
lering for vejrkompense+10 til -60 °C
rende drift)
Forøgelse af den nomiFA:0
Temperaturforøgelsen kan
nelle kedelvands- eller
til
indstilles fra 0 til 50 %
fremløbstemperatur ved
overgang fra drift med
reduceret rumtemperatur
til drift med normal rumtemperatur med 20 %. Se
eksemplet på side 136
(kun ved regulering for
vejrkompenserende
drift).
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Kodning 2

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
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Fb:30

Mulig ændring
FA:50
Varighed af forøgelsen
Fb:0
Varigheden kan indstilles
for den nominelle kedel- til
fra 0 til 300 min.,
vands- eller fremløbstem- Fb:150
1 indstillingstrin ≙ 2 min.)
peratur (se kodningsadresse „FA”) 60 min. Se
eksemplet på side 136
(kun ved regulering for
vejrkompenserende
drift).
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Hentning af servicetrin
Regulering for vejrkompenserende drift
Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.
Oversigt over servicemenuen
Service
Diagnose
Aktuatortest
Kodningsniveau 1
Kodningsniveau 2
Fejlhistorik
Servicefunktioner
Afslut service?

Afslut servicetrin

Generel
Varmekreds 1
Varmekreds 2
Varmekreds 3
Varmtvand
Solvarme
Kort forespørgsel
Tilbagestil data

VK1
VK2
VK3

Deltagercheck
Service-PIN
Service reset
Påfyldning
Udluftning
Maks. varmeydelse

3. Bekræft med OK.

1. Vælg „Afslut service?”.

Bemærk
Servicetrinnet afsluttes også automatisk efter 30 min.

2. Vælg „Ja”.

Regulering for konstant temperatur
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.
På displayet blinker „Ü”.

2. Bekræft med OK.
„OFF” blinker.
3. Bekræft med OK.

2. Vælg den ønskede funktion. Se de
næste sider.

5691 851 DK

Afslut servicetrin

Bemærk
Servicetrinnet afsluttes også automatisk efter 30 min.

1. Vælg „Serv” 7 med Ú.
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Diagnose
Forespørgsel på driftstilstande
■ Regulering for vejrkompenserende drift:
Der kan forespørges på driftsdata inden for seks områder. Se „Diagnose” i oversigten over service-Menuen.
Der kan forespørges på driftsdata vedr. varmekredse med blandeventil og solvarme, såfremt komponenterne i anlægget er til stede.
Yderligere informationer vedr. driftsdata, se kapitel „Kort forespørgsel”.
■ Regulering for konstant temperatur:
Der kan forespørges på driftsdata i menuen „i”.
Betjeningsvejledning

Yderligere informationer vedr. driftsdata, se kapitel „Kort forespørgsel”.
Bemærk
Hvis der forespørges på en føler, som er defekt, vises „- - -” på displayet.
Hentning af driftsdata
Regulering for vejrkompenserende
drift
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.

3. Valg af ønsket gruppe, f.eks. „Generel”.
Regulering for konstant temperatur
Betjeningsvejledning, kapitel
„Forespørgsel på informationer”

2. „Diagnose”
Tilbagestilling af driftsdata
Gemte driftsdata (f.eks. driftstimer) kan stilles tilbage på 0.
Værdien „Udetemperatur reduceret” stilles tilbage til den faktiske værdi.

1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.
2. „Diagnose”
3. „Tilbagestil data”
84

4. Vælg den ønskede værdi (f.eks.
„Brænderstarter”) eller „Alle
data”.
Regulering for konstant temperatur
Betjeningsvejledning, kapitel
„Forespørgsel på informationer”
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Regulering for vejrkompenserende
drift

Diagnose og serviceforespørgsler

Diagnose (fortsat)
Kort forespørgsel
I den korte forespørgsel kan der f.eks. forespørges på temperaturer, softwarestatusser og tilsluttede komponenter.
Regulering for vejrkompenserende drift
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. „Diagnose”
3. „Kort forespørgsel”.
4. Tryk på OK.
Der vises 9 linjer med hver 6 felter på displayet.
Diagnose Kurzabfrage
1
0
0
0

F
0
0
0

0
0
0
0

A
0
0
0

Wählen mit

1
0
0
0

2
0
0
0

Ø

1:
2:
3:
4:
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Betydningen af de pågældende værdier i de enkelte linjer og felter, se følgende
tabel:
Linje (kort
Felt
forespørgsel)
1
2
3
4
5
6
1:
Softwarestatus
Revisionsstatus
Revisionsstatus gasfyRegulering
kedel
ringsautomat
2:
Anlægsskema 01
Antal
Maks. kaldtemperatur
til 10
KM-BUSdeltagere

85

Diagnose og serviceforespørgsler

Diagnose (fortsat)
Linje (kort
forespørgsel)
3:

4:
5:
6:

1
Koblingstilstand
skifteventil (kun
ved kombikedel)

2
Softwarestatus
Betjeningsenhed

3
4
5
6
SoftwaSoftware- Softwa0
restatus
status
restatus
Blandesolvarme- LONventilud- regulemodul
bygning
ringsmo0: Ingen dul SM1
blandeventiludbygning
Softwarestatus
Type
Kedeltype
Gasfyringsautomat
Gasfyringsautomat
0
0
0
0
0
Antal LON-deltagere KontrolMaks. varmeydelse
nummer Angivelse i %
Varmekreds A1
Varmekreds M2
Varmekreds M3 (med
(uden blandeventil) (med blandeventil)
blandeventil)
FjernbeSoftware- Fjernbe- Software- Fjernbe- Softwaretjening
status
tjening
status
tjening
status
0: Uden
Fjernbe- 0: Uden
Fjernbe0: Uden
Fjernbetje1: Vitotrol tjening
1: Vitotrol tjening
1: Vitotrol ning
200A
0: Ingen
200A
0: Ingen
200A
0: Ingen
2: Vitotrol fjernbe2: Vitotrol fjernbetje- 2: Vitotrol fjernbetje300A
tjening
300A
ning
300A
ning
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7:

Felt
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Diagnose (fortsat)
Linje (kort
forespørgsel)

Felt

1
2
Intern pumpe
8:

9:

3
4
Varmekredspumpe
varmekreds M2
OmdrejSoftware- Omdrej- Softwareningstalre- status
ningstal- status
guleret
omdrejreguleret Omdrejpumpe
ningstalre- pumpe
ningstalre0: Uden
guleret
0: Uden
guleret
1: Wilo
pumpe
1: Wilo
pumpe
2: Grund- 0: Ingen
2: Grund- 0: Ingen
fos
omdrejfos
omdrejningstalreningstalreguleret
guleret
pumpe
pumpe
Interne oplysninger vedr. kalibrering

5
6
Varmekredspumpe
varmekreds M3
Omdrej- Softwareningstal- status
reguleret Omdrejpumpe
ningstalre0: Uden
guleret
1: Wilo
pumpe
2: Grund- 0: Ingen
fos
omdrejningstalreguleret
pumpe
SoftwaSoftwarerestatus
status
udbygudbygning
ning AM1 EA1

Regulering for konstant temperatur
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
På displayet blinker „Ü”.
2. Bekræft med OK .
3. Vælg den ønskede forespørgsel med V/v. F.eks. „b” for „Maks. varmeydelse”
(se følgende tabel):
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4. Bekræft den valgte forespørgsel med OK.
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Diagnose (fortsat)
Betydning af de enkelte forespørgsler, se følgende tabel:
Kort foreDisplayvisning
spørgsel

0

1

E
3
A
4
5
b

Status
zoneventil
0: Ikke til
rådighed
1: Opvarmning
2: Midterposition
3: Brugsvandsopvarmning

Anlægsskema 1
til 2

Softwarestatus
Regulering

Softwarestatus
Betjeningsdel

Softwarestatus
Gasfyringsautomat

SoftwareSoftwarestastatus eks- tus
tern udbyg- Regulering
ning
flerkedelan0: Ingen
læg
ekstern
udbygning
0
0
0
Nominel kedelvandstemperatur
Højeste kaldtemperatur
Type gasfyringsautomat
Kedeltype
Nominel beholdertemperatur
Maks. varmeydelse i %

Kedelkodningsstik (hexadecimal)
Revisionsstatus
Revisionsstatus
Kedel
Gasfyringsautomat
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C
c

Koblingstilstand skifteventil
(kun ved
kombikedel)
Softwarestatus solvarmereguleringsmodul SM1
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Diagnose (fortsat)
Kort forespørgsel

Displayvisning

d

F
1
F
2

F
3

5691 851 DK

F
4
F
5
F
6
F
7

Omdrejningstalreguleret
pumpe
0 Uden
1 Wilo
2 Grundfos

Indstilling
Interne oplysninger vedr. kalibrering
kodning 53
Udbygning AM1
SoftwareKonfiguraKoblingstil- Konfigurastatus
tion udgang stand
tion udgang
A1
udgang A1 A2:
(værdien
0: Fra
(værdien
svarer til ind- 1: Til
svarer til
stilling kodindstilling
ning 33)
kodning 34)
Udbygning EA1
Konfigura- KoblingstilKoblingstil- Koblingstiltion
stand
stand indstand indudgang
udgang 157 gang DE1
gang DE2
157
0: Fra
0: Åben
0: Åben
(værdien
1: Til
1: Lukket
1: Lukket
svarer til
indstilling
kodning
36)
SoftwareEkstern tilkobling 0 - 10 V
status
Visning i %
Solvarmereguleringsmodul SM1
Stagnationstid for solvarmeanlæg i h

Softwarestatus
Omdrejningstalreguleret pumpe
0: Ingen
omdrejningstalreguleret pumpe

Koblingstilstand
udgang A2
0: Fra
1: Til

Koblingstilstand indgang DE3
0: Åben
1: Lukket

Natcirkulation solvarmeanlæg (antal)
Overvågning undertrykkelse af efteropvarmning opvarmning (antal)
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Diagnose (fortsat)
Kort forespørgsel

F
8

F
9

Displayvisning

Solvarme
Koblingstilopvarmstand
ningssupple- udgang 22
ment
0: Fra
0: Ikke aktiv 1: Til
1: Aktiv
Udbygning Open Therm (hvis denne forefindes)
SoftwareStatus
Ekstern tilkobling 0 - 10 V
status
brugsvands- Visning i %
opvarmning

Kontrol af udgange (relætest)
Regulering for vejrkompenserende drift
2. „Aktuatortest”

Følgende relæudgange kan aktiveres afhængigt af anlægsudstyr:
Displayvisning
Forklaring
Alle aktuatorer
Fra
Alle aktuatorer er frakoblet
Grundlast
Til
Brænderen anvendes med min. ydelse, intern
pumpe er tilkoblet
Fuldlast
Til
Brænderen anvendes med maks. ydelse, intern
pumpe er tilkoblet
Udgang intern
Til
Intern udgang sÖ (int. pumpe) aktiv
Ventil
Opvarm- Zoneventil i positionen opvarmning
ning
Ventil
I midten
Zoneventil i midterposition (påfyldning/tømning)
Ventil
Varmtv.
Zoneventil i positionen brugsvandsopvarmning
VarmekredsTil
Udgang varmekredspumpe aktiv (udbygning varmepumpe VK2
kreds med blandeventil)
Blandeventil VK2 Åben
Udgang „Bla.ventil åben” aktiv (udbygning varmekreds med blandeventil)
Blandeventil VK2 Lukket
Udgang „Bla.ventil lukket” aktiv (udbygning varmekreds med blandeventil)
90
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1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.

Diagnose og serviceforespørgsler

Kontrol af udgange (relætest) (fortsat)
Displayvisning
VarmekredsTil
pumpe VK3
Blandeventil VK3 Åben
Blandeventil VK3 Lukket
Udg. int. udb. H1
AM1 udgang 1
AM1 udgang 2
EA1 udgang 1

Til
Til
Til
Til

Solvarmepumpe

Til

Solv.pumpe min.

Til

Solv.pumpe
maks.
SM1 udgang 22

Til
Til

Forklaring
Udgang varmekredspumpe aktiv (udbygning varmekreds med blandeventil)
Udgang „Bla.ventil åben” aktiv (udbygning varmekreds med blandeventil)
Udgang „Bla.ventil lukket” aktiv (udbygning varmekreds med blandeventil)
Udgang på intern udbygning aktiv
Udgang A1 på udbygning AM1 aktiv
Udgang A2 på udbygning AM1 aktiv
Kontakt P - S på stikket aBJ til udbygning EA1 sluttet
Udgang solvarmekredspumpe sF på solvarmereguleringsmodul SM1 aktiv
Udgang solvarmepumpe på solvarmereguleringsmodul SM1 indstillet til min. omdrejningstal
Udgang solvarmepumpe på solvarmereguleringsmodul SM1 indstillet til maks. omdrejningstal
Udgang sS på solvarmereguleringsmodul SM1
aktiv

Regulering for konstant temperatur
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.
På displayet blinker „Ü”.
2. Vælg „
OK.

4. Bekræft den valgte aktuator med
OK.
På displayet vises nummeret på den
aktiverede aktuator og „on”.

” med Ú, og bekræft med
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3. Vælg den ønskede aktuator (udgang)
med V/v (se følgende tabel):
Følgende aktuatorer (relæudgange) kan aktiveres afhængigt af anlægsudstyr:
Displayvisning
Forklaring
0
Alle aktuatorer er frakoblet
1
Brænderen anvendes med min. ydelse, intern pumpe er tilkoblet
2
Brænderen anvendes med maks. ydelse, intern pumpe er tilkoblet
3
Intern udgang sÖ (int. pumpe) er aktiv
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Kontrol af udgange (relætest) (fortsat)
Displayvisning
4
5
6
10
15
16
17
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18
19
20
21

Forklaring
Zoneventil i positionen opvarmning
Zoneventil i midterposition (påfyldning/tømning)
Zoneventil i positionen brugsvandsopvarmning
Udgang intern udbygning aktiv
Udgang solvarmekredspumpe sF på solvarmereguleringsmodul
SM1 aktiv
Udgang solvarmepumpe på solvarmereguleringsmodul SM1
indstillet til min. omdrejningstal
Udgang solvarmepumpe på solvarmereguleringsmodul SM1
indstillet til maks. omdrejningstal
Udgang sS på solvarmereguleringsmodul SM1 aktiv
Kontakt P - S på stikket aBJ til udbygning EA1 sluttet
Udgang A1 på udbygning AM1 aktiv
Udgang A2 på udbygning AM1 aktiv
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Fejlvisning
Regulering for vejrkompenserende drift
I tilfælde af en fejl blinker den røde fejlmelding A. I displayet blinker „ ”, og
der vises „Fejl”.
A

Hentning af kvitterede fejl
Vælg „Fejl” i basismenuen. Der vises en
liste over de aktiverede fejl.
Udlæsning af fejlkoder fra fejlhukommelsen (fejlhistorik)

R

1

2

0

3
4

bar

De sidste 10 registrerede fejl (også
udbedrede) gemmes, og der kan forespørges på dem.
Fejlene er ordnet efter tid.
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.

Fejlkoden bliver vist ved at trykke på
OK. Fejlkodernes betydning, se de efterfølgende sider.
Ved enkelte fejl vises fejltypen også i
klartekst.

2. „Fejlhistorik”
3. „Vis?”

Kvittering af fejl
Følg anvisningerne på displayet.
Bemærk
Fejlmeldingen registreres i den korte
menus grundvisning.
En evt. tilsluttet fejlmeldingsanordning
frakobles.
Hvis en kvitteret fejl ikke udbedres, vises
fejlmeldingen igen dagen efter og fejlmeldingsanordningen aktiveres igen.
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Regulering for konstant temperatur
I tilfælde af en fejl blinker den røde fejlmelding A. Den tocifrede fejlkode på
betjeningsenheden display blinker og
(afhængigt af fejltypen) „ ” eller „ ”.
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Fejlvisning (fortsat)
En evt. tilsluttet fejlmeldingsanordning
frakobles.
Hvis en kvitteret fejl ikke udbedres, vises
fejlmeldingen igen dagen efter og fejlmeldingsanordningen aktiveres igen.

A

R

1

2

0

Hentning af kvitterede fejl

3
4

bar

Med / kan der vises yderligere registrerede fejl. Fejlkodernes betydning, se
følgende sider.

Tryk på OK i ca. 4 sek.
De sidste 10 registrerede fejl (også
udbedrede) gemmes, og der kan forespørges på dem.
Læsning af fejlkoder fra fejlhukommelsen (fejl-historik)

ã

1

50

De sidste 10 registrerede fejlmeldinger
(også udbedrede) gemmes, og der kan
forespørges på dem.
Fejlene er ordnet efter tid.
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca.
4 sek.

Eksempel: Fejlkode „50”
Kvittering af fejl

3. Vælg fejlmeldinger med / .
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Tryk på OK, på displayet vises grundvisningen igen.

2. Vælg „ã”, og aktivér fejlmeldingshukommelsen med OK.
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Fejlkoder
FejlKonst.
kode på
displayet
10
X

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

Fejlårsag

Foranstaltning

X

Kortslutning
udeføler

Kontrollér udeføleren (se side 111)

18

X

X

Afbrydelse af
udeføler

Kontrollér udeføleren (se side 111)

20

X

X

Kortslutning
fremløbsføler
anlæg

Kontrollér føleren
for hydraulisk weiche (se side 112)

28

X

X

Afbrydelse
fremløbsføler
anlæg

Kontrollér føleren
for hydraulisk weiche (se side 112)

30

X

X

Regulerer efter
en udetemperatur på 0 °C
Regulerer efter
en udetemperatur på 0 °C
Regulerer uden
fremløbsføler
(hydraulisk weiche)
Regulerer uden
fremløbsføler
(hydraulisk weiche)
Brænder blokeret

38

X

X

Kortslutning
kedeltemperaturføler
Brænder bloke- Afbrydelse
ret
kedeltemperaturføler
Blandeventil
Kortslutning
lukkes
fremløbsføler
varmekreds 2
(med blandeventil)
Blandeventil
Kortslutning
lukkes
fremløbsføler
varmekreds 3
(med blandeventil)
Blandeventil
Afbrydelse
lukkes
fremløbsføler
varmekreds 2
(med blandeventil)

Kontrollér kedeltemperaturføleren
(se side 112)
Kontrollér kedeltemperaturføleren
(se side 112)
Kontrollér fremløbsføleren (se
side 120)

X

44

X

48

X

Kontrollér fremløbsføleren (se
side 120)

Kontrollér fremløbsføleren (se
side 120)
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Fejlkoder (fortsat)
FejlKonst.
kode på
displayet
4C

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

Fejlårsag

Foranstaltning

X

Blandeventil
lukkes

Kontrollér fremløbsføleren (se
side 120)

50

X

X

Ingen brugsvandsopvarmning

Afbrydelse
fremløbsføler
varmekreds 3
(med blandeventil)
Kortslutning
beholderføleren eller komfortføleren

51

X

X

Kortslutning
udløbsføler

58

X

X

Ingen brugsvandsopvarmning
Ingen brugsvandsopvarmning

59

X

X

Afbrydelse
udløbsføler

90

X

X

Ingen brugsvandsopvarmning
Reguleringsdrift

91

X

X

Reguleringsdrift

92

X

X

Ingen brugsvandsopvarmning

Afbrydelse af
beholderføleren eller komfortføleren

Kontrollér beholderføleren (se
side 112) eller
kontrollér komfortføleren (se
side 114)
Kontrollér føleren
(se side 114)
Kontrollér beholderføleren (se
side 112) eller
kontrollér komfortføleren (se
side 114)
Kontrollér føleren
(se side 114)

5691 851 DK

Kortslutning
Kontrollér føletemperaturfø- ren / på solvarmler /
ereguleringsmodulet.
Kortslutning
Kontrollér føleren
temperaturfø- aÖ på solvarmereler aÖ
guleringsmodulet.
Kortslutning
Kontrollér tempekollektortem- raturføleren & på
peraturføler
solvarmereguleringsmodulet eller
føleren på
Vitosolic.
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Fejlkoder (fortsat)
FejlKonst.
kode på
displayet
93
X

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

Fejlårsag

X

Reguleringsdrift

Kortslutning
beholderføler

94

X

X

Ingen brugsvandsopvarmning

98

X

X

Reguleringsdrift

99

X

X

Reguleringsdrift

9A

X

X

Ingen brugsvandsopvarmning

9B

X

X

Reguleringsdrift

9C

X

X

Ingen brugsvandsopvarmning

Foranstaltning

5691 851 DK

Kontrollér temperaturføleren på tilslutning S3 på
Vitosolic 100.
Kortslutning
Kontrollér tempebeholderføler raturføleren % på
solvarmereguleringsmodulet eller
føleren på
Vitosolic.
Afbrydelse
Kontrollér føletemperaturfø- ren / på solvarmler /
ereguleringsmodulet.
Afbrydelse
Kontrollér føleren
temperaturfø- aÖ på solvarmereler aÖ
guleringsmodulet.
Afbrydelse af Kontrollér tempekollektortem- raturføleren & på
peraturføler
solvarmereguleringsmodulet eller
føleren på
Vitosolic.
Afbrydelse af Kontrollér tempebeholderføler raturføleren på tilslutning S3 på
Vitosolic 100.
Afbrydelse af Kontrollér tempebeholderføler raturføleren % på
solvarmereguleringsmodulet eller
føleren på
Vitosolic.
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Fejlkoder (fortsat)
FejlKonst.
kode på
displayet
9E
X

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

X

Reguleringsdrift

9F

X

X

A6

X

X

A7

X

X

X

B1

X

X

B5

X

X

B7

X

X

B8

X

X

For lav eller
ingen volumenstrøm i
kollektorkredsen eller termostaten er
blevet udløst.
ReguleringsFejl solvarmdrift
ereguleringsmodul eller
Vitosolic
ReguleringsStrømanode
drift
defekt
ReguleringsBetjeningsdel
drift iht. fabriks- defekt
indstilling
Brænder bloke- Kortslutning
ret
røggastemperaturføler
ReguleringsKommunikadrift iht. fabriks- tionsfejl betjeindstilling
ningsenhed

ReguleringsIntern fejl
drift iht. fabriksindstilling
Brænder bloke- Fejl kedelret
kodningsstik

Brænder bloke- Afbrydelse
ret
røggastemperaturføler

Foranstaltning

Kontrollér solvarmekredspumpen og
solvarmekredsen.
Kvittér fejlmeldingen.

Udskift solvarmereguleringsmodulet eller Vitosolic
Udskift strømanoden
Udskift betjeningsdelen
Kontrol af røggastemperaturføler
Kontrollér tilslutningerne, og udskift
om nødvendigt
betjeningsenheden
Udskift reguleringen
Sæt kedelkodningsstikket i, eller
udskift det, hvis det
er defekt
Kontrol af røggastemperaturføler

5691 851 DK

B0

Fejlårsag
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Fejlkoder (fortsat)
FejlKonst.
kode på
displayet
BA

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

X

Blandeventil
regulerer til 20
°C fremløbstemperatur.

BB

X

BC

X

BD

X

BE

X

BF

X

Fejlårsag

Kontrollér tilslutningerne og udbygningssættets kodning.

Kontrollér tilslutningerne og udbygningssættets kodning.

Kontrollér tilslutningerne, ledningen,
kodningsadressen
„A0” og fjernbetjeningens indstilling
(se side 138).
Kontrollér tilslutningerne, ledningen,
kodningsadressen
„A0” og fjernbetjeningens indstilling
(se side 138).
Kontrollér tilslutningerne, ledningen,
kodningsadressen
„A0” og fjernbetjeningens indstilling
(se side 138).
Udskift kommunikationsmodulet
LON

5691 851 DK

Kommunikationsfejl
udbygningssæt til varmekreds 2 (med
blandeventil)
Blandeventil
Kommunikaregulerer til 20 tionsfejl
°C fremløbsudbygningstemperatur.
sæt til varmekreds 3 (med
blandeventil)
ReguleringsKommunikadrift uden fjern- tionsfejl fjernbetjening
betjening
Vitotrol varmekreds 1
(uden blandeventil)
ReguleringsKommunikadrift uden fjern- tionsfejl fjernbetjening
betjening
Vitotrol varmekreds 2
(med blandeventil)
ReguleringsKommunikadrift uden fjern- tionsfejl fjernbetjening
betjening
Vitotrol varmekreds 3
(med blandeventil)
ReguleringsForkert komdrift
munikationsmodul LON

Foranstaltning
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Fejlkoder (fortsat)
FejlKonst.
kode på
displayet
C1
X

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

Fejlårsag

Foranstaltning

X

Reguleringsdrift

Kontrollér tilslutningerne

C2

X

X

Reguleringsdrift

C3

X

X

Reguleringsdrift

C4

X

X

Reguleringsdrift

C5

X

X

Reguleringsdrift, maks.
pumpeomdrejningstal

X

Reguleringsdrift, maks.
pumpeomdrejningstal

Kommunikationsfejl
udbygning
EA1
Kommunikationsfejl solvarmereguleringsmodul
eller Vitosolic
Kommunikationsfejl
udbygning
AM1
Kommunikationsfejl
udbygning
Open Therm
Kommunikationsfejl
omdrejningsreguleret,
intern pumpe
Kommunikationsfejl
omdrejningsreguleret,
ekstern varmekredspumpe, varmekreds 2
(med blandeventil)

Kontrollér tilslutningerne

Kontrollér udbygningen Open
Therm
Kontrollér indstilling for kodningsadresse „30”

Kontrollér indstillingen for kodningsadresse „E5”
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C6

Kontrollér solvarmereguleringsmodulet eller Vitosolic

100
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Fejlkoder (fortsat)
FejlKonst.
kode på
displayet
C7
X

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

Fejlårsag

Foranstaltning

X

Reguleringsdrift, maks.
pumpeomdrejningstal

Kontrollér indstillingen for kodningsadresse „E5”

C8

X

Reguleringsdrift, maks.
pumpeomdrejningstal

Kommunikationsfejl
omdrejningsreguleret,
ekstern varmekredspumpe, varmekreds 1
(uden blandeventil)
Kommunikationsfejl
omdrejningsreguleret,
ekstern varmekredspumpe, varmekreds 3
(med blandeventil)
Kommunikationsfejl
Vitocom 100
(KM-bus)

CD

X

X

Reguleringsdrift

CE

X

X

Reguleringsdrift

X

Reguleringsdrift

X

Reguleringsdrift

CF

X

Kontrollér tilslutningerne,
Vitocom 100 og
kodningsadresse
„95”
Kommunika- Kontrollér tilslutnintionsfejl i ekst. gerne
udbygning
Kommunika- Udskift kommunitionsfejl kom- kationsmodulet
munikations- LON
modul LON
Indgang DE1 Afhjælp fejlen på
på udbygning det pågældende
EA1 melder
udstyr
fejl
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D6

Kontrollér indstillingen for kodningsadresse „E5”
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Fejlkoder (fortsat)
FejlKonst.
kode på
displayet
D7
X

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

Fejlårsag

Foranstaltning

X

Reguleringsdrift

Afhjælp fejlen på
det pågældende
udstyr

D8

X

Reguleringsdrift

DA

X

Reguleringsdrift uden rumpåvirkning

DB

X

Reguleringsdrift uden rumpåvirkning

DC

X

Reguleringsdrift uden rumpåvirkning

DD

X

Reguleringsdrift uden rumpåvirkning

DE

X

Reguleringsdrift uden rumpåvirkning

DF

X

Reguleringsdrift uden rumpåvirkning

Indgang DE2
på udbygning
EA1 melder
fejl
Fejl indgang
DE3 på
udbygning
EA1
Kortslutning
rumføler varmekreds 1
(uden blandeventil)
Kortslutning
rumføler varmekreds 2
(med blandeventil)
Kortslutning
rumføler varmekreds 3
(med blandeventil)
Afbrydelse
rumføler varmekreds 1
(uden blandeventil)
Afbrydelse
rumføler varmekreds 2
(med blandeventil)
Afbrydelse
rumføler varmekreds 3
(med blandeventil)
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Afhjælp fejlen på
det pågældende
udstyr
Kontrollér rumføleren til varmekreds
1

Kontrollér rumføleren til varmekreds
2

Kontrollér rumføleren til varmekreds
3

Kontrollér rumføleren til varmekreds
1 og fjernbetjeningens indstilling (se
side 138)
Kontrollér rumføleren til varmekreds
2 og fjernbetjeningens indstilling (se
side 138)
Kontrollér rumføleren til varmekreds
3 og fjernbetjeningens indstilling (se
side 138)

5691 851 DK

X

Udbedring af fejl

Fejlkoder (fortsat)
FejlKonst.
kode på
displayet
E0

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

X

Reguleringsdrift

E1

X

X

E3

X

X

E4

X

X

E5

X

X

Fejlårsag

Foranstaltning

Kontrollér tilslutningerne og LON-deltagerne
Kontrollér ioniseringselektrodens
afstand til flammelegemet (se
side 21).
Undgå stor støvbelastning i forbrændingsluften ved
rumluftafhængig
drift.
Tryk på resettasten
R.
Brænder går på For lav varSørg for tilstrækkefejl
meafgivelse
lig varmeafgivelse.
under kalibre- Tryk på resettasten
ring.
R.
Termostaten
har frakoblet.
Brænder bloke- Fejl forsyUdskift regulerinret
ningsspængen.
ding 24 V
Brænder bloke- Fejl flamme- Udskift regulerinret
forstærker
gen.
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Fejl på ekstern LON-deltager
Brænder går på Ioniseringsfejl
strøm for høj
under kalibrering
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Fejlkoder (fortsat)
FejlKonst.
kode på
displayet
E7
X

E8

X

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

X

Brænder går på IoniseringsKontrol af ionisefejl
strøm for lav ringselektrode:
under kalibre- ■ Afstand til flamring
melegeme (se
side 21)
■ Tilsmudsning af
elektroden
■ Forbindelsesledning og stikforbindelser

X

Fejlårsag

Brænder går på Ioniseringsfejl
strøm ikke i
det gyldige
område

Foranstaltning

Kontrollér røggassystemet, stop en
eventuel røggasrecirkulation.
Tryk på resettasten
R.
Kontrollér gasforsyningen (gastryk
og gasvagt), gasarmaturet og forbindelsesledningen.
Kontrollér indstillingen af gastypen
(se side 13).
Kontrol af ioniseringselektrode:
■ Afstand til flammelegeme (se
side 21)
■ Tilsmudsning af
elektroden

5691 851 DK

Tryk på resettasten
R.
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Udbedring af fejl

5691 851 DK

Fejlkoder (fortsat)
FejlKonst.
kode på
displayet
EA
X

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

Fejlårsag

X

Brænder går på Ioniseringsfejl
strøm ikke
inden for gyldigt område
under kalibrering (for stor
afvigelse i forhold til tidligere værdi)

EB

X

X

EC

X

X

ED

X

X

Foranstaltning

Kontrollér røggassystemet, stop en
eventuel røggasrecirkulation.
Undgå stor støvbelastning i forbrændingsluften ved
rumluftafhængig
drift.
Tryk på resettasten
R.
Efter flere forgæves resetforsøg,
udskift da kedelkodningsstikket og
tryk på resettasten
R.
Brænder går på Gentagne
Kontrollér ionisefejl
flammesvigt
ringselektrodens
under kalibre- afstand til flammering
legemet (se
side 21).
Kontrollér indstillingen af gastypen
(se side 13).
Kontrollér røggassystemet, stop en
eventuel røggasrecirkulation.
Tryk på resettasten
R.
Brænder går på Parameterfejl Tryk på resettasten
fejl
under kalibre- R
ring
eller
Udskift kedelkodningsstik og tryk på
resettasten R.
Brænder går på Intern fejl
Udskift regulerinfejl
gen.
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Fejlkoder (fortsat)
FejlKonst.
kode på
displayet
EE
X

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

Fejlårsag

X

Brænder går på Flammesigfejl
nal ikke til
rådighed ved
brænderstart
eller utilstrækkeligt.

Foranstaltning

Kontrollér gasforsyningen (gastryk
og gasvagt).
Kontrollér gasarmaturet.
Kontrollér ioniseringselektroden og
forbindelsesledningen.
Kontrol af tændingen:
■ Forbindelsesledninger, tændmodul og tændelektrode
■ Tændelektrode
afstand og tilsmudsning (se
side 21).

5691 851 DK

Kontrollér kondensatbortlederen.
Tryk på resettasten
R.
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Fejlkoder (fortsat)
FejlKonst.
kode på
displayet
EF
X

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

Fejlårsag

X

Brænder går på Flammesvigt
fejl
direkte efter
flammedannelse (under
sikkerhedstid).

Foranstaltning

Kontrollér gasforsyningen (gastryk
og gasvagt).
Kontrollér røggas-/
friskluftsanlægget
for røggasrecirkulation.
Kontrol af ioniseringselektroden
(udskift den om
nødvendigt):
■ Afstand til flammelegeme (se
side 21)
■ Tilsmudsning af
elektroden

X

X

F1

X

X

5691 851 DK

F0

Tryk på resettasten
R.
Brænder bloke- Intern fejl
Udskift regulerinret
gen.
Brænder går på Røggastem- Kontrollér påfyldfejl
peraturtermo- ningsniveauet i
staten har
varmeanlægget.
udløst.
Udluft anlægget.
Tryk på resettasten
R, når røggassystemet er afkølet.
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Fejlkoder (fortsat)
FejlKonst.
kode på
displayet
F2
X

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

Fejlårsag

X

Brænder går på Overkogsterfejl
mostaten har
udløst.

F3

X

X

F8

X

X

F9

X

X

Foranstaltning
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Kontrollér påfyldningsniveauet i
varmeanlægget.
Kontrollér pumpen.
Udluft anlægget.
Kontrollér overkogstermostaten
og forbindelsesledningerne.
Tryk på resettasten
R.
Brænder går på FlammesigKontrollér ionisefejl
nal allerede til ringselektroden og
rådighed ved forbindelsesledninbrænderstart. gen.
Tryk på resettasten
R.
Brænder går på BrændstofKontrollér gasarfejl
ventil lukker
maturet. Kontrollér
for sent.
begge styringsveje.
Tryk på resettasten
R.
Brænder går på BlæseromKontrollér blæfejl
drejningstal
seren, forbindelfor lavt ved
sesledningerne til
brænderstart blæseren, blæserens spændingsforsyning samt dens
styring.
Tryk på resettasten
R.
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Fejlkoder (fortsat)
FejlKonst.
kode på
displayet
FA
X

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

Fejlårsag

X

Brænder går på Blæserstilfejl
stand ikke
opnået

FC

X

X

Brænder går på
fejl

FD

X

X

Brænder går på
fejl og også fejlen B7 vises

FD

X

X

Brænder går på
fejl

Foranstaltning

5691 851 DK

Kontrollér blæseren, blæserens
forbindelsesledninger samt dens styring.
Tryk på resettasten
R.
Gasarmatur
Kontrollér gasardefekt, man- maturet. Kontrollér
gelfuld styring skorsten og røgaf modulatigasrør.
onsventil eller Tryk på resettasten
røggasaftræk R.
spærret
KedelkodIsæt kedelkodningsstikket
ningsstikket.
mangler
Tryk på resettasten
R.
Hvis fejlen ikke kan
udbedres, skal
reguleringen
udskiftes.
Fejl fyringsKontrollér tændeautomat
lektroderne og forbindelsesledningerne. Kontrollér,
om der er et kraftigt
støjfelt (EMC) i
nærheden af kedlen.
Tryk på resettasten
R.
Hvis fejlen ikke kan
udbedres, skal
reguleringen
udskiftes.
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Fejlkoder (fortsat)
FejlKonst.
kode på
displayet
FE
X

Vejrkomp.

Anlæggets
reaktion

X

Brænder bloke- Kedelkodret eller går på ningsstik eller
fejl
grundprintplade defekt
eller forkert
kedelkodningsstik

FF

X

Foranstaltning

Tryk på resettasten
R. Hvis fejlen ikke
kan udbedres, skal
kedelkodningsstikket kontrolleres,
eller kedelkodningsstikket eller
reguleringen skal
udskiftes.
Brænder bloke- Intern fejl eller Kobl kedlen til igen.
ret eller går på resettast R
Hvis kedlen ikke
fejl
blokeret
starter igen, skal
reguleringen
udskiftes.
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X

Fejlårsag
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Reparation
Kontrol af udeføleren (reguleringen for vejrkompenserende drift)
1. Tag stikket „X3” af reguleringen.

X3

200

2. Mål modstanden for udeføleren mellem „X3.1” og „X3.2” på det afmonterede stik, og sammenlign den med
karakteristikken.

Modstand i kΩ

100
80
60
40

3. Fjern lederne fra føleren ved store
afvigelser fra karakteristikken, og
gentag målingen direkte på føleren.

20
10
8
6

-20 -10 0 10 20 30
Temperatur i °C

4. Udskift ledningen eller udeføleren
afhængigt af måleresultatet.

5691 851 DK

Følertype: NTC 10 kΩ
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Reparation (fortsat)
Kontrol af kedeltemperaturføler, beholderføler eller fremløbsføler for hydr. weiche

A

%

1. ■ Kedeltemperaturføler
Tag ledningerne af kedeltemperaturføleren A, og mål modstanden.
■ Beholderføler
Tag stikket % af kabeltræet på
reguleringen, og mål modstanden.
■ Fremløbsføler hydr. weiche
Tag stikket „X3” af reguleringen, og
mål modstanden mellem „X3.4” og
„X3.5”.

112
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X3

Udbedring af fejl

Reparation (fortsat)
2. Mål følernes modstand, og sammenlign den med karakteristikken.
20

Modstand i kΩ

10
8
6
4
2
1
0,8
0,6
0,4
10 30 50 70 90 110
Temperatur i °C

3. Udskift føleren, hvis afvigelsen er
stor.
Fare
Kedeltemperaturføleren
befinder sig direkte i kedelvandet (fare for skoldning).
Tøm kedlen på kedelvandssiden, inden føleren udskiftes.

5691 851 DK

Følertype: NTC 10 kΩ
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Reparation (fortsat)
Kontrol af udløbsføleren eller komfortføleren (kun ved gas-kombikedler)
1. Tag ledningerne på udløbsføleren
A eller komfortføleren B af.
2. Mål følerens modstand, og sammenlign den med karakteristikken.

B

5691 851 DK

A
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Reparation (fortsat)
20

Modstand i kΩ

10
8
6
4
2
1
0,8
0,6
0,4
10 30 50 70 90 110
Temperatur i °C

3. Udskift føleren, hvis afvigelsen er
stor.
Bemærk
Når udløbsføleren udskiftes, kan der
løbe vand ud. Luk koldtvandsafspærringshanen. Tøm brugsvandsledningen og pladevarmeveksleren (på
brugsvandssiden).

5691 851 DK

Følertype: NTC 10 kΩ
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Udbedring af fejl

Reparation (fortsat)
Kontrol af pladevarmeveksleren
1. Spær kedlen på kedelvands- og
brugsvandssiden, og tøm den.
2. Løsn dækslerne på siden, og vip
reguleringen fremad.

A

3. Tag ledningerne af komfortføleren
A.
4. Træk holdeklemmen af, og tag vandlåsen B af.
5. Tag isoleringen C af.
6. Løsn skruerne D, og tag pladevarmeveksleren E ud foran.
Bemærk
Under og efter afmontering af pladevarmeveksleren kan der løbe små
mængder restvand ud af den.

EDC

B

7. Kontrollér tilslutningerne på brugsvandssiden for tilkalkning, rengør
eller udskift evt. pladevarmeveksleren.

F
G
H
K

Varmekredsretur
Koldt brugsvand
Varmekredsfremløb
Varmt brugsvand

HK

8. Kontrollér tilslutningerne på kedelvandssiden for tilsmudsning, rengør
eller udskift evt. pladevarmeveksleren.
9. Montering med nye pakninger i
omvendt rækkefølge.
10.

116

Fare
Eksplosionsfare ved gasudstrømning.
Kontrollér de gasførende
deles gastæthed.
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FG
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Reparation (fortsat)
Kontrol af røggastemperaturføleren
Hvis den tilladte røggastemperatur overskrides, spærrer røggastemperaturføleren
kedlen. Ophæv spærringen, når røggassystemet er afkølet, ved at trykke på resettasten R.
A

20

Modstand i kΩ

10
8
6
4

1. Tag ledningerne på røggastemperaturføleren A af.

2. Mål følerens modstand, og sammenlign den med karakteristikken.
3. Udskift føleren, hvis afvigelsen er
stor.

2
1
0,8
0,6
0,4
10 30 50 70 90 110
Temperatur i °C

Følertype: NTC 10 kΩ

Kontrol af overkogstermostaten

5691 851 DK

Udfør følgende kontrol, hvis gasfyringsautomaten efter en fejlfrakobling ikke kan
resettes, selv om kedelvandstemperaturen ligger under ca. 75 °C:
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Udbedring af fejl

Reparation (fortsat)
1. Tag ledningerne på overkogstermostaten A af.
A

2. Kontrollér overkogstermostatens
gennemgang med et multimeter.
3. Afmontér den defekte overkogstermostat.
4. Smør kontaktpasta på den nye overkogstermostat, og montér den.
5. Tryk på resettasten R på reguleringen efter idrifttagningen.

Kontrol af sikringen

1. Afbryd netspændingen.
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2. Løsn dækslerne på siden, og vip
reguleringen ned.
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F1

Udbedring af fejl

Reparation (fortsat)
3. Afmontér dækpladen A.

4. Kontrollér sikring F1 (se tilslutningsog ledningsdiagrammet).

Udbygningssæt til varmekreds med blandeventil
Kontrol af indstilling drejekontakt S1
Drejekontakten på udbygningssættets
printplade definerer tilordningen til den
enkelte varmekreds.

9 01

456

9 01

23

78

4

456

Varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2)
Varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3)

Indstilling
drejekontakt
S1
23
2
78

Varmekreds

Hold øje med omdrejningsretningen på
blandeventilmotoren under selvtesten.
Sæt derefter blandeventilen manuelt i
positionen „Åben”.
Bemærk
Fremløbsføleren skal nu registrere en
højere temperatur. Hvis temperaturen
falder, er motorens omdrejningsretning
enten forkert eller blandeventilindsatsen
monteret forkert.
Montagevejledning til blandeventil

Kontrol af blandeventilmotorens
omdrejningsretning
Kedlen foretager en selvtest efter tilkoblingen. I den forbindelse åbnes og lukkes
blandeventilen.
Ændring af blandeventilmotorens omdrejningsretning (såfremt det er nødvendigt)
gS

|
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~ BU

1. Afmontér udbygningssættets øverste
husafdækning.
Fare
Et strømstød kan være livsfarligt.
Inden udstyret åbnes, skal
netspændingen frakobles,
f.eks. på sikringen eller
hovedafbryderen.
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Reparation (fortsat)
2. Ombyt lederne i klemmerne „|” og
„~” på stik gS.
3. Montér husafdækningen.
Kontrollér fremløbsføleren
Modstandskarakteristik
20

Modstand i kΩ

10
8
6
4
2
1
0,8
0,6
0,4
10 30 50 70 90 110
Temperatur i °C

Følertype: NTC 10 kΩ
1. Træk stikket ? (fremløbsføler) ud.

2. Mål følerens modstand, og sammenlign den med karakteristikken.
Udskift føleren, hvis afvigelsen er
stor.

Kontrol af Vitotronic 200-H (tilbehør)
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Vitotronic 200-H er forbundet med reguleringen via LON-forbindelsesledningen.
Foretag et deltagercheck på kedlens
regulering for at kontrollere forbindelsen
(se side 35).
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Regulering for konstant temperatur

°C

48
s

A

Opvarmning
Efter et varmekald fra rumtermostaterne
holdes den indstillede nominelle kedelvandstemperatur i driftsprogrammet
Opvarmning og varmt brugsvand „G”.

Kedelvandstemperaturen begrænses
vha. den elektroniske termostat i kontrolkassen.
Indstillingsområde for fremløbstemperatur: 20 til 74 °C.

Hvis der ikke foreligger et varmekald,
holdes kedelvandstemperaturen på den
fastlagte frostbeskyttelsestemperatur.

Brugsvandsopvarmning med gas-kombikedel
Hvis skifteventilen registrerer en varmtvandstapning (> 3 l/min), kobles brænderen, cirkulationspumpen og 3-vejsventilen enten til eller om. Brænderen
modulerer efter brugsvandets udløbstemperatur og begrænses af termostaten (82 °C) på kedelsiden.

5691 851 DK

Brugsvandsopvarmning med gaskedel
Hvis beholdertemperaturen ligger 2,5 K
under den nominelle beholdertemperatur, tilkobles eller omstilles brænderen,
pumpen og 3-vejs-ventilen.
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Regulering for konstant temperatur (fortsat)
Den nominelle kedelvandstemperatur
ligger ved fabriksindstilling 20 K over den
nominelle brugsvandstemperatur (indstillelig i kodningsadresse „60”). Hvis
den faktiske beholdertemperatur overstiger den nominelle beholdertemperatur
med 2,5 K, frakobles brænderen og
efterløbet på pumpen aktiveres.

Regulering for vejrkompenserende drift

VK1

14℃

21℃

Kedeltemperatur

48℃

Opvarmning
Kedelvandstemperaturen begrænses
vha. den elektroniske termostat i kontrolkassen.

5691 851 DK

Ved hjælp af reguleringen beregnes en
nominel kedelvandstemperatur afhængigt af udetemperaturen eller rumtemperaturen (ved tilslutning af en rumtemperaturstyret fjernbetjening) og af varmekarakteristikkens hældning/niveau.
Den beregnede nominelle kedelvandstemperatur overføres til kontrolkassen.
Kontrolkassen beregner modulationsgraden ud fra den nominelle og faktiske
kedelvandstemperatur og styrer brænderen i overensstemmelse hermed.
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Regulering for vejrkompenserende drift (fortsat)
Brugsvandsopvarmning med gas-kombikedel
Hvis skifteventilen registrerer en varmtvandstapning (> 3 l/min), kobles brænderen, cirkulationspumpen og 3-vejsventilen enten til eller om. Brænderen
modulerer efter brugsvandets udløbstemperatur og begrænses af termostaten (82 °C) på kedelsiden.

Brugsvandsopvarmning med gaskedel
Hvis beholdertemperaturen ligger 2,5 K
under den nominelle beholdertemperatur, tilkobles eller omstilles brænderen,
pumpen og 3-vejs-ventilen.

Den nominelle kedelvandstemperatur
ligger ved fabriksindstilling 20 K over den
nominelle brugsvandstemperatur (indstillelig i kodningsadresse „60”). Hvis
den faktiske beholdertemperatur overstiger den nominelle beholdertemperatur
med 2,5 K, frakobles brænderen og
efterløbet på pumpen aktiveres.

Ekstraopvarmning af brugsvand
Den nominelle temperatur for ekstraopvarmningen kan indstilles i kodningsadresse „58”.

5691 851 DK

Hvis et aktiveringstidsrum indstilles i den
fjerde tidsfase, aktiveres funktionen ekstraopvarmning.
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Interne udbygninger (tilbehør)
Intern udbygning H1

■ Varmekredspumpe til en varmekreds
uden blandeventil (kodning „53:2”)
■ Beholderladepumpe (kodning „53:3”)
På tilslutning gD kan der tilsluttes en ekstern sikkerhedsventil.

5691 851 DK

Den interne udbygning indbygges i reguleringskabinettet. På relæudgang sK
kan følgende funktioner tilsluttes som
alternativ. Funktionen tildeles over kodningsadresse „53”:
■ Kombinationsfejlmelding (kodning
„53:0”)
■ Cirkulationspumpe (kodning „53:1”)
(kun ved vejrkompenserende drift)
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Interne udbygninger (tilbehør) (fortsat)
Intern udbygning H2

■ Varmekredspumpe til en varmekreds
uden blandeventil (kodning „53:2”)
■ Beholderladepumpe (kodning „53:3”)
Et udluftningsaggregat kan frakobles
over tilslutningen aBJ, når brænderen
starter.

5691 851 DK

Den interne udbygning indbygges i reguleringskabinettet. På relæudgang sK
kan følgende funktioner tilsluttes som
alternativ. Funktionen tildeles over kodningsadresse „53”:
■ Kombinationsfejlmelding (kodning
„53:0”)
■ Cirkulationspumpe (kodning „53:1”)
(kun ved vejrkompenserende drift)
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Eksterne udbygninger (tilbehør)
Udbygning AM1

Pumpe
Pumpe
Nettilslutning

fÖA Nettilslutning til ekstra tilbehør
aVG KM-bus

5691 851 DK

A1
A2
fÖ
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Eksterne udbygninger (tilbehør) (fortsat)
Funktioner

Funktionstilordning for udgange A1
og A2

På hver af tilslutningerne A1 og A2 kan
en af følgende pumper tilsluttes:
■ Varmekredspumpe til varmekreds
uden blandeventil
■ Beholderladepumpe
■ Brugsvandscirkulationspumpe
Funktion
Brugsvandscirkulationspumpe sK
VarmekredspumpesÖ

Kodning
Udgang A2
34:0 (leveringstilstand)
33:1 (leveringstil34:1
stand)
33:2
34:2
Udgang A1
33:0

5691 851 DK

Beholderladepumpe sA

Udgangenes funktioner vælges via kodninger på kedlens regulering:
■ Udgang A1: Kodning 33
■ Udgang A2: Kodning 34
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Eksterne udbygninger (tilbehør) (fortsat)
Udbygning EA1

Digital indgang 1
Digital indgang 2
Digital indgang 3
0 - 10 V indgang
Nettilslutning

fÖA
aBJ

aVG

Nettilslutning til ekstra tilbehør
Kombinationsfejlmelding/fordelerpumpe/brugsvandscirkulationspumpe (potentialfri)
KM-bus

5691 851 DK

DE1
DE2
DE3
0 - 10 V
fÖ
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Eksterne udbygninger (tilbehør) (fortsat)
Digitale dataindgange DE1 til DE3
Følgende funktioner kan tilsluttes som
option:
■ Ekstern driftsprogramomstilling for
hver enkelt varmekreds
■ Ekstern spærring
■ Ekstern spærring med fejlmeldingsindgang
■ Eksternt kald med minimumkedelvandstemperatur
■ Fejlmeldingsindgang
■ Korttidsdrift for brugsvandscirkulationspumpe
De tilkoblede kontakter skal være i overensstemmelse med beskyttelsesklasse
II.
Indgangenes funktionstilordning
Indgangenes funktioner vælges via kodninger på kedlens regulering:
■ DE1: Kodning 3A
■ DE2: Kodning 3b
■ DE3: Kodning 3C

Varigheden af omstillingen indstilles via
kodning F2.
Udvirkning af funktion ekstern spærring på pumperne
Virkningen på den interne pumpe vælges i kodning 3E.
Virkningen på de enkelte varmekredspumper vælges i kodning d6.
Virkningen på en beholderladepumpe
vælges i kodning 5E.
Virkning af funktion eksternt kald på
pumperne
Virkningen på den interne pumpe vælges i kodning 3F.
Virkningen på de enkelte varmekredspumper vælges i kodning d7.
Virkningen på en beholderladepumpe
vælges i kodning 5F.
Funktionstid for brugsvandscirkulationspumpe ved korttidsdrift
Funktionstiden indstilles i kodning 3d.

Tilordning funktion driftsprogramomstilling til varmekredsene

5691 851 DK

Tilordningen af funktion driftsprogramomstilling for de enkelte varmekredse
vælges via kodning d8 på kedlens regulering:
■ omstilling via indgang [DE1]: Kodning
d8:1
■ Omstilling via indgang DE2: Kodning
d8:2
■ Omstilling via indgang DE3: Kodning
d8:3

Analog indgang 0 - 10 V
0 - 10 V-tilkoblingen medfører en ekstra
nominel kedelvandstemperaturværdi:
0 - 1 V vurderes som „ingen forskrift for
nominel kedelvandstemperaturværdi”.
1V
≙ nominel værdi 10 °C
10 V
≙ nominel værdi 100 °C

Virkningen af driftsprogramomstillingen
vælges via kodning d5.
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Eksterne udbygninger (tilbehør) (fortsat)
Udgang aBJ

Funktionstilordning

Følgende funktioner kan tilsluttes på
udgang aBJ:
■ Fordelerpumpe til undercentral
eller
■ Brugsvandscirkulationspumpe
eller
■ Fejlmeldingsanordning

Funktionen for udgangen aBJ vælges
via kodning 36 på kedlens regulering.

Reguleringsfunktioner
Ekstern omstilling af driftsprogrammet
Funktionen „Ekstern omstilling af driftsprogram” realiseres via udbygning EA1.
På udbygning EA1 står 3 indgange (DE1
til DE3) til rådighed.
Omstilling af driftsprogram
Indgang DE1
Indgang DE2
Indgang DE3

Funktionen vælges via følgende kodninger:

Kodning
3A:1
3b:1
3C:1

Tilordningen af funktionen omstilling af
driftsprogram for de enkelte varmekredse vælges via kodning d8 på kedlens regulering:
Omstilling af driftsprogram
Omstilling via indgang DE1
Omstilling via indgang DE2
Omstilling via indgang DE3

Kodning
d8:1
d8:2
d8:3
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I kodningsadresse „d5” kan det indstilles,
i hvilken retning omstillingen af driftsprogrammet skal foretages:
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Reguleringsfunktioner (fortsat)
Omstilling af driftsprogram
Omstilling i retningen „Konstant sænket” eller „Konstant
afbrudt drift” (alt efter den indstillede nominelle værdi)
Omstilling i retningen „Konstant opvarmning”

Kodning
d5:0
d5:1

Varigheden af omstilling af driftsprogrammet indstilles i kodningsadresse
„F2”:
Omstilling af driftsprogram
Ingen omstilling af driftsprogram
Varighed af omstilling af driftsprogram 1 til 12 timer

Kodning
F2:0
F2:1 til
F2:12

Omstillingen af driftsprogrammet forbliver aktiv, så længe kontakten er lukket,
dog minimum så længe som den
angivne tidsangivelse i kodningsadresse
„F2”.

Ekstern spærring
Funktionerne „Ekstern spærring” og
„Ekstern spærring og fejlmeldingsindgang” opnåes via EA1. På udbygning
EA1 står 3 indgange (DE1 til DE3) til
rådighed.

Funktionen vælges via følgende kodninger:

Ekstern spærring
Indgang DE1
Indgang DE2
Indgang DE3

Kodning
3A:3
3b:3
3C:3

Ekstern spærring og fejlmeldingsindgang
Indgang DE1
Indgang DE2
Indgang DE3

Kodning
3A:4
3b:4
3C:4

Virkningen på de enkelte varmekredspumper vælges i kodning d6.

5691 851 DK

Virkningen på den interne pumpe vælges i kodning 3E.
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Reguleringsfunktioner (fortsat)
Eksternt kald
Funktionen „Eksternt kald” opnåes via
udbygning EA1. På udbygning EA1 står
3 indgange (DE1 til DE3) til rådighed.
Eksternt kald
Indgang DE1
Indgang DE2
Indgang DE3
Virkningen på den interne pumpe vælges i kodning 3F.
Virkningen på de enkelte varmekredspumper vælges i kodning d7.

Funktionen vælges via følgende kodninger:

Kodning
3A:2
3b:2
3C:2
Min. nominel kedelvandstemperatur ved
ekst. kald indstilles i kodningsadresse
„9b”.

Udluftningsprogram
I udluftningsprogrammet til- og frakobles
pumpen skiftevis i 20 min. hvert
30. sek..
Zoneventilen bliver skiftevis omkoblet i
retningen Opvarmning og Brugsvandsopvarmning i en bestemt tid. Brænderen
er frakoblet under udluftningsprogrammet.

Aktivering af udluftningsprogrammet: Se
„Udluftning af varmeanlægget”.

Påfyldningsprogram
Påfyldning med tilkoblet regulering
Hvis anlægget skal fyldes med tilkoblet
regulering, køres zoneventilen til midterpositionen i påfyldningsfunktionen, og
pumpen tilkobles.
Hvis funktionen aktiveres, går brænderen ud af drift. Programmet deaktiveres
automatisk efter 20 min.
5691 851 DK

Zoneventilen er fra fabrikken anbragt i
midterposition, så anlægget kan fyldes
helt op. Når reguleringen er blevet tilkoblet, kører zoneventilen ikke længere til
midterpositionen.
Derefter kan zoneventilen køres til midterpositionen vha. påfyldningsfunktionen (se „Påfyldning af varmeanlægget”).
I denne indstilling kan reguleringen frakobles og anlægget fyldes helt op.
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Reguleringsfunktioner (fortsat)
Gulvtørringsfunktion
Gulvtørringsfunktionen gør det muligt at
udtørre gulv. I den forbindelse skal gulvproducentens vejledninger overholdes.
Når gulvtørringsfunktionen er aktiveret,
tilkobles blandeventilkredsens varmekredspumpe, og fremløbstemperaturen
holdes på den indstillede profil. Når funktionen er afsluttet (30 dage), reguleres
blandeventilkredsen automatisk med de
indstillede parametre.
Overhold EN 1264. Protokollen, som
skal udarbejdes af VVS-installatøren,
skal indeholde følgende oplysninger om
opvarmningen:

■ Opvarmningsdata med de pågældende fremløbstemperaturer
■ Opnået maks. fremløbstemperatur
■ Driftstilstand og udetemperatur ved
overdragelse
Der kan indstilles forskellige temperaturprofiler via kodningsadressen „F1”.
Efter strømsvigt eller frakobling af reguleringen fortsættes funktionen. Når gulvtørringsfunktionen er afsluttet, eller hvis
kodningen manuelt indstilles på „F1:0”,
tilkobles „Opvarmning og varmt brugsvand”.

Fremløbstemperatur °C

Temperaturprofil 1: (EN 1264-4) kodning „F1:1”
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Fremløbstemperatur °C

Temperaturprofil 2: (fællesorg. for parket- og gulvteknik) kodning „F1:2”
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Reguleringsfunktioner (fortsat)

Fremløbstemperatur °C

Temperaturprofil 3: kodning „F1:3”
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Fremløbstemperatur °C

Temperaturprofil 4: kodning „F1:4”
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Fremløbstemperatur °C

Temperaturprofil 5: kodning „F1:5”
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Reguleringsfunktioner (fortsat)

Fremløbstemperatur °C

Temperaturprofil 6: kodning „F1:6”
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Fremløbstemperatur °C

Temperaturprofil 7: kodning „F1:15”
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Hævning af den sænkede rumtemperatur
Udetemperaturens grænseværdier for
temperaturforøgelsens start- og sluttidspunkter kan indstilles i kodningsadresserne „F8” og „F9”.
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Ved drift med sænket rumtemperatur
kan den sænkede nominelle rumtemperatur hæves automatisk afhængigt af
udetemperaturen. Temperaturforøgelsen sker iht. den indstillede varmekarakteristik og maks. indtil den normale nominelle rumtemperatur.
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Reguleringsfunktioner (fortsat)
Eksempel med indstillingerne fra fabrikken

Kedelvands- eller
Fremløbstemperatur i °C

90
80

A

70
60
50
B

40

35

30
3
No 0 2
min 5
el r
um 20
10 5
tem 15
per
atu 10
ri°
5
C

0

-5 -10 -15 -20
Udetemperatur i °C

0

A Varmekarakteristik for drift med normal rumtemperatur

B Varmekarakteristik for drift med
sænket rumtemperatur

Forkortelse af opvarmningstiden
Værdien og varigheden for den ekstra
forøgelse af den nominelle kedelvandseller fremløbstemperatur indstilles i kodningsadresserne „FA” og „Fb”.
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Ved overgangen fra drift med sænket
rumtemperatur til drift med normal rumtemperatur forøges kedelvands- eller
fremløbstemperaturen i overensstemmelse med den indstillede varmekarakteristik. Forøgelsen af kedelvands- eller
fremløbstemperaturen kan ske automatisk.
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Reguleringsfunktioner (fortsat)

Nominel kedelvands eller fremløbstemperatur i °C

Eksempel med indstillingerne fra fabrikken

60
50

C
D

B

40
30
20
10
0

A
600
Tid i h

700

800

D Varighed af driften med forøget
nominel kedelvands- eller fremløbstemperatur svarende til kodningsadressen „Fb”:
60 min.
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A Start af drift med normal rumtemperatur
B Nominel kedelvands- eller fremløbstemperatur svarende til den indstillede varmekarakteristik
C Nominel kedelvands- eller fremløbstemperatur svarende til kodningsadressen „FA”:
50 °C + 20 % = 60 °C

900
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Tilordning af varmekredse på fjernbetjeningen
Tilpasningen af varmekredse skal konfigureres ved idrifttagningen af Vitotrol
200A eller Vitotrol 300A.
Varmekreds

Konfiguration
Vitotrol 200A Vitotrol 300A
Fjernbetjeningen virker på varmekreds uden blan- H 1
VK 1
deventil A1
Fjernbetjeningen virker på varmekreds med blan- H 2
VK 2
deventil M2
Fjernbetjeningen virker på varmekreds med blan- H 3
VK 3
deventil M3
Bemærk
Vitotrol 200A kan tilpasses til en varmekreds.
Der kan tilordnes op til tre varmekredse
til Vitotrol 300A.
Der kan tilsluttes maks. 2 fjernbetjeninger til reguleringen.
Hvis tilpasningen af en varmekreds
efterfølgende annulleres igen, skal kodningsadresse A0 for denne varmekreds
stilles på værdien 0 igen (fejlmelding bC,
bd, bE).

Elektronisk forbrændingsregulering
Ioniseringssignalet analyseres af forbrændingsreguleringen, og lufttallet indreguleres til en værdi på λ=1,24 til 1,44.
I dette område fåes en optimal forbrændingskvalitet. Det elektroniske gasarmatur regulerer derefter den nødvendige
gasmængde afhængig af den foreliggende gaskvalitet.

5691 851 DK

Den elektroniske forbrændingsregulering udnytter den fysiske sammenhæng
mellem ioniseringsstrømmens styrke og
lufttallet λ. Ved alle gaskvaliteter indstilles den maksimale ioniseringsstrøm ved
lufttal 1.
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Elektronisk forbrændingsregulering (fortsat)
For at kontrollere forbrændingskvaliteten måles CO2- eller O2-indholdet af røggassen. Med de målte værdier beregnes
det foreliggende lufttal. Forholdet mellem CO2- eller O2-indholdet og lufttallet
λ er vist i efterfølgende tabel.
Lufttal λ – CO2- /O2-indhold
Lufttal λ O2-indhold (%) CO2-indhold (%) ved
naturgas
1,24
4,4
9,2
1,27
4,9
9,0
1,30
5,3
8,7
1,34
5,7
8,5
1,37
6,1
8,3
1,40
6,5
8,1
1,44
6,9
7,8

CO2-indhold (%) ved Fgas P
10,9
10,6
10,3
10,0
9,8
9,6
9,3
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For en optimal forbrændingsregulering
kalibreres systemet cyklisk eller automatisk efter en spændingsafbrydelse (udaf-drifttagning). I den forbindelse reguleres forbrændingen kortvarigt til maks.
ioniseringsstrøm (svarende til lufttal
λ=1). Den automatiske kalibrering foretages kort efter brænderstart og varer ca.
5 sek. I den forbindelse kan der kortvarigt forekomme forøget CO-emission.
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Diagrammer

A1
X...
§
$
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Grundprintplade
El-interface
Kedeltemperaturføler
Udløbsføler
(kondenserende kombikedel)

aA
aG
dÖ
fJ
gF

Ioniseringselektrode
Røggastemperaturføler
Trinmotor til zoneventil
Overkogstermostat
Tændenhed

5691 851 DK

Tilslutnings- og ledningsdiagram – Interne tilslutninger

Diagrammer

Tilslutnings- og ledningsdiagram – Interne… (fortsat)
a:Ö

Modulationsspole
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Blæsermotor
a-Ö
a-Ö A Regulering blæsermotor
Skifteventil
aVL
(kondenserende kombikedel)
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Diagrammer

A1
A2
A3
142

Grundprintplade
Forbindelsesnetdel
Optolink

A4
A5
A6

Fyringsautomat
Betjeningsdel
Kodningsstik
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Tilslutnings- og ledningsdiagram - Eksterne tilslutninger

Diagrammer

Tilslutnings- og ledningsdiagram - Eksterne… (fortsat)
A7
A8
A9
S1
S2
X...
!
?

sÖ
dG
fÖ
lH

Intern pumpe
Gasmagnetventil
Nettilslutning
Nettilslutning tilbehør og Vitotrol
100
Blæsermotor
a-Ö
a-Ö A Regulering blæsermotor
Gasvagt
aYA
KM-bus
aVG
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%

Tilslutningsadapter
Kommunikationsmodul LON
(Vitotronic 200)
Intern udbygning H1 eller H2
Netafbryder
Resettast
El-interface
Udeføler
Fremløbsføler hydraulisk weiche
Beholderføler (kondenserende
gaskedel)
eller
komfortføler (kondenserende
kombikedel)
(stik på kabeltræet)
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Lister over enkeltkomponenter
(fortsat)
Gasarmatur
Brænderdør
Tændenhed
Venturi-forlængerstykke
Clip 7 8 mm
Pakning A 10x15x1,5 (sæt)
Gennemføringstylle
Udluftningshane
Gennemføringstylle
001 Automatisk udlufter
O-ring 20,6x2,6 (sæt)
002 Tilslutningsrør varmeveksler
Slange 7 10x1,5x750 mm
003 Gastilslutningsrør
Sikringsnål 7 22 mm
004 Tilslutningsrør kedelvandsretur
Røggastæt 7 60 mm
005 Tilslutningsvinkel kedelvandsretur
Pakning gasrør (sæt)
006 Manometer
Stikpakninger (sæt)
007 Vandlås
Sikringsnål
008 Varmeveksler
Rørclip 7 18 mm
009 Isoleringsblok
Stiksikringer (sæt)
010 Tryk-ekspansionsbeholder
Spændebånd
011 Tilslutningsledning til tryk-ekspanRøggaspakning
sionsbeholder
Holdeclips gastilslutningsrør
012 Kedeltilslutningsstykke
Regulering Vitodens
013 Propper kedeltilslutningsstykke
Dækplade bagved
014 Tilslutningsvinkel kedelvandsretur
Kedelkodningsstik
017 Kondensvandslange
Sikring (10 stk.)
018 Kondensvandslange
Sikringsholder
020 Pakningssæt pladevarmeveksler*2
Betjeningsenhed for vejrkompen021 Pladevarmeveksler*2
serende drift
022 Pumpemotor
106 Betjeningsenhed for konstant tem023 Skifteventil *2
peratur
107 Kommunikationsmodul LON (tilbe024 Vandindholdsregulator *2
hør)
025 Linear-trinmotor
108 Printplade adapter LON-modul (til026 Isolering pladevarmeveksler*2
behør)
027 Isætnings-kontraventil
109 Intern udbygning H1
030 Reguleringsholder
115 Låsestykker, venstre/højre
031 Adgangsbeskyttelse
150 Udeføler
052 Flammelegeme
151 Røggastemperaturføler
053 Flammelegemepakning
152 Overkogstermostat
056 Pakning ioniseringselektrode
153 Temperaturføler
057 Pakning tændelektrode
154 Komfortføler*2
058 Pakning brænderdørflange
200 Frontplade med tætningsmåtte
059 Blæser
*2 Kun ved produktionsnr. 7424 977 ..., 7424 979 ..., 7424 982 ... og 7424 984 ...
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060
061
062
064
070
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
088
100
101
102
103
104
105
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Henvisninger vedr. bestilling af reservedele!
Angiv best.nr. og produktionsnr. (se
typeskilt) samt positionsnummeret på
enkeltkomponenten (fra denne liste over
enkeltkomponenter).
Gængse dele kan fås hos den lokale
specialforhandler.

Lister over enkeltkomponenter
(fortsat)
201 Påskrift
202 Fastgørelsesclips
Sliddele
050 Brænderpakning
051 Isoleringsring
054 Tændelektrode
055 Ioniseringselektrode

Tilslutningsledning trinmotor
Modstik
Ledningsholder
Spraylak, vitoweiß
Lakstift, vitoweiß
Montagevejledning
Servicevejledning
Betjeningsvejledning til konstant
temperatur
303 Betjeningsvejledning til vejrkompenserende drift
A Typeskilt

5691 851 DK

Enkeltkomponenter uden illustration
063 Gasdyse
087 Specialsmørefedt
110 Kabeltræ X8/X9/ionisering
111 Kabeltræ 100/35/54/jordforbindelse

112
113
114
203
204
300
301
302
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Lister over enkeltkomponenter
(fortsat)

202

200

050
051
052
053
061
201

054

051

057
062

056
055

003

064
058

060

080
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059
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088

Lister over enkeltkomponenter
(fortsat)

079

151

012
013
086

A

077

074

153

075
070 152
002
073

084

081

010
072
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011
070
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Lister over enkeltkomponenter
(fortsat)

014
008

085

009

085
004

001

005

017
076

007

078

078
018
007

154

020

021
023

026

024

027

025

148

153 082

022
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070

Lister over enkeltkomponenter
(fortsat)

006
100
115

101

070
107

108

102

104

103
109
105
115

106
150

031
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030
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Protokol

Protokol
Indstillings- og måleværdier

Hviletryk
Tilslutningstryk (gennemstrømningstryk)
= ved naturgas E
= ved F-gas
Sæt kryds ved gastypen

Nominel værdi

den
udført
af
mbar

Maks. 25 mbar

mbar
mbar

17,4-25 mbar
30,0 mbar

Første
idrifttagning

Vedligeholdelse/service

Kuldioxidindhold CO2
■ ved nedre varmeyvol.-%
delse
■ ved øvre varmeydelse vol.-%
Iltindhold O2
■ ved nedre varmeyvol.-%
delse
■ ved øvre varmeydelse vol.-%

5691 851 DK

Kulilteindhold CO
■ ved nedre varmeyppm
delse
■ ved øvre varmeydelse ppm
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Tekniske data

Tekniske data
Mærkespænding
Mærkefrekvens
Mærkestrøm
Beskyttelsesklasse
Kapslingsklasse

230 V
50 Hz
6A
I
IP X 4 D iht.
EN 60529
Tilladt omgivelsestemperatur
■ Under drift
0 til +40 °C
■ Under opbevaring
og transport
-20 til +65 °C
Kondenserende gaskedel
Nominelt ydelsesområde
ved TV/TR 50/30 °C
kW
ved TV/TR 80/60 °C
kW
Nominelt ydelsesområde ved brugsvandsop- kW
varmning
Nominel belastning
kW
Elektr. effektoptagelse (i
leveringstilstanden)
med 2-trins pumpe
W
med omdrejningsreguleret W
højeffektiv pumpe
Tilslutningsværdier
baseret på den maks.
belastning
med
Naturgas E
m3/h
Naturgas LL
m3/h
F-gas P
kg/h
Produkt-ID-nummer

Indstilling af elektroniske termostater
Indstilling af overkogstermostat
Sikring (net)

82 °C
100 °C (fast)
Maks. 16 A

4,8 - 19
4,3 - 17,2

6,5 - 26
5,9 - 23,7

8,8 - 35
8,0 - 31,7

4,3 - 17,2

5,9 - 23,7

8,0 - 31,7

4,5 - 17,9

6,2 - 24,7

8,3 - 33,0

90
62

105
65

138
85

1,89
2,20
1,40

2,61
3,04
1,92
_-0085BR0432

3,49
4,06
2,56
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Bemærk
Tilslutningsværdierne tjener kun til dokumentation (f.eks. i gasansøgningen) eller til
skønsmæssig, volumetrisk suppleringskontrol af indstillingen. På grund af indstillingen fra fabrikken må gastrykkene ikke ændres, så de afviger fra disse angivelser.
Reference: 15 °C, 1013 mbar.
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Tekniske data

Tekniske data (fortsat)
Kondenserende kombikedel
Nominelt ydelsesområde
ved TV/TR 50/30 °C
ved TV/TR 80/60 °C
Nominelt ydelsesområde ved
brugsvandsopvarmning
Nominel belastning
Elektr. effektoptagelse (i leveringstilstanden)
med 2-trins pumpe
med omdrejningsreguleret højeffektiv pumpe
Tilslutningsværdier
baseret på den maks. belastning
med
Naturgas E
Naturgas LL
F-gas P
Produkt-ID-nummer

kW
kW

6,5 - 26
5,9 - 23,7

8,8 - 35
8,0 - 31,7

kW

5,9 - 29,3

8,0 - 35,1

kW

6,2 - 30,5

8,3 - 36,5

W

105

138

W

65

85

m3/h
m3/h
kg/h

3,23
3,75
2,37
_-0085BR0432

3,86
4,49
2,84
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Bemærk
Tilslutningsværdierne tjener kun til dokumentation (f.eks. i gasansøgningen) eller til
skønsmæssig, volumetrisk suppleringskontrol af indstillingen. På grund af indstillingen fra fabrikken må gastrykkene ikke ændres, så de afviger fra disse angivelser.
Reference: 15 °C, 1013 mbar.
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Attester

Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring for Vitodens 200-W
Vi, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, erklærer som eneste
ansvarlige, at produktet Vitodens 200-W opfylder følgende normer:
DIN 4753
EN 483
EN 625
EN 677
EN 806
EN 55 014

EN 60 335-1
EN 60 335-2-102
EN 61 000-3-2
EN 61 000-3-3
EN 62 233

Iht. bestemmelserne i følgende direktiver er dette produkt mærket med _-0085:
97/23/EF
92/42/EØF
2004/108/EF

2006/95/EF
2009/142/EF

Dette produkt opfylder kravene i direktivet om virkningsgrad (92/42/EØF) for kondenserende kedler.

Allendorf, den 10. juni 2010

Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Producentattest iht. 1. B1mSchV
Vi, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, bekræfter, at produktet
Vitodens 200-W iht. 1. BImSchV § 6 overholder NOx -grænseværdierne.

5691 851 DK

Allendorf, den 10. juni 2010

Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer
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Stikordsregister

Stikordsregister

B
Beholderføler...................................112
Brænderpakning................................19
E
Ekspansionsbeholder.........................24
Ekstern spærring..............................131
Eksternt kald....................................132
Ekstraopvarmning af brugsvand......123
Elektronisk forbrændingsregulering. 138
F
Fejl.....................................................93
Fejlhistorik..........................................93
Fejlhukommelse...........................93, 94
Fejlkoder............................................95
Fejlmanager.......................................35
Fjernbetjening..................................138
Flammelegeme..................................19
Forbrændingsregulering...................138
Forespørgsel på driftsdata.................84
Forespørgsel på driftstilstande...........84
Forespørgsel på service....................36
Forkortelse af opvarmningstiden......136
Fremløbsføler...................................112
Funktionsbeskrivelser......................121
Funktionsforløb..................................13
Første idrifttagning...............................8
G
Gasarmatur .......................................16
Gastilslutningstryk..............................16
Gastype..............................................12
Gennemstrømningsmængdebegrænser......................................................24
Gulvtørring.......................................133
Gulvtørringsfunktion.........................133
154

H
Hentning af fejlmelding................93, 94
Hentning af servicemenu...................83
Hentning af servicetrin.......................83
Hviletryk.............................................16
Hældning varmekarakteristik.............33
Hævning af den sænkede rumtemperatur.....................................................135
I
Indstilling af dato..................................9
Indstilling af klokkeslæt........................9
Indstilling af rumtemperaturen...........34
Indstilling af varmeydelsen.................17
Ioniseringselektrode...........................21
K
Kedeltemperaturføler.......................112
Kodning 1
■ Hentning.........................................38
Kodning 2
■ Hentning.........................................52
Kodninger ved idrifttagning................27
Komfortføler.....................................114
Kommunikationsmodul LON..............34
Kondensvandafløb.............................23
Kontrol af forbrændingskvaliteten......25
Kontrol af funktioner...........................90
Korte forespørgsler............................85
Kvittering af en fejlmelding.................93
L
Lille afhærdningsanlæg........................8
Liste over enkeltkomponenter..........144
LON....................................................34
■ Fejlovervågning..............................35
■ Indstilling af deltagernummer.........35
LON-deltagercheck............................35
M
Montering af brænder........................21
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A
Afmelding af en fejlmelding................93
Afmontering af brænder.....................19
Anlægsskemaer...........................27, 38
Anlægstryk...........................................8

Stikordsregister

Stikordsregister (fortsat)
N
Niveau varmekarakteristik..................33
Normal rumtemperatur.......................34
O
Omdrejningsretning blandeventilmotor
■ Kontrol..........................................119
■ Ændring........................................119
Omstilling af driftsprogram...............130
Omstilling af gastype..........................13
Opvarmningstid................................136
Overkogstermostat...........................117
P
Pladevarmeveksler..........................116
Producentattest ...............................153
Protokol............................................150
Påfyldning af anlægget........................8
Påfyldningsfunktion..........................132
Påfyldningsvand...................................8
R
Reducering af opvarmningsydelsen.135
Regulering........................................121
Relætest.............................................90
Rengøring af brændkammer..............21
Rengøring af hedeflader....................21
Røggastemperaturføler....................117

T
Tekniske data...................................151
Tilbagestilling af kodning..............38, 52
Tilordning af varmekredse...............138
Tilslutningstryk...................................16
Tryk-ekspansionsbeholder...................8
Tændelektroder..................................21
Tænding.............................................21
Tæthedskontrol af AZ-systemet.........18
U
Udbygning
■ AM1..............................................126
■ EA1...............................................128
■ intern.............................................124
■ intern H2.......................................125
Udbygningssæt til varmekreds med
blandeventil .....................................119
Udeføler...........................................111
Udluftning...........................................10
Udluftningsprogram..........................132
Udløbsføler......................................114
V
Vandlås........................................11, 23
Varmekarakteristik.............................32
Vitocom 300.......................................35
Vitotronic 200-H.................................35
Vitotronic 200-H..............................120
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S
Sikkerhedskæde .............................117
Sikring..............................................118
Sprogomstilling....................................9

Strømskema.....................................140
Sænket rumtemperatur......................34

155

156

klorfrit bleget papir

Trykt på miljøvenligt,

Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon:46 55 95 10
Telefax:46 59 03 22
www.viessmann.dk

Der tages forbehold for tekniske ændringer!

Servicevejledningen gælder for kedler med følgende produktionsnr. (se typeskiltet):
7424975
7424976
7424977
7424978
7424979
7424980
7424981
7424982
7424983
7424984
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Gyldighedshenvisning

