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 var vänlig läs detta först
Denna bruksanvisning ger er viktiga anvisningar om han-
teringen av apparaten. Den är en andel av produkten och 
måste alltid förvaras i apparatens omedelbara närhet. Den 
måste finnas tillgänglig under hela apparatens nyttningstid. 
Den måste överlämnas till en efterföljande ägare eller an-
vändare.

Innan arbeten påbörjas på eller med apparaten, måste bruks-
anvisningen läsas. Särskilt kapitlet om säkerhet. Följ alla 
anvisningar helt och oinskränkt.

Det är möjligt att denna bruksanvisning innehåller beskriv-
ningar som förefaller vara oklara eller ofullständiga. Vid frågor 
eller oklarheter kontakta tillverkarens kundtjänst eller den 
lokala representanten för tillverkaren.

Bruksanvisningen är uteslutande avsedd för de personer som 
arbetar med apparaten. Behandla alla delar konfidentiellt. De 
är upphovsrättsligt skyddade. Bruksanvisningen får inte, utan 
skriftligt tillstånd från tillverkaren, varken helt eller delvis re-
produceras i någon form, ej heller överföras, kopieras, lagras 
i elektroniska system eller översättas till andra språk.

signaltecken
I bruksanvisningen används signaltecken. De har följande be-
tydelser:

 Information för användare.

 Information eller anvisningar för kvalificerad per-
sonal.

 Fara!
 Står för en omedelbart hotande fara, som 

leder till svåra skador eller dödsfall.

 Varning!
 Står för en möjligt farlig situation, som kan 

leda till svåra skador eller dödsfall.

 Var FörSiktig!
 Står för en möjligt farlig situation, som kan 

leda till mellansvåra eller lättare skador.

 Var FörSiktig:
 Står för en möjligt farlig situation, som kan 

leda till materialskador.

 HänViSning:
 Poängterad information.

 Ofta använt programområde

 Användare eller kvalificerad fackpersonal kan ställa 
in data

 Auktoriserad servicepersonal kan ställa in data, lö-
senord behövs

 Fabriksinställning som inte kan ändras

 Hänvisning till andra avsnitt i bruksanvisningen

 Hänvisning till andra rekommendationer från tillver-
karen
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Uppvärmnings- och 
värmepumpregulatorns 
arbetssätt

Uppvärmnings- och värmepumpregulatorn består av en ma-
növerdel och en elektronisk styrning. Den övertar styrningen 
av hela värmepumpanläggningen, bruksvarmvattenbered-
ningen och uppvärmningssystemet. Den känner igen den 
anslutna värmepumptypen automatiskt.

Den väderstyrda uppvärmningskurvan för uppvärmningsan-
läggningen med de respektive sänknings- och höjningstiderna 
ställs in på uppvärmnings- och värmepumpregulatorn.

Bruksvarmvattenberedningen kan vid behov utföras med 
en termostat (anskaffas av kunden) eller med en tem-
peraturgivare (tillbehör eller en del av leveransen av 
bruksvarmvattenreservoaren. Bruksvarmvattenberedningen 
med temperaturgivare möjliggör en intelligent, adaptiv 
bruksvarmvattenberedning med hög komfort.

lågspännings- och 230 V-signaler åtskiljs konsekvent av upp-
värmnings- och värmepumpregulatorn. Detta ger högsta 
störningssäkerhet.

ändamålsenlig användning
Apparaten får bara användas för sitt syfte. Det betyder:

•  Till reglering av värmepumpen och tillhörande anlägg-
ningskomponenter.

Apparaten får bara drivas inom sina tekniska parametrar.

 Var FörSiktig:
 Uppvärmnings- och värmepumpregulatorn 

får bara användas tillsammans med värme-
pumpar och tillbehör som har godkänts av 
tillverkaren.

ansvarsbegränsning
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund 
av icke ändamålsenlig användning.

Ansvaret bortfaller vidare:

• om arbeten på apparaten och dess komponenter utförs 
i strid med denna bruksanvisning.

•	om arbeten på apparaten och dess komponenter utförs 
felaktigt.

• om arbeten på apparaten och dess komponenter utförs, 
som inte är beskrivna i denna bruksanvisning och dessa 
arbeten inte uttryckligen skriftligt godkänts av tillverka-
ren.

• om apparaten eller komponenter i apparaten förändras 
eller byggs om utan skriftligt godkännande av tillverka-
ren.
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säkerhet
Apparaten är vid ändamålsenlig användning driftsäker. Appa-
raten har tillverkats enligt aktuell teknik och uppfyller alla 
relevanta DIn/VDE-föreskrifter och alla relevanta säker-
hetsbestämmelser.

Varje person som utför arbeten på apparaten, måste innan 
arbetet ha läst och förstått bruksanvisningen. Detta gäller 
även om beträffad person redan har arbetat med en sådan, 
eller med en liknande apparat eller har fått utbildning hos 
tillverkaren.

Varje person som utför arbeten på apparaten, måste alltid 
följa de lokala bestämmelserna om undvikande av olycksfall 
och de lokala säkerhetsföreskrifterna. Detta gäller i synner-
het för att personliga skyddskläder bärs.

 Fara!
 Vid installation och utförande av elektriska 

arbeten ska de passande En-. VDE- säker-
hetsföreskrifterna följas, även de lokalt gäl-
lande säkerhetsföreskrifterna ska beaktas.

 Beakta förutsättningarna för teknisk anslut-
ning från vederbörande energileverantör, om 
detta krävs!

 Fara!
 apparaten arbetar med hög elektrisk spän-

ning!

– innan man arbetar med det elektriska 
på apparaten, ska den göras spännings-
fri.

 Fara!
 Endast kvalificerad fackpersonal (värme-, 

kyl- och kylmedels-, liksom el-fackpersonal) 
får arbeta med apparaten och dess kompo-
nenter.

 Var FörSiktig:
 inställningsarbeten på uppvärmnings- och 

värmepumpregulatorn är endast tillåtet för 
auktoriserad servicepersonal och specialist-
företag, som är auktoriserade av tillverka-
ren.

 Varning!
 Beakta säkerhetsskyltarna på apparaten.

 Var FörSiktig:
 av säkerhetsskäl gäller: avskilj inte appara-

ten från strömnätet, förutom om apparaten 
ska öppnas.

 Var FörSiktig:
 Stickpropp X5 och skruvklämma X4 på upp-

värmnings- och värmepumpregulatorn står 
under lågspänning. använd bara originalgi-
vare från tillverkaren (skyddsklass ii).

 Var FörSiktig:
 Cirkulationspumpar får endast styras från 

uppvärmnings- och värmepumpregulatorn. 
koppla aldrig från cirkulationspumpar ex-
ternt.

 Var FörSiktig:
 Spärra aldrig uppvärmningskretsen till vär-

mepumpen (frostskydd).

 Var FörSiktig:
 använd bara tillbehör som levererats eller 

har godkänts av tillverkaren.

skötsel av apparaten
rengöringen av ytor på apparatens utsida kan ni genomföra 
med en fuktig duk och vanligt hushållsrengöringsmedel.

Använd inte rengörings- eller vårdmedel som repar, eller är 
syra- eller klorbaserade.. Sådana medel förstör ytan och kan 
möjligen förorsaka tekniska skador på apparaten.

skötsel av apparaten
Uppvärmnings- och värmepumpregulatorn  behöver ingen 
regelbunden skötsel.
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kundtjänst
För teknisk hjälp står vår fabrikskundtjänst eller våra lokala 
representanter till förfogande.

 Bruksanvisning för värmepumpen,
 bilaga, kundtjänst, adresser till service

garanti
Garantibestämmelserna finner ni i försäljningsdokumenten.

 HänViSning:
 Vänd er vid alla garantifrågor till er leveran-

tör.

avfallshantering
Vid urdrifttagning av skrotad apparat ska alla lagar, riktlin-
jer och normer som rör återvinning, återanvändning och 
avfallshantering av driftmaterial och komponenter från kyl-
anläggningar, följas.

 Sidan 14, Demontage

leveransens innehåll

 HänViSning:
 temperaturgivare, som krävs för driften, 

(fram- och återflöde, hetgas) är inbyggda i 
värmepumpen och hör inte till leveransen av 
uppvärmnings- och värmepumpregulatorn.

Uppvärmnings- och värmepumpregulatorn levereras i två 
varianter. Varianten som levereras beror på vilken typ av vär-
mepump som ska regleras.

leveransens Innehåll; InByggnadsregulator

på apparater för uppställning inomhus, är styrningskretskor-
tet för uppvärmnings- och värmepumpregulatorn integrerat 
som "inbyggnadsregulator" i respektive apparat. "Inbygg-
nadsregulatorn" medföljer apparaten som levereras för 
uppställning inomhus.

• Uppvärmnings- och värmepumpregulator,

 bestående av styrkretskort (med anslutningsklämmor) 
och manöverdel (med statusindikering, bildskärm och 
"vrid-tryck-knapp").

• yttergivare för utanpåliggande montage.

• Bruksanvisning.

• "kortbeskrivning värmepump-reglering".

 HänViSning:
 Häng upp kortbeskrivningen i apparatens 

närhet.

leveransInnehåll; väggregulator

på apparater för uppställning inomhus, är styrningskrets-
kortet för uppvärmnings- och värmepumpregulatorn inte 
integrerat i apparaten. Enheten "väggregulator" ingår inte i 
leveransen av apparaten för uppställning utomhus.

• Uppvärmnings- och värmepumpregulator för utvändigt 
montage,

 består av ett styrkretskort (med anslutningsklämmor), 
kapsling och manöverdel (med statusindikering, bild-
skärm och "vrid-tryck-knapp").

• Väggmontagematerial (borrschablon, skruvar, pluggar för 
murade väggar).



8
Tekniska ändringar förbehålles.
SE830320/180724 © Alpha-InnoTec GmbH

• yttergivare för utanpåliggande montage.

• Bruksanvisning.

• "kortbeskrivning värmepump-reglering".

 HänViSning:
 Häng upp kortbeskrivningen i uppvärmnings- 

och värmepumpregulatorns närhet.

Gör detta först:

 kontrollera om de levererade artiklarna har synliga 
fraktskador...

 kontrollera att leveransen är fullständig. reklamera 
omedelbart om något saknas.

extra tIllBehör

• Givarset till bruksvarmvattenberedning*).

• Givarset med extern återflödesgivare*).

• rumsfjärrstyrning.

• Extra kretskort "comfort".

• Givarset Solar för extra kretskort "comfort".

• Utbyggnad "parallell-koppling".

• Anslutningsset modem-anslutning.

*) Vid användning av minnen från främmande tillverkare, ska hän-
visningar från respektive tillverkare beaktas.

montage

montage av InByggnadsregulatorn

på apparater för uppställning inomhus, är styrningskretskor-
tet för uppvärmnings- och värmepumpregulatorn integrerat 
i respektive apparats kopplingsskåp.

 Bruksanvisning till värmepumpen, montage av ma-
növerdelen

montage av väggregulatorn

För alla arbeten som utförs, gäller:

 HänViSning:
 Följ lokala föreskrifter som rör olycksfallsfö-

rebyggande åtgärder, lagliga föreskrifter, be-
stämmelser och riktlinjer.

 Varning!
 Endast kvalificerad fackpersonal får montera 

uppvärmnings- och värmepumpregulatorn.

Gör så här:

 rikta in borrschablonen där uppvärmnings- och värme-
pumpregulatorn ska sättas fast…

 Fara!
 kontrollera om det finns ledningar inne i 

väggen där apparaten ska sitta. Placera borr-
schablonen så att vid följande montagearbe-
ten inga ledningar i väggen borras igenom 
eller skadas.

 HänViSning:
 till höger och vänster om borrschablonen 

måste det alltid finnas ≥ 2 cm plats, så att 
fästskruvarna på sidan av apparatlocket har 
tillräckligt med plats.
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 Fäst borrschablonen med tejp på väggen och borra 
hålen (Ø 6 mm, djup ≥ 55 mm)…

 lossa borrschablonen från väggen, slå in pluggarna i 
hålen och skruva in skruvarna (avstånd från underlaget 
till skruvskallen ungefär 10 mm)…

 HänViSning:
 Vägginfästningsmaterial som medföljer leve-

ransen, förutsätter ett stabilt murverk.

 Var FörSiktig:
 kontrollera att skruvarna sitter fast ordent-

ligt i underlaget.

 lossa höger och vänster fästskruvar på apparatlocket 
på uppvärmnings- och värmepumpregulatorn…
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 lyft upp apparatlocket och lägg ner det på ett säkert 
ställe.

 Häng upp uppvärmnings- och värmepumpregulatorn på 
skruvarna på väggen. Dra fast skruvarna...

1 Vy bakifrån 2 Vy framifrån

 Om el-installationen inte görs direkt efter: Sätt på ap-
paratlocket och dra åt fästskruvarna på sidan.
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elektriska anslutningsarbeten

 Fara!
 Livsfara genom elektrisk ström
 apparaten måste göras spänningsfri.

 Fara!
 Livsfara genom elektrisk ström
 Elektriska anslutningsarbeten får uteslu-

tande göras av kvalificerad elektriker.

 Fara!
 Vid installation och utförande av elektriska 

arbeten ska de passande En-. VDE- säker-
hetsföreskrifterna följas, även de lokalt gäl-
lande säkerhetsföreskrifterna ska beaktas.

 Beakta förutsättningarna för teknisk anslut-
ning från vederbörande energileverantör, om 
detta krävs!

 Fara!
 Utför el-anslutningar endast enligt er värme-

pumps kopplingsschema.

InstallatIon av InByggnadsregulatorn

Följ hänvisningarna i bruksanvisningen under den elektriska 
anslutningen.

 Bruksanvisning för apparaten, "Elektriska anslut-
ningsarbeten", "Anslutningsplan" liksom "kopplings-
schema" till er apparattyp.

 HänViSning:
 intern säkring 6,3 at.

InstallatIon av väggregulatorn

Gör så här:

 Om inget händer: Ta bort locket från uppvärmnings- 
och värmepumpregulatorn…

 Sidan 8, hänvisning  – 

1 anslutningsplint för 230 V spänningsmatning
2 Anslutning för 230 V styrledning till värmepump 

(hylsa X1)
3 ElF-brygga (måste tas bort vid anslutning till en 

potentialfri kontakt)
4 kabelkanaler med lock
5 kabelinföring med klaffbygel
6 Fästskruv till klaffbygel
7 Anslutning för givarledning till värmepump (hylsa 

X5)
8 Insticksplats för extra kretskort "comfort
9 Styrkretskort för uppvärmnings- och värmepum-

pregulator
10 manöverdel

 lossa fästskruven till klaffbygeln till kabelinföringen och 
dra klaffbygeln neråt, tills det är möjligt att fälla den 
uppåt. Fäll klaffbygeln uppåt åt sidan…

 Dra av locken till kabelkanalerna…

 Stick in stickproppen till 230 V styrledning, som leder 
till värmepumpen, i hylsan X1. Den enstaka kabeländen 
på styrledningen, läggs på kontakt ZW1.

 För sedan styrledningen genom kabelkanalerna nedåt 
och genom kabelinföringen utåt…
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 Sätt på apparatlocket och dra åt fästskruvarna på 
sidan.

 Var FörSiktig:
 alla ledningar som ni ansluter till uppvärm-

nings- och värmepumpregulatorn, utanför 
uppvärmnings- och värmepumpregulatorn 
leds in i en kabelkanal (om dragavlastning 
behövs; skaffar kunden detta).

1 230 V styrledning (från hylsa X1 till värmepump)
2 givarledning (från hylsa X5 till värmepump)
3 ytterligare 230 V utgångar (cirkulationspump, 

blandare, …)
4 givartilledningar (extern)
5 ytterligare 230 V ingångar (ElF-spärr, …)
6 230 V spänningsmatning (till anslutningsplint)
k kabelkanal

 Installationshänvisningar för detta finns i bruksan-
visningen till er värmepump.

 Stick in givarledning i hylsa X5. För sedan givarledningen 
genom kabelkanalerna nedåt och genom kabelinfö-
ringen utåt…

 ledning för 230 V spänningsmatning kläms fast på an-
slutningsplinten till spänningsmatningen…

 HänViSning:
 intern säkring 6,3 at.

 anslutningsplinten har fjäderdragklämmor 
för max 2,5 mm2.

 kabelmanteln avisoleras så att manteländen kommer 
att ligga mellan tätningsläppen och kabelkanalen.

Grundläggande kabelläggning:
1 Ansluten 230 V spänningsmatning
2 ledningsläggning i kabelkanalerna
3 Ansluten givarledning till värmepumpen
4 Ansluten 230 V styrledning till värmepumpen

 Installera ev. ytterligare extra kabel…

 Sidan 70, anslutningsschema

 Sätt på locken på kabelkanalerna. klaffbygel till kabelin-
föringen svängs tillbaka till utgångsposition och hakas 
fast under fästskruven. Dra fast fästskruven...
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montage och installation av 
givare

utvändIg gIvare

Den utvändiga givaren är ett funktionsnödvändigt tillbehör 
som ingår i leveransen.

 HänViSning:
 Om den utvändiga givaren inte är monte-

rad eller är defekt, sätter uppvärmnings- och 
värmepumpregulatorn utomhustemperatu-
ren automatiskt till -5 °C. Statusindikeringen 
på manöverdelen lyser rött och bildskärmen 
på manöverdelen rapporterar en störning.

 Var FörSiktig:
 Montera den utvändiga givaren på husets 

nord- eller nord-ost-sida. Den utvändiga giva-
ren får inte utsättas för direkt solstrålning.

Gör så här:

 öppna kapslingen till den utvändiga givaren och rikta in 
den ≥ 2 m över marken på monteringsstället. Dragav-
lastningsskruven måste peka mot marken…

1 kapsling utvändig givare
2 Fästhål
3 Dragavlastningsskruv
4 Utvändig givare

 märk upp fästhålen och borra, slå sedan in pluggarna 
och skruva fast givarens kapsling på väggen…

 HänViSning:
 Pluggar och skruvar till fastsättning av den 

utvändiga givaren ingår inte i leveransen.

  lossa dragavlastningsskruven från givarens kapsling, för 
in en 2-ledarkabel (Ø ≤ 1,5 mm, kabellängd ≤ 50 m) 
genom dragavlastningsskruven in i kapslingen…

 kläm fast kabeln, dra fast dragavlastningsskruven och 
stäng kapslingen till givaren.
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BruksvarmvattengIvare

Bruksvarmvattengivare är ett extra tillbehör som bara 
behövs om en separat bruksvarmvattenreservoar används. 
Endast bruksvarmvattengivare som är godkända av tillverka-
ren får användas.

 Var FörSiktig:
 Bruksvarmvattenreservoaren måsta vara 

fylld, innan anslutningen av bruksvarmvat-
tengivare till uppvärmnings- och värmepum-
pregulatorn görs.

Om det inte är förberett från fabriken, ska bruksvarm-
vattengivaren (Ø = 6 mm) monteras på halva höjden av 
bruksvarmvattenreservoaren – dock alltid över den interna 
värmeväxlaren i bruksvarmvattenreservoaren.

1 Bruksvarmvattenreservoar
2 Bruksvarmvattengivare (Ø = 6 mm)
3 Värmeväxlare
4 Anslutning kallvatten
5 Anslutning bruksvarmvatten

extern återflödesgIvare

Den externa återflödesgivaren (extra tillbehör) är nödvän-
dig för funktionen vid anslutning av en skiljeackumulator 
(multifunktionsackumulator, …). Den skall installeras på föl-
jande sätt:

 Ta bort trådarna Trl och GnD på stickproppen till gi-
varledningen, den som leder till värmepumpen…

1 Trådar borttagna från stickproppen
2 Trl Borttagen stickproppsanslutning
3 GnD Borttagen stickproppsanslutning

 Isolera lossade trådar…

 kläm fast återflödesgivaren som kommer från skil-
jeackumulatorn på kretskortet till uppvärmnings- och 
värmepumpregulatorn.

1 GnD klämanslutning förbunden
2 Trl klämanslutning förbunden

 Sida 70, anslutningsschema
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manöverdelen

1 Statusindikering
2 Bildskärm
3 "Vrid-tryck-knapp"

statusIndIkerIng

Statusindikering lyser grönt =
Anläggning igång korrekt

Statusindikering blinkar grönt/rött =
självåterställande driftavbrott

Statusindikering lyser rött = Fel

BIldskärm

på manöverdelens bildskärm visas driftinformation, funk-
tioner och inställningsmöjligheter för uppvärmnings- och 
värmepumpregulatorn och värmepumpanläggningen, likaså 
felmeddelanden.

I normalfall är bildskärmen inte upplyst. Används "vrid-tryck-
knappen", kopplas bildskärmsbelysningen in. Den kopplas 
automatiskt in när "vrid-tryck-knappen" inte använts under 
10 minuter.

Beispiel

 M ö r k  b a k g r u n d  (inverterad) =
 Symbol eller menyfält är aktiverat.

Demontage

 Fara!
 Livsfara genom elektrisk ström
 gör apparaten spänningsfri före demontage!

 Fara!
 Livsfara genom elektrisk ström
 Endast kvalificerad elektrofackpersonal får 

frånskilja apparaten från nätet och avinstal-
lera anslutningar.

urtagnIng av BuffertBatterIet

 Var FörSiktig:
 innan uppvärmnings- och värmepumpregula-

torn skrotas, ska buffertbatteriet på proces-
sorkretskortet tas bort. Batteriet kan lossas 
med en sidavbitare. Batteri och elektroniska 
komponenter ska avfallshanteras miljövän-
ligt.
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felmeddelanden

Uppstår ett fel i anläggningen, visas ett felmeddelande på 
bildskärmen.

 Sidan 65, Felsökning / felmeddelanden, och sidan 
67, kvittering av ett fel

 tr y c k a  (under 7 sekunder) =
kvittering av felmeddelande och 
nystart av uppvärmnings- och 
värmepumpregulatorn (= manuell 
reset).

språk på BIldskärmsIndIkerIngen

ni kan bestämma i vilket språk som menyerna och texterna 
ska visas på bildskärmen.

 Sidan 60, välj språk på bildskärmen

 Genom aktivering och val med navigationspilen 
kommer ni till en menynivå högre eller lägre.

 några menyer kräver att de gjorda inställningarna 
sparas. Detta sker genom aktivering och val av . 
Genom aktivering och val av  annuleras gjorda in-
ställningar.

 Har menyn fler poster än vad bildskärmen kan visa, 
uppstår vid vänstra bildskärmskanten en scrollist. 
Den visar i vilken position i menyn man är. är ingen 
symbol eller menyfält vald, kan ni genom att vrida 
"vrid-tryck-knappen" åt höger rulla (=scrolla) ned 
bildskärmsvisningen. Då visas fler menyposter. med 
en vridning åt vänster, scrollar ni åter upp bildskär-
mens visning.

"vrId-tryck-knappen"

  V r i d  =
Symbol för en önskat programnivå eller 
menyfält aktiveras eller scrolla bild-
skärmsvisningen neråt (eller uppåt).

 tr y c k a  (kort) =
Aktiverad symbol väljs ut (= byte 
till respektive programnivå) eller akti-
verat menyfält för inmatning av data 
och värden frikopplas.

  V r i d  =
Ställ in data och värden i det frigivna 
menyfältet.

 tr y c k a  (kort) =
Avsluta inmatning av data och värden i 
ett menyfält.

 Sker ingen annan aktion med "vrid-tryck-knappen", 
hoppar programmet efter 3 sekunder automatiskt till-
baka till navigationsbildskärmen.

 Efter ytterligare 7 sekunder utan aktivering, hoppar 
programmet automatiskt tillbaka till standardbildskär-
men.
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standardbildskärm
Standardbildskärm(= Standard-meny) ger snabb informa-
tion om det valda driftssättet. Därtill kan ni här snabbt och 
bekvämt ställa in grundinställningarna för uppvärmnings-
funktionen.

1 Symbol för programområde "Uppvärmning"
Visar att uppvärmningsfunktionen styrs i standardbild-
skärmen.

2 Digital temperaturvisning
Visar hur mycket den önskade hetvatten-åter-
flödestemperaturen ska avvika från den inställda 
uppvärmningskurvan.
maximalvärde på möjlig avvikelse: ± 5 °c

3 temperaturskala
Visar grafiskt hur mycket den önskade hetvatten-
återflödestemperaturen ska avvika från den inställda 
uppvärmningskurvan.
maximalvärde på möjlig avvikelse: ± 5 °c

4 Symbol för driftsätt för uppvärmningen

Auto(matik), semester, SVk, Av eller annan 
drifttyp

party (=kontinuerlig-dagdrift, sätts tillbaka 
efter 24 timmar.)

5 aktuellt driftsätt för uppvärmningen
möjliga indikeringar: Auto(matik)

 party (=kontinuerlig-dagdrift)
 Semester
 SVk (=sek. värmekälla)
 Av

n navigationspil
här:  Byte till navigationsskärm

 snaBB förändrIng av hetvatten-återflödes-
temperaturen

Vill ni lämna den programmerade uppvärmningskurvan och 
öka hetvatten-återflödestemperaturen?

 Vrid på "vrid-tryck-knappen" tills plustecknet får mörk 
bakgrund …

 Tryck på "vrid-tryck-knappen" …

 Hetvatten-återflödestemperaturen ökar med varje 
tryckning med 0,5 °c.

Vill ni lämna den programmerade uppvärmningskurvan och 
minska hetvatten-återflödestemperaturen?

 Vrid på "vrid-tryck-knappen" tills minustecknet får 
mörk bakgrund…

 Tryck på "vrid-tryck-knappen" …

 Hetvatten-återflödestemperaturen minskar med varje 
tryckning med 0,5 °c.

 HänViSning:
 temperaturskala (3) och temperaturindike-

ring (2) visar den gjorda ändringen grafiskt 
och digitalt. referens av nollpunkten på tem-
peraturskalan och temperaturindikering är 
den inställda uppvärmningskurvan.

Byte tIll navIgatIonsskärm

navigationspil aktiveras och väljs genom tryckning av 
"vrid-tryck-knappen".

 HänViSning:
 i utgångs- och viloläge för standardbildskär-

men är navigationspilen automatiskt aktive-
rad, alltså har mörk bakgrund.
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vIsnIng av andra programområden

Beroende av ansluten värmepumptyp kan navigationsbild-
skärmen visa följande programområdessymboler:

 Symbol för programområde "kylning"

 till förutsättningarna för visning av symbolen: Sidan 
39, programområde "kylning"

 Symbol för programområde "Ventilation"

 till förutsättningarna för visning av symbolen: Sidan 
41, programområde "Ventilation"

 HänViSning:
 Beroende på er anläggning och konfiguratio-

nen av uppvärmnings- och värmepumpregu-
latorn kan ytterligare programområdessym-
boler visas på bildskärmen.

 Dessa symboler visas och förklaras i rekommen-
dationerna i "Bruksanvisning comfort-kretskort", 
"Bruksanvisning parallell-koppling" respektive 
"modem-anslutning".

navigationsbildskärmen
navigationsbildskärmen ger en översiktsbild över de olika 
programområdena för uppvärmnings- och värmepumpregu-
latorn.

BasIndIkerIng

1 aktuellt drifttillstånd för värmepumpen med 
tidsangivelse

2 Orsak till aktuellt driftstillstånd eller felmedde-
lande

3 Symboler för uppvärmnings- och värmepum-
pregulatorns programområden

Standardsymboler, som alltid visas, är:

 Symbol för programområde "Information och 
snabbinställning"

 Driftinformation och manövrering av anlägg-
ningen av användaren.

 Frigiven för alla användare

 Symbol för programområde "Uppvärmning"
 programområde för inställning av alla parame-

trar för uppvärmnings- och blandningskrets.
 Endast för kvalificerad fackpersonal

 Symbol för programområde "Bruksvarmvat-
ten"

 programområde för inställning av alla parame-
trar för bruksvarmvattensberedningen.

 Endast för kvalificerad fackpersonal

 Symbol för programområde "Service"
 programområde för inställning av grundläg-

gande systemparametrar
 Endast för auktoriserad servicepersonal
 Till del lösenordsskyddat område

4 information om aktiverad symbol.
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 programområde 
"information och 
snabbinställning"

välj programområde

Gör så här:

 I navigationsbildsskärmen symbolen  aktivera och 
välja…

 Bildskärmen byter meny "Information inställningar":

1 Symbol för programområde "information och 
snabbinställning" med menytitel

2 Meny "Snabbinställning uppvärmning"

3 Meny "Snabbinställning bruksvarmvatten"

4 Meny "Snabbinställning komplett anläggning"

vIsnIng av specIalprogram

är specialprogram aktiva, visas dess symbol i navigations-
bildskärmen.

 Symbol för "Golvvärmeprogram"

 Sidan 61, Betongtorkprogram

 Symbol för "Ventilationsprogram"

 Sidan 59, System ventileras

 Symbol för "Datatillgång service"

 HänViSning:
 när ni aktiverar symbolen för ett specialpro-

gram, kommer ni direkt till menyn för res-
pektive specialprogram.
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1 Symbol för programområdet "Uppvärmning" 
med menytitel

2 automatik
Värmekretsen arbetar enligt programmerade kopp-
lingstider.

3 Party
kontinuerlig ökning av uppvärmningseffekt. program-
meringar för nattdrift frånkopplas omedelbart under 24 
timmar eller tills ett annat driftsätt väljs manuellt.

4 Semester
kontinuerlig sänkning av uppvärmningseffekt. program-
meringar för dagdrift frånkopplas omedelbart tills inställt 
datum är avlöpt eller tills ett annat driftsätt väljs manuellt.

Om driftsättet "Semester" väljs, skiftar bildskärmen till 
menyn "Uppvärmning semesterslut":

1 menyfält "år"
2 menyfält "månad"
3 menyfält "Dag"

ändra datum:
Välj menyfältet för år (månad, dag)...
Ställ in år (månad, dag)…
Avsluta inmatningen.

4 programmets kontrollmeddelande
Om inställt datum infaller senare än aktuellt 
datum, lyder kontrollmeddelandet "Inmatning 
ok".
Om inställt datum infaller tidigare än aktuellt 
datum, lyder kontrollmeddelandet "Inmatning 
ogiltig".

5 andra-uppvärmning
De programmerade kopplingstiderna styr uppvärm-
ningen, utan att värmepumpen tillkopplas.

6 av
Uppvärmningen är frånkopplad (= sommardrift), frost-
funktionen är tillkopplad (återgångs-börvärde = 15 °c; 

meny "snaBBInställnIng uppvärmnIng"

1 Symbol för programområde "Uppvärmning"
2 Menyfält "aktuellt driftsätt"

möjliga indikeringar: Auto(matik)
 party (=kontinuerlig-dagdrift)
 Semester
 SVk (=sek. värmekälla)
 Av

3 Menyfält "Uppvärmning kopplingstider"
Visar om värmepumpen går i dag- eller nattdrift:

 Symbol för dagdrift Värmen har höjts

 Symbol för nattdrift Uppvärmning har minskat

4 Menyfält "temperaturavvikelse".
Visar hur mycket den aktuella hetvatten-åter-
flödestemperaturen avviker från den inställda 
uppvärmningskurvan.

5 Menyrad-titel "temperaturavvikelse"

 InställnIng av uppvärmnIngens drIftsätt

Gör så här:

 Aktivera och välj symbolen  i navigationsskärmen...

 menyfältet "Aktuellt driftsätt“ får mörk bakgrund…

 Välj detta menyfält. Bildskärmen skiftar till menyn "Upp-
värmning driftsätt". Aktuellt driftsätt är markerat med 

 :
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 InställnIng av värmekretsens kopplIngstIder

Bara om driftsättet "Auto(matik)" är aktiverat, går det att 
använda och välja menyfältet "kopplingstider uppvärmning" 
–  eller  .

Om du väljer menyfältet "kopplingstider uppvärmning", 
skiftar bildskärmen (allt efter vilka systeminställningar som 
gjorts av behörig servicepersonal) antingen först till menyn 
"kopplingstider uppvärmning" eller direkt till menyn "kopp-
lingstider värmekrets":

menyn "kopplingstider uppvärmning"

1 Symbol för "kopplingstider uppvärmning" med 
menytitel

2 tabellrad med spalttitel
3 tabellrad "alla"

Visar om "Värmekrets" och "Blandarkrets 1" styrs av 
samma kopplingstider och enligt vilken modell styr-
ning sker.
möjliga indikeringar: vecka

5 + 2
dagar

-----------
En streckad linje betyder att "Värmekrets" och "Blandar-
krets 1" styrs enligt olika modeller.

4 tabellrad "Värmekrets"
Indikerar enligt vilken modell som "Värmekrets" styrs.

5 tabellrad "Blandarkrets 1"
Indikerar enligt vilken modell som "Blandarkrets 1“ 
styrs.

 HänViSning:
 Programmering av kopplingstider i meny-

erna "alla" och "Blandarkrets 1" sker ana-
logt till nedan beskrivet exempel "kopplings-
tider värmekrets".

Värmepumpen startas, om återgångs-börvärdet under-
skrids)

 Gå till önskat driftsätt och välj detta (det markeras med 
 )…

 Gå tillbaka till menyn "Information inställningar".

InställnIng av hetvatten-återflödestemperatur

 HänViSning:
 Denna meny har samma funktion som 

"Snabb förändring av hetvatten-återflödes-
temperatur" i standard bildskärmen.

Gör så här:

 I menyn "Snabbinställning uppvärmning" går du till me-
nyraden "Temp. – >“ och markerar detta…

 menyfältet "Temperaturavvikelse“ får mörk bak-
grund…

 Förändring av hetvatten-återflödestemperaturen i 
inställd värmekurva till önskad temperatur (värdeom-
råde: ± 5 °c...

 Avsluta inmatningen genom att trycka på "Vrid-tryck-
knappen". Därigenom sparas önskad temperatur. 
programmet väljer automatiskt symbolen  .
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menyn "kopplingstider värmekrets"

1 Symbol för "kopplingstider uppvärmning" med 
menytitel

2 vecka (mån – sön)
lika kopplingstider för alla dagar i veckan

3 5 + 2 (mån – fre, lö – sön)
Olika kopplingstider under veckodagar och på helgen

4 Dagligen skiftande kopplingstider

samma kopplIngstIder för alla dagar I veckan

Inom 24 timmar kan maximalt två tidsperioder fastläggas där 
värmeeffekten ska ökas. De fastlagda tidsperioderna gäller 
för varje dag i veckan.

Gör så här:

 I menyn "kopplingstider värmekrets" väljer du tabellra-
den "Vecka (mån - sön)"…

 Bildskärmen skiftar nu till menyn "kopplingstider HZkr: 
Vecka“…

1 Meny- undertitel "Måndag - söndag"
Visade kopplingstider gäller för varje dag i veckan.

2 Symbol för "dagdrift"
Indikerar att uppvärmningen arbetar i dagdrift under 
angiven tidsperiod, alltså ökad uppvärmning.

3 kopplingskanal 1 med exemplarisk tidsperiod
I exemplet ökas värmen varje dag under tidsperioden 
06:00 – 10:00.

4 kopplingskanal 2 med exemplarisk tidsperiod
I exemplet ökas värmen varje dag en andra gång under 
tidsperioden 16:00 – 22:00.

 Gå till kopplingskanal 1 och markera den…

 Ställ in önskad tid…

 Värmen ökas under tidsperioden som angivits (= dag-
drift). Under den övriga tiden sänks värmeeffekten 
(= nattdrift).

 HänViSning:
 Om tidsperioden 00:00 – 00:00 är inställd 

sänks generellt uppvärmningen. Den arbetar 
då endast i nattdrift.

 HänViSning:
 Om tidsperioden 00:01 – 23:59 är inställd höjs 

uppvärmningen generellt. Förutom under 2 
minuter befinner sig uppvärmningen i dag-
drift.

 Tidsperioden som ställs in i kopplingskanal 1 får inte 
överskrida 00:00. Inmatning av en tidsperiod som fort-
sätter in på nästa dag (= senare än 00:00), är ogiltigt i 
kopplingskanal 1.

 HänViSning:
 Om en tidsperiod ska ställas in som sträcker 

sig in på nästa dag, måste denna läggas fast i 
kopplingskanal 2.

 Avsluta inmatning i kopplingskanal 1…

 Om värmen ska höjas under ytterligare en tidsperiod 
under dagtid väljer du kopplingskanal 2…

 Ställ in önskad tid…

 HänViSning:
 Vald tidsperiod i kopplingskanal 2 får inte in-

ledas tidigare än tidsperioden som ställts in i 
kopplingskanal 1.

 tidsperioderna i kopplingskanal 1 och kopp-
lingskanal 2 får inte överlappa varandra.

 Det är även möjligt att ställa in endast en 
tidsperiod.
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 Spara programmerade inställningar genom att gå till 
och välja  eller återställning av inställningar med  
. Bildskärmen visar då antingen ett felmeddelande eller 
en säkerhetsfråga…

Felmeddelande

 Felmeddelandet visas under några sekunder. Därefter 
återvänder bildskärmen till respektive meny med kopp-
lingstider.

Säkerhetsfråga

 HänViSning:
 Om inställningarna sparas, skrivs tidsangi-

velserna "HZkr: Vecka" över existerande 
tidsinställningar i "HZkr: 5+2“ och "HZkr: 
Dagar". Samtidigt kopplas kopplingstidreg-
leringen "Vecka (mån – sön) in och marke-
ras automatiskt i kopplingstid-undermenyn 
"Värmekrets" med .

 Besvara säkerhetsfrågan. Bildskärmen återvänder till fö-
regående meny.

olIka kopplIngstIder under veckodagar och på 
helgen

För de båda grupperna måndag - fredag och lördag - söndag 
(= helgen) kan vardera högst två tidsperioder fastläggas då 
värmen ska höjas.

Gör så här:

 I menyn "kopplingstider värmekrets" väljer du tabellra-
den "5 + 2 (mån - fr, lö - sön)"…

 Bildskärmen skiftar nu till menyn "kopplingstider HZkr: 
5 + 2“…

 Följ anvisningarna  –  i avsnittet "lika kopplingsti-
der för alla dagar i veckan"…

 Sida 21

 öppna menyn för "lördag - söndag" med menyalternati-
ven "Spara inställningarna" och "radera inställningarna" 
genom att scrolla bildskärmen…

 Följ anvisningarna  –  i avsnittet "lika kopplingsti-
der för alla dagar i veckan"…

 Sida 21
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daglIgen skIftande kopplIngstIder

För varje dag kan maximalt två tidsperioder fastläggas där 
värmen ska höjas.

Gör så här:

 I menyn "kopplingstider värmekrets" går du till och 
väljer menyfältet "Dagar (mon, tid, ...)"…

 Bildskärmen skiftar nu till menyn "kopplingstider HZkr: 
Dagar“ och visar kopplingstiderna för söndag…

 Följ anvisningarna  –  i avsnittet "lika kopplingsti-
der för alla dagar i veckan"…

 Sida 21

 HänViSning:
 Om kopplingstider har programmerats 

under "Vecka (mån - sön)" respektive "5 + 
2 (mån - fr, lör - sön)", och du vill avvika från 
dessa tidsinställningar under en eller flera 
dagar kan du programmera detta här

 öppna menyerna för de andra dagarna genom att 
scrolla bildskärmen. Följ respektive anvisningar  –  i 
avsnittet "lika kopplingstider för alla dagar i veckan"…

 Sida 21

 HänViSning:
 Menyalternativen "Spara inställningarna" 

och "radera inställningarna" visas på bild-
skärmen "Lördag".

 på bildskärmen med kopplingstider för lördag följer du 
sedan anvisningarna  –  i avsnittet "lika kopplingsti-
der för alla dagar i veckan".

 Sida 21

menyn "Bruksvarmvatten"

1 Symbol för programområdet "Bruksvarmvat-
ten"

2 Menyfält "aktuellt driftsätt"
möjliga indikeringar: Auto(matik)

 party (=kontinuerlig drift)
 Semester
 SVk (=sek. värmekälla)
 Av

3 Menyfältet "Spärrtider"
Visar status för bruksvarmvattenberedning:

 Aktivera bruksvarmvattenberedning

 Spärra bruksvattenberedning

4 Menyfältet "Bruksvarmvattentemperatur"
Visar önskad temperatur för bruksvarmvatten (= bör-
värde)

5 Menyrad-titel "Börvärde bruksvarmvatten-
temperatur"

 HänViSning:
 Om menyfältet "Bruksvarmvatten-tempe-

ratur" och menyrad-titeln "Börvärde bruks-
varmvatten-temperatur" visas beror på sys-
teminställningarna.
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 InställnIng av drIftsätt för Bruksvarmvat-
tenBerednIngen

Gör så här:

 Aktivera och välja symbolen  i navigationsbildskär-
men…

 menyfältet för aktuellt driftsätt får mörk bakgrund. Välj 
detta menyfält...

 Bildskärmen skiftar till menyn "Driftsätt". Aktuellt drift-
sätt är markerat med  :

1 Symbol för programområdet "Bruksvarmvat-
ten" och menytitel.

2 automatik
Bruksvarmvattenberedningen är spärrad enligt pro-
grammerade kopplingstider.

3 Party
Bruksvarmvattenberedningen arbetar omedelbart under 
24 timmar eller tills ett annat driftsätt väljs manuellt i 
kontinuerlig drift.

4 Semester
Bruksvarmvattenberedningen spärras omedelbart fram 
till att inställt datum löpt ut eller till ett annat driftsätt valts 
manuellt.

5 andra-värmeaggregat
programmerade kopplingstider reglerar bruksvarmvat-
tenberedningen, utan att värmepumpen väljs.

6 av
Bruksvarmvattenberedningen är frånslagen.

 Gå till och välj önskat driftsätt…

 Gå tillbaka till menyn "Inställningar".

 InställnIng av Bruksvarmvattentemperatur

Gör så här:

 I menyn "Snabbinställning bruksvarmvatten" går du till 
menyraden "Bör – >“ och markerar…

 menyfältet "Bruksvarmvattentemperatur“ får mörk 
bakgrund…

 Ställ in önskad temperatur för bruksvarmvattnet (= 
börvärde)…

 minimalt värde: 30 °c.

 HänViSning:
 i kombination med bruksvarmvattentankar, 

som tillverkaren har rekommenderat, kan er 
värmepump alstra en temperatur på bruks-
varmvatten som är ca 7 k lägre än den max-
imala matningstemperaturen i er värme-
pump.

 Avsluta inmatningen. Därigenom sparas önskad tempe-
ratur. programmet väljer automatiskt symbolen  .
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 InställnIng av spärrtIder för Bruksvarmvat-
tenBerednIngen

Bara om driftsättet "Auto(matik)" är aktiverat, går det att 
använda och välja symbolen "Spärrtider" –  eller  .

Om du väljer menyfältet "Spärrtider", skiftar bildskärmen till 
menyn "kopplingstider bruksvarmvattenberedning":

programmering av kopplingstider för bruksvarmvattenbered-
ning sker som beskrivet i avsnitt "Inställning av kopplingstider 
för värmekretsen".

 Sida 20

I menyerna visas symbolerna för "kopplingstider bruksvarm-
vatten" och "Bruksvarmvattenspärr". Därigenom kan ni se 
att ni befinner sig i programområdet, "kopplingstider bruks-
varmvatten":

1 Symbol för "kopplingstider bruksvarmvatten" 
med menytitel

2 Symbol för "Bruksvarmvattenspärr"

 HänViSning:
 Var medveten om att de tidsperioder som 

programmeras i området "kopplingstider 
bruksvarmvattenberedning", är s p ä r r t i -
d e r. Under respektive inställda tidsperioder 
kopplas alltså beredning av bruksvarmvatten 
från.

menyn "komplett anläggnIng"

menyn "komplett anläggning" ger möjligheten att ställa in 
driftsättet för anläggningen i ett arbetssteg enhetligt för alla 
områden (värme, bruksvarmvattenberedning, …).

1 Symbol för programområdet "komplett an-
läggning"

2 Menyfält "aktuellt driftsätt"
möjliga indikeringar: Auto(matik)

 Av
Semester

party (=kontinuerlig dagdrift)
 -----------

Den streckade linjen innebär att anläggningens enskilda 
områden arbetar i olika driftsätt.

Gör på följande sätt om du vill lägga fast ett gemensamt 
driftsätt för anläggningens enskilda områden:

 Välj symbolen  i navigationsbildsskärmen…

 menyfältet "Aktuellt driftsätt“ väljs automatiskt. Välj 
menyfält…

 Bildskärmen skiftar till menyn "komplett anläggning"...
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ni kan nu välja vilket driftsätt som ska gälla för anläggningens 
samtliga områden. Härvid krävs för driftsättet "Semester" en 
programmering av "Semesterslut".

 Sida 19, driftsätt "Semester"

Det driftsätt som du väljer i menyn "komplett anläggning", 
gäller automatiskt för alla enskilda områden på anlägg-
ningen.

Exempel:
på grund av en fest vill ni ställa om värmen och bruksvarm-
vattenberedningen till kontinuerlig-dagdrift under en kort 
tid. Efter festen ska anläggningens samtliga områden köras 
i automatik-drift.

Gör så här:

 Välj om öppna menyn "komplett anläggning"…

 menyn "Driftsätt" visas. Gå till menyfältet "party" och 
välj detta…

 Alla områden på anläggningen kopplas nu automatiskt 
om till kontinuerlig-dagdrift.

 Efter att festen är förbi väljer du menyn "komplett an-
läggning", gå sedan till menyfältet "Automatik" i menyn 
"Driftsätt" och välj detta alternativ…

 Alla områden på anläggningen kopplas över till drift-
sättet "Automatik" och arbetar därefter enligt inställda 
kopplingstider.

 HänViSning:
 Om ni vill att enskilda enheter i anlägg-

ningen ska köras i olika driftsätt (t ex värme 
"av", bruksvarmvattenberedning "automa-
tik"), måste ni välja menyfältet "Enskilda ins.  
"(= enskilda inställningar). Därefter kan du 
via menyn till respektive programområde 
(värme, bruksvarmvatten, ...) ställa in önskat 
driftsätt.

 programområde 
"Uppvärmning"

välj programområde

 Välj symbolen  i navigationsbildsskärmen…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Uppvärmning inställ-
ningar"...

1 Symbol för programområdet "Uppvärmning" 
med menytitel

2 Menyfält "Driftsätt"
leder till menyn "Uppvärmning driftsätt"

3 Menyfält "temperatur-fininställning"
leder till menyn "Uppvärmning temperatur-fininställ-
ning“

4 Menyfält "Värmekurvor"
leder till menyn "Uppvärmning värmekurvor"

5 Menyfält "Program kopplingstid"
leder till menyn "Uppvärmning kopplingstider"
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InställnIng av uppvärmnIngens drIftsätt

Gör så här:

 Välj menyfältet "Driftsätt" i menyn "Uppvärmning in-
ställningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Uppvärmning driftsätt". 
Aktuellt driftsätt är markerat med  :

 vidare som beskrivet på sidan 19, inställning av upp-
värmningens driftsätt

temperatur-fInInställnIng

Gör så här:

 Välj menyfältet "Temperatur + -" i menyn "Uppvärm-
ning inställningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Uppvärmning tempera-
tur + -"...

1 Menyalternativ "temperaturskala"
Inmatningar visas i 0,5°c steg.
relaterat värde: Inställd värmekurva

2 Menyalternativ "temperaturavvikelse"
Inmatningar visas i 0,5°c steg.
relaterat värde: Inställd värmekurva

 HänViSning:
 i denna meny kan ni göra fininställningar på 

värmekurvor. Om temperaturförändringar 
sparas, tas detta över autoadaptivt av värme-
kurvorna.

 Det betyder:
 Baserat på ändringarna i menyn "Uppvärmning tem-

peratur + -" beräknar programmet för uppvärm-
nings- och värmepumpregulatorn värmekurvornas 
grund- resp. slutpunkt på nytt i förhållande till ytter-
temperaturen och förskjuter kurvan.

 Höja temperaturen: Välj menyalternativet "Varmare". 
Hetvatten-återflödestemperaturen ökar med varje 
tryckning med 0,5 °c...

 Sänka temperaturen: Välj menyalternativet "kallare". 
Hetvatten-återflödestemperaturen sänks med varje 
tryckning med 0,5 °c...

 HänViSning:
 Förändra bara temperaturen i 0,5 °C steg till 

att börja med. Vänta 2 till 3 dagar och kon-
trollera hur rumstemperaturen utvecklas 
innan du ändrar på temperaturen igen.

 Spara eller radera inställningen…

 HänViSning:
 Värmekurvorna förändras automatiskt enligt in-

matat temperatur när ni sparar inställningen. Vär-
dena i menyfälten "temperaturskala" och "tem-
peraturavvikelse" sätts automatiskt till noll efter 
att de sparats i menyn "Uppvärmning tempera-
tur + -".

 när ni sparat inställningarna, visas en hänvisning och 
programmet återvänder automatiskt till menyn "Upp-
värmning temperatur + -“…

 Tillbaka till menyn "Uppvärmning inställningar".
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InställnIng av värmekurvor

Hetvatten-temperaturen i värmeanläggningar i förhållande till 
yttertemperaturen ger en värmekurva. när yttertemperatu-
ren sjunker (stiger), stiger (faller) hetvatten-temperaturen 
inom fastlagda gränsvärden.

Gör så här:

 Välj menyfältet "Värmekurvor" i menyn "Uppvärmning 
inställningar"…

InställnIng av värmekretsens värmekurvor

Allt efter systeminställning, växlar bildskärmen antingen först 
till menyn "Uppvärmning värmekurvor" eller omedelbart till 
menyn "Uppvärmning värmekurva Hk"“:

 HänViSning:
 Om menyn "Uppvärmning värmekurvor" 

öppnas väljer ni menyfältet "Värmekrets". 
Värmekretsens värmekurvor kan program-
meras, såvida ingen fast temperatur har 
ställts in.

 Sida 32, Inställning av fast temperatur

Första menydelen

Andra menydelen

1 Symbol för programområdet "Uppvärmning" 
och menytitel

2 tabellens spalttitlar
 Symbol för dagdrift: Värmen har höjts

 återflödestemperatur värmekrets

  relaterat värde yttertemperatur

3 tabellrad "Värmekurvor-slutpunkt"
  Symbol för "Värmekurvor-slutpunkt"

45 °c tabellfält "Värmekurvor-slutpunkt"
  Värde i exemplet här: 45 °c
-20 °c Tabellfält "relaterat värde yttertemperatur"
  (= programuppgift som inte kan förändras)
  I exemplet ser vi att hetvatten-återflö-

destemperaturen bör vara 45 °c vid en 
yttertemperatur på -20 °c.

4 tabellrad "Parallellförskjutning"
  Symbol för "parallellförskjutning"

20 °c Tabellfält "parallellförskjutning".
  Värde i exemplet här: 20 °c (neutral)
20 °c Tabellfält "relaterat värde yttertemperatur"
  I exemplet ser vi att värmekurvans grundpunkt 

bör vara 20 °c vid en yttertemperatur på 20 
°c.

  Detta innebär:
  Uppvärmningen kopplas automatiskt från vid 

en yttertemperatur > 20 °c.
  En ökning av temperaturvärdet i tabellfältet 

"parallellförskjutning" till exempelvis 22 °c ger 
en parallellförskjutning av värmekurvan 2 °c 
uppåt, en sänkning till exempelvis 18 °c, ger 
en parallellförskjutning av värmekurvan 2 °c 
nedåt.
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5 tabellrad "nattsänkning"

  Symbol för nattdrift: Uppvärmning har minskat
-5 °c  Tabellfält "Differenstemperatur"
  I exemplet ser vi att vid nattdrift sänks värmen 

med 5 °c i jämförelse med dagdrift.

 Fastlägga värmekurvornas slutpunkter…

 •

 Välj tabellfältet "Värmekurvor slutpunkt"…

 HänViSning:
 Värmekurvans slutpunkt är alltid relaterad 

till en yttertemperatur på -20 °C. Om vär-
mepumpen används i en klimatzon där ytter-
temperaturen inte når -20 °C, måste ni jus-
tera slutpunkten enligt den regionala norm-
temperaturen.

 Sida 30,  Inställning av värmekurvans slutpunkt i 
förhållande till den regionala normtemperaturen

 •

 Ställ in temperaturen för återflöde i tabellfältet "Vär-
mekurvor-slutpunkt"…

 HänViSning:
 temperaturvärdena avser återflödet. Vid 

matningstemperaturer måste ni dra av sprid-
ningen.

 Diagramexempel:

X yttertemperatur
y återflödestemperatur
1 värmekurvor-slutpunkt
2 värmekurvor-grundpunkt
F frostskydd

 Värmekurva med slutpunkt 45 °c återflö-
destemperatur (exempelvis vid användning av 
värmeelement)

 Värmekurva med slutpunkt 30 °c återflö-
destemperatur (exempelvis vid användning av 
golvuppvärmning)

 vid vardera -20 °c yttertemperatur samt grund-
punkt på 20 °c återflödestemperatur vid +20 °c 
yttertemperatur.

 •

 Avsluta inmatningar i tabellfältet "Värmekurvor-slut-
punkt"…

 Ställ in ytterligare parametrar ( – ) eller rulla ned 
bildskärmen helt och fortsätt med …

 Fastlägga "parallellförskjutning"…

 •

 Välj tabellfältet "parallellförskjutning"…

 •

 Inställning av återflödes-temperatur. Genom att vrida 
till höger skapas en parallellförskjutning uppåt av värme-
kurvan på 0,5 °c. Genom att vrida till vänster skapas en 
parallellförskjutning nedåt av värmekurvan på 0,5 °c.
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 HänViSning:
 En parallellförskjutning gäller såväl för dag- 

som för nattdrift.

 Diagramexempel:

X relaterat värde yttertemperatur
y återflödestemperatur
F frostskydd

 Värmekurva med slutpunkt på 30 °c åter-
flödestemperatur och grundpunkt vid 20 °c 
återflödestemperatur

 Värmekurvan förskjuten uppåt med 10 °c efter 
parallellförskjutning.

 •

 Avsluta inmatningar i tabellfältet "parallellförskjut-
ning"…

 Ställ in ytterligare parametrar ( ) eller rulla ned bild-
skärmen helt och fortsätt med …

 Fastlägga "Differenstemperatur", med vilken värmekret-
sen ska sänkas under nattdrift…

 •

 Välj tabellfältet "Differenstemperatur"…

 •

 Inställning av återflödes-temperatur…

 Diagramexempel:

X relaterat värde yttertemperatur
y "återflödestemperatur“
F frostskydd

 Värmekurva vid dagdrift
 En med -5 °c parallellt förskjuten värmekurva vid 
nattdrift

 Sett över hela området, ligger värmekurvan ca 5 °c 
under värmekurvan vid dagdrift.

 HänViSning:
 Om er anläggningen befinner sig i driftsät-

tet "auto(matik)", kopplar den automatiskt 
om mellan dag- (höjning) och nattdrift (sänk-
ning).

 •

 Avsluta inmatningar i tabellfältet "Differenstempera-
tur"…

 HänViSning:
 Behövs endast, om värmekurvan ska anpas-

sas till regional standardtemperatur.

 Inställning av värmekurvans slutpunkt i förhållande till 
den regionala normtemperaturen

 •

 Välj menyfältet "normtemperatur“…
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1 Menyrad "regional normtemperatur"

2 Menyraden "Beräknad återgångstemperatur 
värmekurvans slutpunkt" vid regional stan-
dardtemperatur

 Väl menyfältet "normtemperatur". Temperaturindike-
ringen får mörk bakgrund…

  •

 Ställ in regional normtemperatur, exempelvis -12 °c…

 •

 Spara inställningarna…

 programmet för uppvärmnings- och värmepumpregula-
torn beräknar nu den värmekurva-slutpunkt som krävs 
vid en återflödestemperatur på -12 °c, och visar värdet 
i menyfältet "Beräknat". I exemplet +24,1 °c:

 •

 Om beräknad återflödestemperatur motsvarar den av 
er önskad återflödestemperatur, kan du lämna menyn.

 •

 Om anläggningen ska köras med en annan återflödestem-
peratur, går ni till tabellfältet "Värmekurvor-slutpunkt" 
i tabellraden "Värmekurvor-slutpunkt", markerar och 
justerar temperaturvärdet för återflöde uppåt eller 
nedåt (beroende på om ni önskar ett högre eller lägre 
värde)…

 •

 Avsluta inmatningar i tabellfältet "Värmekurvor-slut-
punkt"…

 •

 Scrolla menyn "Uppvärmning värmekurva Hk" uppåt 
helt och spara inställningarna…

 •

 kontrollera därefter visat temperaturvärde bakom me-
nyfältet "Beräknat"…

 Om beräknat värde nu motsvarar den av er önskad 
återflödestemperatur, kan ni lämna menyn.

 I annat fall, rulla upp menyn "Uppvärmning värme-
kurva Hk" och utför stegen •  – •  så länge till 
beräknat värde kommer så nära önskad återflödestem-
peratur som möjligt.

 HänViSning:
 En exakt överensstämmelse mellan beräknat 

värde och önskad återflödestemperatur är 
knappast möjlig, eftersom det endast är möj-
ligt att ställa in temperaturvärdet i 0,5 °C-
steg i menyfältet "Värmekurvor-slutpunkt". 
acceptera den återflödestemperatur som 
kommer närmast den du önskar.

InställnIng av värmekurvor I Blandarkrets 1

 HänViSning:
 tillgång till menyn med värmekurvor till 

blandarkrets 1 är endast möjlig, om det finns 
en blandare installerad och om blandarkrets 
1 har definierats som urladdningsblandar-
krets i systeminställningarna.

Gör så här:

 Välj menyfältet "Uppvärmning blandarkrets 1“ i menyn 
"Uppvärmning värmekurvor"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Uppvärmning värme-
kurva mk1“. Värmekurvorna kan programmeras, såvida 
ingen fast temperatur har definierats…
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 Sida 32, Inställning av fast temperatur

 Inställning av värmekurvor i blandarkrets 1

 Följ anvisningarna  –  i "Inställning av värmekurvor 
för värmekretsen"…

 Sida 29

 HänViSning:
 Var medveten om att ni alltid definierar mat-

ningstemperaturen vid inställning av värme-
kurvor för blandarkrets 1.

InställnIng av en fast temperatur

 HänViSning:
 Du kan bara lägga fast en fast temperatur, 

om detta alternativ har valts i systeminställ-
ningarna.

 Sida 13, systeminställning vid idrifttagning (Utför in-
ställningen: sida 58, menyfält "reglering“)

 HänViSning:
 Den fasta temperaturen körs oberoende av 

yttertemperaturen.

 HänViSning:
 Om en sänkning under natten önskas i "Fast-

temperatur"-drift, måste differenstempe-
raturen ställas in i värmekurvorna "Värme-
krets" respektive "Blandarkrets 1" , innan al-
ternativet "Fast-temperatur" kan väljas.

 Om ingen sänkning under natten önskas, 
måste differenstemperaturerna i värmekur-
vorna "Värmekrets" respektive "Blandar-
krets 1" ställas till 0 °C ( = fabriksinställning).

Gör så här:

 Välj menyfältet "Värmekurvor" i menyn "Uppvärmning 
inställningar"…

Om alternativet "Fast-temperatur" är aktiverat i systemin-
ställningarna, skiftar bildskärmen till menyn "Uppvärmning 
värmekurvor" (därifrån kommer ni till menyerna "Uppvärm-
ning fast värde Hl" respektive "Uppvärmning fast värde 
mk1“) eller direkt ill menyn "Uppvärmning fast värde Hk“:

 Välj menyfält "återflöde" respektive "matning". Tempe-
ratur-inmatningsfältet får mörk bakgrund…

 Ställ in önskad fast temperatur…

 Spara eller radera inställningarna och lämna menyn 
"Uppvärmning fast värde Hl" respektive "Uppvärmning 
fast värde mk1“.
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Om alternativet "Fast temperatur" har valts i systeminställ-
ningarna, ser värmekurvan exempelvis ut så här:

X relaterat värde yttertemperatur
y "återflödestemperatur“
F frostskydd

 Fast temperatur (här: + 35 °c)

tIdkopplIngsprogram uppvärmnIng

Gör så här:

 Välj menyfältet "Tidkopplingsprogram" i menyn "Upp-
värmning inställningar"…

 Följ anvisningarna i avsnitt "Inställning av kopplingstider 
för värmekretsen"…

 Sida 20

 programområde 
"Bruksvarmvatten"

välj programområde

Gör så här:

 Välj symbolen  i navigationsbildsskärmen…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Bruksvarmvatten inställ-
ningar"...

1 Symbol för programområdet "Bruksvarmvat-
ten" med menytitel

2 Menyfält "Driftsätt"
leder till menyn "Bruksvarmvatten driftsätt"

3 Menyfält "temperatur-fininställning"
leder till menyn "Bruksvarmvatten driftsätt"
(Om varmvattenberedningen styrs av en termostat 
bortfaller detta menyfält.)

4 Menyfält "Skötselprogram"
leder till menyn "Bruksvarmvatten skötselprogram"

5 Menyfält "Program kopplingstid"
leder till menyn "Bruksvarmvatten kopplingstider"

6 Menyfält "Snabbfyllning"
leder till menyn "Bruksvarmvatten snabbladdning"
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InställnIng av drIftsätt för Bruksvarmvatten-
BerednIngen

Gör så här:

 Välj menyfältet "Driftsätt" i menyn "Bruksvarmvatten 
inställningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Bruksvarmvatten drift-
sätt". Aktuellt driftsätt är markerat med  :

 Följ anvisningarna i programområdena "Installation och 
snabbinställning", "Inställning av driftsätt för bruksvarm-
vatten"  – …

 Sida 25

 Gå tillbaka till menyn "Bruksvarmvatten inställningar".

ställ In temperaturen på Bruksvarmvatten

 HänViSning:
 Om beredning av bruksvarmvatten styrs av 

en termostat, är det inte möjligt att göra 
fininställning av temperaturen. Menyfältet 
"temperatur + -" visas i så fall inte i bildskär-
men "Bruksvarmvatteninställningar".

Gör så här:

 Välj menyfältet "Temperatur + -" i menyn "Bruksvarm-
vatten inställningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Bruksvarmvatten tem-
peratur + -"...

1 Menyrad "önskat värde"

2 Menyrad "Börvärde"

 Välj menyfältet "önskat v.". Temperatur-inmatningsfältet 
får mörk bakgrund…

 Ställ in önskad temperatur…

 HänViSning:
 i kombination med bruksvarmvattentankar, 

som tillverkaren har rekommenderat, kan er 
värmepump alstra en temperatur på bruks-
varmvatten som är ca 7 k lägre än den max-
imala matningstemperaturen i er värme-
pump.

 Avsluta inmatningen.

 Spara eller radera inställningarna. Tillbaka till menyn 
"Bruksvarmvatten inställningar".

 HänViSning:
 Om en temperatur för bruksvarmvattnet ställs 

in som inte kan nås, kopplas värmepumpen först 
om till "Högtryck-fel".  Därefter följer ett självå-
terställande fel (om uppvärmningsdrift krävs, körs 
även denna). Efter 2 timmar startar beredning av 
bruksvarmvatten på nytt. Emellertid sänker upp-
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värmnings- och värmepumpregulatorns program 
automatiskt börvärdet med 1 °C. kan inte heller 
denna bör-temperatur nås, upprepas proceduren 
så länge tills temperaturen kan nås.

 inställt önskat värde kvarstår och visas oföränd-
rat.

skötselprogram

Gör så här:

 Välj menyfältet "Skötselprogram" i menyn "Bruksvarm-
vatten inställningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Bruksvarmvatten sköt-
selprogram"...

 HänViSning:
 aktivering av skötselprogram kräver en be-

stämd systeminställning. Om denna inte har 
gjorts visas en tom bildskärm:

 HänViSning:
 Bara om det finns en andra uppvärmning 

som är inställd för beredning av bruksvarm-
vatten, visas följande bildskärm:

 erforderlig inställning: menyfält "SVk 1 Typ“ = 
"Elekro, olja eller termo", menyfält "SVk 1 Fkt" = "V 
o VV“ eller menyfält "SVk 2 Typ" = "Elekro“, meny-
fält "SVk 2 Fkt“ = "Varmv."

 Sida 13, systeminställning vid idrifttagning (Utför in-
ställningarna: sida 55

 HänViSning:

 Endast om en cirkulationspump (CP) har de-
finierats som extra pump, visas följande bild-
skärm:

 erforderlig inställning: menyfält "Extrapump" = 
"cp“

 Sida 13, systeminställning vid idrifttagning (utför in-
ställningen: sida 57
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termIsk desInfektIon

Gör så här:

 Välj in menyn "Bruksvarmvatten Underh-program" me-
nyfältet "Term. desinfekt.“…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Underh: TDI“…

Första menydelen

Andra menydelen

 Dag (-ar), så en termisk desinfektion ska utföras, mar-
kera och välj…

 HänViSning:
 "kontinuerlig drift" innebär att en termisk 

desinfektion utförs efter varje bruksvarmvat-
tenberedning. Laddning av bruksvarmvatten 
startas emellertid alltid vid inställd hysteres 
för bruksvarmvatten-börvärdet.

 HänViSning:
 Den termiska desinfektionen startas alltid kl. 

0.00 på respektive vald dag.

 HänViSning:
 temperaturen för den termiska desinfektio-

nen ställs in i programområdet "Service".

 Sida 13, systeminställning vid idrifttagning (utför in-
ställningen: sida 52)

 Spara eller radera inställningarna. Tillbaka till menyn 
"Bruksvarmvatten skötselprogram".

cIrkulatIon

Gör så här:

 Välj in menyn "Bruksvarmvatten Underh.-program" 
menyfältet "cirkulation"...

 HänViSning:
 Menyfältet visas endast om detta har definie-

rats i programområdet "Service".

 erforderlig inställning: menyfält "Extrapump" = 
"cp“

 Sida 13, systeminställning vid idrifttagning (utför in-
ställningen: sida 57)

 Var FörSiktig:
 Skötselprogrammet "Cirkulation" får endast 

vara aktivt om ingen extra cirkulationspump 
(ECP) är ansluten.
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 Bildskärmen skiftar till menyn "Underh.: cirk."...

Första menydelen

Andra menydelen

1 Symbol för programområdet "Bruksvarmvat-
ten" med menytitel

2 grupper av dagar, då kopplingstiderna gäller

3 kopplingstid 1 för varje grupp av dagar

4 kopplingstid 2 för varje grupp av dagar

5 kopplingstid 3 för varje grupp av dagar

 Ställ in kopplingstider för skötselprogrammet "cirkula-
tion"…

 Spara eller radera inställningarna.

 Om inställningarna sparas, visar bildskärmen antingen 
ett felmeddelande eller en säkerhetsfråga…

 Felmeddelande

 Felmeddelandet visas under några sekunder. Där-
efter återvänder bildskärmen till respektive meny 
med kopplingstider.

 Säkerhetsfråga:

 Besvara säkerhetsfrågan. Bildskärmen återvänder till 
föregående meny med kopplingstider. Gå tillbaka till 
menyn "Bruksvarmvatten skötselprogram".

 HänViSning:
 kopplingstiderna, som du ställer in, är frigiv-

ningstider. Cirkulationspumpen drivs under 
dessa frigivningstider i taktdrift.
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kopplIngstIdprogram BruksvarmvattenBered-
nIng

Gör så här:

 Välj menyfältet "kopplingstidprogram" i menyn "Bruks-
varmvatten inställningar"…

 Följ anvisningarna i avsnitt "Inställning av kopplingstider 
för värmekretsen"…

 Sida 20

 HänViSning:
 Var medveten om att de tidsperioder som 

programmeras i området "kopplingstider 
bruksvarmvattenberedning", är s p ä r r t i -
d e r.

 Under respektive inställda tidsperioder 
kopplas alltså beredning av bruksvarmvatten 
från.

 snaBBladdnIng

Om du trots aktiv(a) spärrtider behöver bruksvarmvatten, 
kan du via funktionen "Snabbladdning" upphäva den pro-
grammerade spärrtiden och välja och åter avsluta beredning 
av bruksvarmvatten.

Gör så här:

 Välj menyfältet "Snabbfyllning" i menyn "Bruksvarmvat-
ten inställningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Snabbladdning bruks-
varmvatten"...

1 Symbol för programområdet "Bruksvarmvat-
ten" med menytitel

2 Menyfält "Välj"

3 Menyfält "avsluta"

4 automatisk statusindikering i programmet

 Välj menyfältet "Aktivera". Spara eller radera inställ-
ningen. Bildskärmen visar statusmeddelandet "SVV 
startas“ eller "SVV aktiv“…

 Gå tillbaka till menyn "Bruksvarmvatten inställningar".

 HänViSning:
 att avsluta snabbladdningen sker på motsva-

rande sätt via aktivering av menyfältet "av-
sluta".
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 programområde "kylning"

 Var FörSiktig:
 Välj endast programområdet "kylning" om 

en kylkretsblandare i kombination med en 
ansluten saltvatten/vatten-värmepump.

 Var FörSiktig:
 Om en kylkretsblandare är ansluten, måste 

programområdet "kylning" väljas, annars 
kan fel uppkomma på den anslutna blanda-
ren.

välj programområde

programområddet "kylning" måste ställas in av behörig ser-
vicepersonal vid idrifttagningen.

 erforderlig inställning: menyfält "Blandkr1“ = "kyl-
ning“

 Sida 13, systeminställning vid idrifttagning (utför in-
ställningen: sida 55

Om den passiva kylfunktionen är inställd, visas symbolen för 
programområdet "kylning" i navigationsbildskärmen:

Gör så här:

 Välj symbolen  i navigationsbildsskärmen…

 Bildskärmen skiftar till menyn "kylning inställningar".

InställnIng av drIftsättet "kylnIng"

Gör så här:

 Välj menyfältet "Driftsätt" i menyn "kylning inställ-
ningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "kylning driftsätt". Välj 
önskat driftsätt…

1 Symbol för programområdet "kylning" med 
menytitel

2 automatik
kopplar till en passiv kylfunktion beroende på frigiv-
ning av yttertemperatur.

3 av
kopplar från den passiva kylfunktionen.

 HänViSning:
 Om den passiva kylfunktionen kopplas till, 

ställer programmet automatiskt om upp-
värmningen till driftsättet "av".

 Omvänt gäller:
 Om uppvärmningen kopplas till, ställer pro-

grammet automatiskt om den passiva kyl-
funktionen till driftsättet "av".
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 ställa In kyltemperaturen

Gör så här:

 Välj menyfältet "Temperatur + -" i menyn "kylning in-
ställningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "kylning tempera-
tur + -".

1 Menyrad "Börvärde"

2 Menyrad "Frigivning yttertemperatur"

 Välj menyfältet "Börvärde". Temperatur-inmatningsfäl-
tet får automatiskt mörk bakgrund…

 Ställ in önskad temperatur…

 HänViSning:
 Börvärdet lägger fast regleringsstorheten för 

använd kylblandare.

 Avsluta inmatningen...

 Välj "AT-frig.“. Temperatur-inmatningsfältet får automa-
tiskt mörk bakgrund… 

 Ställ in önskad frigivning för yttertemperatur…

 Avsluta inmatningen. Spara eller radera inställningarna.

 Gå tillbaka till menyn "kylning inställningar".
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 programområde "luftning"

 HänViSning:
 Programområdet "Luftning" är endast till-

gängligt:

– i kombination med en komfort-teknik-
central och

– om ett extra kretskort "Compact" har 
integrerats i uppvärmnings- och värme-
pumpregulatorn.

välj programområde

Gör så här:

 Välj symbolen  i navigationsbildsskärmen…

 Bildskärmen skiftar till menyn "luftning inställningar".

InställnIng av drIftsättet "luftnIng"

Gör så här:

 Välj menyfältet "Driftsätt" i menyn "luftning inställ-
ningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "luftning driftsätt". Välj 
önskat driftsätt…

1 Symbol för programområdet "Luftning" med 
menytitel

2 automatik
luftningen tillkopplas enligt programmerade kopplings-
tider.

3 Party
kontinuerlig höjning

4 Semester
luftningen sänks omedelbart fram till att inställt datum 
löpt ut eller till ett annat driftsätt valts manuellt.

5 av

 Välj önskat driftsätt…

 Gå tillbaka till menyn "luftning inställningar".

 kopplIngstIdprogram luftnIng

Gör så här:

 Välj menyfältet "kopplingstidprogram" i menyn "luft-
ning inställningar"…

 Följ anvisningarna i avsnitt "Inställning av kopplingstider 
för värmekretsen"…

 Sida 20
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 HänViSning:
 i motsats till programmering av kopplings-

tider för värmekretsen, kan du i program-
området "Luftning" lägga fast upp till fyra 
kopplingstider per dag i alla grupper (vecka 
(måndag - söndag), …). Därigenom har ni 
möjligheten att luftningen - exempelvis på en 
söndag - tillkopplas två gånger under dagen 
och en gång under natten:

1 Symbol för programområdet "Luftning kopp-
lingstider" med menytitel

2 Beteckning för kopplingstidgrupper / kopplings-
tiddagar

3 Symbol för dag- / nattkopplingstid

4 kopplingskanal 1

5 kopplingskanal 2

 HänViSning:
 Luftningen kopplas bara till under de tidspe-

rioder som ni har ställt in i kopplingskana-
lerna.

 Detta innebär för visat exempel "Söndag“:
  luftning AV:  kl. 00.01 – 07.59
 luftning på:  kl. 08.00 – 11.00
  luftning AV:  kl. 11.01 – 13.59
 luftning på:  kl. 14.00 – 16.00
  luftning AV:  kl. 16.01 – 20.59
 luftning på:  kl. 21.00 – 23.00
  luftning AV:  kl. 23.01 – 00.00

 stötluftnIng

Gör så här:

 Välj menyfältet "Stötluftning" i menyn "luftning inställ-
ningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "luftning stötluftning"...

1 Symbol för programområdet "Luftning" med 
menytitel

2 Menyfält "Välj"

3 Menyfält "avsluta"

4 automatisk statusindikering i programmet

 Välj menyfältet "Aktivera", radera eller spara inställ-
ningen. Bildskärmen visar statusmeddelandet "STl 
startas“ eller "STl aktiverad“…

 Gå tillbaka till menyn "luftning inställningar".

 HänViSning:
 Stötluftningen kopplas automatiskt från efter 

en timme.

 ni kan avsluta stötluftningen manuellt när 
som helst i menyn "Luftning stötluftning".
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InformatIon

I denna meny kan ni visa inställningar för er luftningsanlägg-
ning. ni kan emellertid inte göra några ändringar.

Gör så här:

 Välj menyfältet "Information" i menyn "luftning inställ-
ningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "luftning information"...

1 Symbol för programområdet "Luftning" med 
menytitel

2 Menyfält "temperaturer"
leder till menyn "luftning temperaturer"

3 Menyfält "ingångar"
leder till menyn "luftning ingångar"

4 Menyfält "Utgångar"
leder till menyn "luftning utgångar"

5 överskrift för menyfält 6
6 information om aktivt driftsätt och aktuell 

kopplingstid
 /  / – –

InformatIon om luftnIngstemperatur

Gör så här:

 Välj menyfältet "Temperaturer" i menyn "luftning infor-
mation"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "luftning temperaturer" 
och visar aktuell temperatur på tilluften…

 Gå tillbaka till menyn "luftning information".

InformatIon om luftnIngsIngångar

Gör så här:

 Välj menyfältet "Ingångar" i menyn "luftning inställ-
ningar"…
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 Bildskärmen skiftar till menyn "luftning ingångar" och 
visar luftningens ingångar…

 Avbildat exempel visar att fjärrkontrollens stöt-
luftningsknapp är frånkopplad.

 Gå tillbaka till menyn "luftning information".

InformatIon om luftnIngsutgångar

Gör så här:

 Välj menyfältet "Utgångar" i menyn "luftning informa-
tion"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "luftning utgångar" och 
visar en överblick av utgångarna på luftningen och deras 
driftstatus…

Vent. Tilluft tilluft ventilator (= avfrostningsfunk-
tion)

DV  luftning dagdrift
pV  luftning party (= stötluftning)
VF  luftning av

 Gå tillbaka till menyn "luftning information".

 fIlterByte

Efter att luftningsmodulen varit igång under 4 månader, avger 
programmet för uppvärmnings- och värmepumpregulatorn 
en bildskärmshänvisning att filtret behöver bytas ut:

a avbrott (filterbyte sker senare)

B Bekräftelse efter lyckat filterbyte

Gör så här:

 Byt ut filtret på luftningsmodulen…

 Bekräfta filterbytet.

 HänViSning:
 Om filtret inte byts ut och uppmaningen "Fil-

terbyte" besvaras med "avbrott", visas upp-
maningen "Filterbyte" efter en vecka igen på 
bildskärmen.
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 programområdet "service"

välj programområde

Gör så här:

 Välj symbolen  i navigationsbildsskärmen…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service".

Första menydelen

Andra menydelen

vIsa InformatIon

Gör så här:

 Välj menyfältet "Information" i menyn "Service"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service information"...

Första menydelen

Andra menydelen

vIsa temperaturer

Gör så här:

 Välj menyfältet "Temperaturer" i menyn "Service infor-
mation"…
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 Bildskärmen skiftar till menyn "Service information 
temperaturer"...

Första menydelen

Andra menydelen

inlopp  matningstemperatur värmekrets

retur  återflödestemperatur värme-
krets

returbörv. återflöde-bör värmekrets

Hetgas  hetgastemperatur

Utetemp. Yttertemperatur

VV-börv.  bruksvarmvatten
   Bör-temperatur

VV-ärvärde bruksvarmvatten
   är-temperatur

Vk-till  värmekällor-
   inträdestemperatur

 Om inte existerande, visas här 
-50 °c

kylkrets  värmekällor-
   Utträdestemperatur

 Om inte existerande, visas här 
-50 °c

Bk1-infl.  blandarkrets 1 
 Matning-är-temperatur

Bk1-iF-Börv blandarkrets 1
   Matning-bör-temperatur

rumsinst. rumstation
   (= rumfjärrkontroll)

 Tillbaka till menyn "Service information".

vIsa Ingångar

Gör så här:

 Välj menyfältet "Ingångar" i menyn "Service inställ-
ningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service information in-
gångar"...

 HänViSning:
 Menyn visar om styrningens digitalingångar 

är till- eller frånkopplade.

Första menydelen

Andra menydelen

aSg avfrostning, saltvattentryck, genom-
flöde

Ingången kan ha olika funktioner allt efter apparattyp:
På L/V-apparater  avfrostning-slut-pressostat:

On = avfrostning avslutas.

På S/V- och V/V-apparater med genomflödeskoppling 
som anslutits på fabriken:

On = genomflöde korrekt.
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På S/V-appparater utan genomflödeskoppling som 
anslutits på fabriken kan här en pressostat för saltvat-
tentryck anslutas: On = saltvattentryck tillräckligt.

VVt bruksvarmvattentermostat
OFF = bruksvarmvattenbegäran

ELF spärrtid från ELF
OFF = spärrtid

Ht högtryckspressostat
OFF = tryck är korrekt

MOt motorskydd
On = motorskyddet korrekt

Lt lågtryckspressostat
On = tryck korrekt

PEX anslutning av en separat strömanod
  (möjligt på vissa apparater)

 Tillbaka till menyn "Service information".

vIsa utgångar

Gör så här:

 Välj menyfältet "Utgångar" i menyn "Service informa-
tion"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service information ut-
gångar"...

Första menydelen

Andra menydelen

Tredje menydelen

avfrost.ventil ventil- / kretsloppsomvändning

CPVV bruksvarmvatten-cirkulationspump

CPg 1 cirkulationspump för golvuppvärmning

CPV värmecirkulationspump

Bland. 1 open blandare 1 öppnas
On = öppnas / OFF = ingen styrning

Bland. 1 close blandare 1 stängd
On = stängs / OFF = ingen styrning

Ventilation ventilation för värmepumphus på 
vissa L/V-apparater.

  På stora L/V-apparater andra 
steget på ventilatorn

Ventil.- CPBS ventilator, brunns- eller
   saltlösningscirkulations- 

 pump

kompressor 1 kompressor 1 i värmepump

kompressor 2 kompressor 2 i värmepump

ECP  extra cirkulationspump  –
   cirkulationspump

SVk 1 andra värmeaggregat 1
SVk 2 - SF andra värmeaggregat 2 - sam-

lingsfel

 Tillbaka till menyn "Service information".
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vIsa tIdförlopp

Gör så här:

 Välj menyfältet "Tidförlopp" i menyn "Service informa-
tion"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service information tid-
förlopp"...

Första menydelen

Andra menydelen

VP sedan värmepump i drift sedan
(tidsangivelse i hh:mm:ss)

SVk 1  andra värmeaggregat 1 i drift 
sedan

SVk 2  andra värmeaggregat 2 i drift 
sedan

netinkf.  nättillkopplingsfördröjning
DCS-tid  kopplingsspel-spärr
komp-Dt kompressor-ståtid
VrL-tid  värmeregulator mer-tid
Vrk-tid  värmeregulator mindre-tid
tDi sedan termisk desinfektion i drift sedan
avst. VV  spärr bruksvarmvatten

 Tillbaka till menyn "Service information".

vIsa drIfttImmar

Gör så här:

 Välj menyfältet "Drifttimmar" i menyn "Service infor-
mation"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service information 
drifttimmar"...

Första menydelen

Andra menydelen

Dt kompr.1 drifttimmar kompressor 1
imp. kompr.1 impulse Verdichter 1
gDt kompr.1 durchschnittliche Laufzeit
   kompressor 1
Dt kompr.2 drifttimmar kompressor 2
imp. kompr.2 impulse Verdichter 2
gDt kompr.2 durchschnittliche Laufzeit
   kompressor 2
Dt SVk 1 drifttimmar
   andra värmeaggregat 1
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Dt SVk 2 drifttimmar
   andra värmeaggregat 2
Dt VP drifttimmar värmepump

 Tillbaka till menyn "Service information".

vIsa felmInne

Gör så här:

 Välj menyfältet "Felminne" i menyn "Service informa-
tion"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service information fel-
minne"...

1 felkod

 Felkodens betydelse på sida 65

2 datum då felet inträffade
3 klockslag då felet inträffade

 HänViSning:
 Maximalt visas de fem senaste felen.

 Tillbaka till menyn "Service information".

vIsa frånkopplIngar

Gör så här:

 Välj menyfältet "Frånkopplingar" i menyn "Service infor-
mation"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service information 
frånkopplingar"...

1 Frånkopplingskod
FVp  värmepump fel
ElF  ElF-spärr
AnF anläggningsfel
mV  Weniger Varme

2 datum för frånkopplingen
3 klockslag för frånkopplingen

 HänViSning:
 Maximalt visas de fem senaste frånkoppling-

arna.

 Tillbaka till menyn "Service information".
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vIsa anläggnIngens status

Gör så här:

 Välj menyfältet "Anläggningsstatus" i menyn "Service in-
formation"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service information an-
läggningsstatus"...

1 Symbol för programområde "Service
   information" med menytitel

2 VP-typ värmepumptyp

 kodens betydelse: sida 68

3 Prog-version mjukvara-tillstånd
på uppvärmnings- och värmepumpregulatorn

4 Bival.-niv bivalentsteg
1 = en kompressor får köras
2 = två kompressorer får köras
3 = ytterligare värmeaggregat får köras

5 Drifttillst. aktuellt drifttillstånd
Uppvärmning
Bruksvarmvatten
Avfrostning

 Tillbaka till menyn "Service information".

utföra InställnIngar

Gör så här:

 Välj menyfältet "Inställningar" i menyn "Service"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service inställningar"...

fastlägga tIllgång tIll data

Gör så här:

 Välj menyfältet "Datatillgång" i menyn "Service informa-
tion"…
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 Bildskärmen skiftar till menyn "Service inställningar lö-
senord"...

1 Symbol för programområdet "Service 
inställningar" med menytitel

2 inmatningsfält för kod med fyra siffror

3 information om aktuell status för datatillgång

 Välj första inmatningsfältet för sifferkoden…

 mata in sifferkodens talvärde. Avsluta inmatningen...

 Var FörSiktig:
 Efter servicearbeten måste datatillgång stäl-

las tillbaka till kund.

 Om felaktiga programinställningar görs som 
inte är anpassade till anläggningens kom-
ponenter, kan funktionsfel resp. allvarliga 
skador på anläggningen inträffa. Åtkomst till 
grundläggande inställningar på anläggningen 
måste därför spärras för obehörig personal.

 HänViSning:
 tillverkaren tar inget ansvar för skador som 

uppstått på grund av felaktiga programins-
tällningar som inte är anpassade till anlägg-
ningens komponenter.

 Upprepa proceduren för det andra till fjärde inmat-
ningsfältet…

 Spara eller radera inmatningarna. Inmatningsfälten sätts 
automatiskt till 0000. markören hoppar automatiskt till 
navigationspilen. programmet ger information om vald 
status för datatillgång i menyraden "Datatillgång"…

 Gå tillbaka till menyn "Service inställningar" genom att 
välja navigationspilen.

öppna kortprogram

kortprogrammen har till uppgift att underlätta servicearbe-
ten.

Gör så här:

 Välj menyfältet "kortprogram" i menyn "Service inställ-
ningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service inställningar 
kortprogram"...

1 Symbol för programområde "Service
   inställningar" med menytitel
2 kortprogram

Hoppar över kopplingsspelspärren och friger värme-
pumpen.

3 tvångsuppvärmning
programinställningar ignoreras. Uppvärmningsbegä-
ran till högtryck. Efter högtrycksfel väljs menyfältet 
"Tvångsuppvärmning" automatiskt bort och återställs.

4 tvångsbruksvarmvatten
Funktionen är analog till "Tvångsuppvärmning".

5 manuell avfrostning
Värmepumpen kan testas med avfrostningsfunktionen.

 Välj önskat kortprogram…

 Spara eller radera inmatningarna. Gå tillbaka till menyn 
"Service inställningar".
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fastlägga temperaturer

Gör så här:

 Välj menyfältet "Temperaturer" i menyn "Service inställ-
ningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service inställningar 
temperaturer"...

Första menydelen

returbegr Återflöde-begränsning
  Inställning av maximal återflödestemperatur i 

uppvärmningsdrift

Hysteres Vr  hysteres värmeregulator
  Inställning av värmeregulatorns regleringshyste-

res
  på mycket reaktionsstarka värmesystem skall 

en större hysteres ställas in, på tröga värme-
system en mindre.

t-returh max  återflödeshöjning maximal
  Inställning av maximalt tillåten översvängning 

av återflödestemperaturen. Vid överskridelse 
av maximal återflödestemperatur ignoreras in-
terna minimalgångtider och alla värmeaggregat 
frånkopplas. Ställ alltid in ett högre värde än 
värdet för hysteres Vr.

Frig komp2  frigivning 2. kompressor
  Ett värde visas bara på apparater med två kom-

pressorer.
  Inställning av minimal yttertemperatur, fr.o.m. 

den 2:a kompressorn kan friges för upp-
värmning enligt behov. Ovanför inställd 
yttertemperatur förblir den 2:a kompressorn 
spärrad vid uppvärmningsdrift.

Frig SVk  frigivning 
 2. värmeaggregat

  Inställning av yttertemperaturen, fr.o.m. vilken 
det andra värmeaggregatet kan friges enligt 
behov. Ovanför inställd yttertemperatur förblir 
det andra värmeaggregatet spärrat.

  Undantag:
  Vid fel och inställning fel med SVk friges det 

andra värmeaggregatet oberoende av inställd 
yttertemperatur.

t-luftavfr. temperatur-luftavfrostning
  Ett värde visas endast på l/V-apparater och om 

luftavfrostningen är tillkopplad.
  Inställning av frigivningstemperatur för luftav-

frostning. Under inställd temperatur spärras 
luftavfrostningen.

Andra menydelen

tDi-börtemp  tDi-börtemperatur
  Inställning av börtemperatur för termisk desin-

fektion i bruksvarmvattenberedningen.

Hysteres VV  hysteres bruksvarm-
   vatten

  Inställning av regleringshysteres för bruksvarm-
vattenberedning.

inl komp 2 VV  matning 2. kompressor
   Bruksvatten

  Ett värde visas bara på l/V-apparater med två 
kompressorer.

  Inställning av matningstemperaturen, fr.o.m. 
bruksvarmvatten bereds med en kompressor.

  Optimering av fyllnadstid och de temperatu-
rer för bruksvarmvatten som kan nås genom 
intelligent till- och frånkoppling av den 2:a 
kompressorn.

Yt max  maximal
   Yttertemperatur

  Ett värde visas bara på l/V-apparater
  Inställning av maximal yttertemperatur, fr.o.m. 

vilken värmepumpen spärras.
  Ett andra värmeaggregat friges efter behov.
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Yt min  minimal
   Yttertemperatur

  Ett värde visas bara på l/V-apparater.
  Inställning av minimal yttertemperatur, under 

vilken värmepumpen spärras.
  Ett andra värmeaggregat friges efter behov.

t-Vk min minimal
   värmekälla-temperatur

  Ett värde visas bara på S/V-/V/V-apparater.
  Inställning av minimal tillåten temperatur i vär-

mepumpens kylkrets.

  på S/V-apparater:
  med kD-åtkomst kan ett värde över -9 °c 

ställas in (krävs vid användning av mellanväx-
lare)

  på V/V-apparater

Tredje menydelen

t-Hg max  maximal
   hetgastemperatur

  Inställning av maximal tillåten temperatur i vär-
mepumpens kylkrets.

t-LaVF-slut  temperatur luftavfrostning
   slut

  Ett värde visas endast på l/V-apparater och om 
luftavfrostningen är tillkopplad.

  Inställning av temperaturen, vid vilken luftav-
frostningen i förångarens utlopp avslutas.

ned till  maximal sänkning
  Inställning av yttertemperatur, till vilken en 

nattsänkning genomförs.
  Om den verkliga yttertemperaturen faller 

under inställt värde, ignoreras detta.

Max. infl.  maximal
   matningstemperatur

  Om denna temperatur överskrids vid matning, 
frånkopplas värmepumpens ena kompressor.

Värmepump typ Fabriksinställning
LWC, KHZ-LW, WZL 57 °C
LW 45/70/80/100/120/260 57 °C
LW 150/190/330 59 °C
LW 150/320H 64 °C
SWP … / SWC 230/330 57 °C
SWC …H 64 °C
SWP …H 64 °C
WZS …H 64 °C
WWP … / WWC 280/440 60 °C
WWC …H 64 °C

 Välj önskad parameter. respektive temperatur-inmat-
ningsfält får mörk bakgrund…

 Ställ in önskad temperatur…

 Värdeområde: Sida 13, systeminställning vid idrift-
tagningen

 Avsluta inmatningen...

 Upprepa vid behov proceduren  –  för ytterligare 
parametrar…

 rulla ned bildskärmen helt. Spara eller radera inställ-
ningarna. Gå tillbaka till menyn "Service inställningar".

fastlägga prIorIteter

Gör så här:

 Välj menyfältet "prioriteter" i menyn "Service inställ-
ningar"…
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 Bildskärmen skiftar till menyn "Service inställningar pri-
oriteter"...

 HänViSning:
 Bruksvarmvatten har – som visat i exemplet 

– prioritet i fabriksinställningen.

 Om du vill ge uppvärmningen prioritet, fortsätt med   
Välj annars med .

 menyfältet "Bruksvatten". prioritet-inmatningsfältet får 
mörk bakgrund…

 ändra prioritet för "Bruksvatten" och avsluta inmat-
ningarna…

 HänViSning:
 Menyfältet "Uppvärmning" ger endast infor-

mation. Här kan inga manuella inställning 
göras.

 Spara eller radera inställningarna. Gå tillbaka till menyn 
"Service inställningar".

fastlägga systemInställnIngar

Gör så här:

 Välj menyfältet "System inställning" i menyn "Service in-
ställningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service inställningar 
system"...

 Välj önskad parameter. respektive inmatningsfält får 
mörk bakgrund…

 Utför önskad inställning…

 Var FörSiktig:
 Felaktiga inställningar som inte är anpassade 

till anläggningens komponenter utgör fara 
för säkerheten och anläggningens funktions-
duglighet och kan leda till allvarliga skador.

 HänViSning:
 tillverkaren tar inget ansvar för skador som 

uppstått på grund av felaktiga programins-
tällningar som inte är anpassade till anlägg-
ningens komponenter.

 HänViSning:
 notera avvikelser från respektive fabriksin-

ställningar i översikten "Systeminställningar 
vid idrifttagningen".

 Sida 13, systeminställning vid idrifttagningen

 Avsluta inmatningen...

 Upprepa vid behov proceduren  –  för ytterligare 
parametrar…

Första menydelen

ELF  ELF spärrtider
  utan SVK = SVk vid ElF-spärr också spärrad

  med SVK = SVk vid ElF-spärr frigiven
  Inställning endast möjlig med panna eller ter-

moaggregat

rumsinst. rumstation (rumfjärrkontroll)
  nej = ingen rumfjärrkontroll ansluten

  Ja = rumfjärrkontroll ansluten
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anslutning hydraulisk integrering
  Inställning av hydraulisk integrering av buffert-

minne
  Retur (=returflöde) = hydraulisk integrering 

med radminne (fram-/återflöde)
  Sep-tank (=separerad ackumulering) = 

hydraulisk integrering med parallellminne (mul-
tifunktionsminne,…)

 HänViSning:
 Med separerad ackumulering krävs en extern 

återflödesgivare.

Blandkr1 blandarkrets 1
  Inställning av blandarstyrningens funktion

  Fyll = blandaren fungerar som fyllnadsblandare, 
t ex för en panna

  Töm = blandaren fungerar som regleringsblan-
dare, t ex för golvuppvärmning

  Kylning = blandaren fungerar som regle-
ringsblandare för passiv kylfunktion (bara på 
S/V-apparater)

  Nej = blandaren utan funktion

SVk1 typ typ för det andra värmeaggrega-
tet 1

  Nej = ingen SVk ansluten, anläggningen arbetar 
monovalent

  Elekro = värmestav ansluten som SVk, anlägg-
ningen arbetar monoenergetiskt

  Olja = panna ansluten som SVk, anläggningen 
arbetar bivalent

  Termoaggregat = termoaggregat anslutet som 
SVk, styrs som värmestav, kan emellertid friges 
vid ElF-spärr

SVk1 Fkt Funktion på det andra värmeag-
gregatet 1

  Nej = ingen SVk ansluten, anläggningen arbetar 
monovalent

  Värme = SVk sitter som värmestav i buffert-
lagringen eller är bara hydrauliskt integrerad i 
uppvärmningen

  V o. VV (=värme och bruksvarmvatten) = 
SVk sitter hydrauliskt i matningen till vär-
mepumpen. SVk genomströmmas om 
uppvärmningsvärmepumpen eller cirkulations-
pumpen för bruksvarmvatten är igång

 Var FörSiktig:
 Om det finns en inbyggd genomströmnings-

apparat, som används för uppvärmning och 
bruksvarmvatten, måste vä o. bv ställas in 
som funktion.

 HänViSning:
 För varje SVk måste typ och funktion ställas 

in.

Andra menydelen

SVk2 typ typ för det andra värmeaggrega-
tet 2

  Nej = ingen SVk2 ansluten, utgången har funk-
tionen "samlingsfel"

  Elekro = SVk2 är en värmestav, anläggningen 
drivs monoenergetiskt

SVk2 fkt funktion för det andra värmeaggrega-
tet 2

  Nej = ingen SVk2 ansluten, utgången har funk-
tionen "samlingsfel"

  Värme = SVk2 sitter som värmestav i buffert-
lagringen

  Varmv. (=bruksvarmvatten) = SVk2 sitter i 
bruksvarmvattentanken

 Var FörSiktig:
 Om ZWE2 står på nej, har utgången funk-

tionen "Samlingsfel". ingen SVk får anslutas 
till denna utgång.

 Utgången taktas vid självåterställande fel. 
"kontinuerligt på" vid fel.

 Var FörSiktig:
 Endast följande SVk1 / SVk2 kombinationer 

är tillåtna:

SVk1 Fkt SVk2 Fkt Frigivning

Värme Värme

V o VV Värme

Värme Varmv.

nej Varmv.

nej Värme

V o VV Varmv.
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Fel fel
  med SVK = vid fel på värmepumpen tillkopplas 

anslutna SVk efter behov
  utan SVK = vid fel på värmepumpen tillkopplas 

bara anslutna SVk om återflödes-temperatu-
ren < 15 °c (frostskydd)

Varmv. 1 bruksvarmvatten 1
  Sensor = beredning av bruksvarmvatten inleds 

eller avslutas via en givare i bruksvarmvatten-
tanken

  Term. (=Termostat) = beredning av bruksvarm-
vatten inleds eller avslutas via en termostat på 
bruksvarmvattentanken

 HänViSning:
 anslut bruksvarmvattentermostaten till 

samma klämmor som bruksvarmvattengiva-
ren (lågspänning). Bruksvarmvattentermo-
staten måste vara passande för lågspänning 
(potentialfri kontakt).

 termostat stängd (= signal På) = bruksvarm-
vatten begärs.

Varmv. 2 bruksvarmvatten 2
  Tillval, endast möjligt med S/V- / V/V-apparater 

med två kompressorer
  med 1 Komp = bruksvarmvattenberedning med 

en kompressor
  med 2 Komp = bruksvarmvattenberedning med 

två kompressorer

Varmv. 3 bruksvarmvatten 3
  med ECP = en extra cirkulationspump är igång 

vid beredning av bruksvarmvatten
  utan ECP = extra cirkulationspump är inte 

igång vid beredning av bruksvarmvatten

Tredje menydelen

Varmv. 4 bruksvarmvatten 4
  Börvärde = värmepumpen försöker att nå 

inställt börvärde för bruksvarmvattentempera-
turen

  Maxvärde = värmepumpen försöker att nå 
maximalt möjlig temperatur på bruksvarmvatt-
net

Varmv. 5 bruksvarmvatten 5
  med CPV = värmecirkulationspumpen är igång 

vid beredning av bruksvarmvatten
  utan CPV = värmecirkulationspumpen är inte 

igång vid beredning av bruksvarmvatten

 HänViSning:
 inställning av apparater med USV "med 

CPV".
 inställning av apparater med BOP "utan 

CPV"

Värmepump typ Fabriksinställning.
SWC med CPV
LWC med CPV
WZS med CPV
WZL med CPV
KHZ LW med CPV
WWC med CPV
andra apparater utan CPV

VV +VP max maximal gångtid bruksvarmvat-
tenberedning + värmepump

  Efter att inställd tid har avlöpt, stängs SVk i 
bruksvarmvattenberedningen, men bara om 
denna har frigivits vid uppvärmningsdrift!

avfrcyk max avfrostningcykeltid, maximal tid 
mellan två avfrostningsprocedu-
rer

  Endast möjligt på l/V-apparater
  Tidslängden som skall ställas in finner ni i drift-

instruktionen till respektive l/V-apparat. Om ni 
inte finner några uppgifter där, gäller följande:
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nominell effekt 
med a2/W35

avfrostnings-
cykeltid

afr2

4,5 Ytteruppställning 60 min 1Komp
6 Inneruppställning 45 min 1Komp
6 Ytteruppställning 90 min 1Komp
7 Inneruppställning 90 min 1Komp
7 Ytteruppställning 90 min 1Komp
8 Ytteruppställning 45 min 1Komp
8 Inneruppställning 45 min 1Komp
10 Inneruppställning 60 min 1Komp
10 Ytteruppställning 60 min 1Komp
12 Inneruppställning 60 min 1Komp
12 Ytteruppställning 60 min 1Komp
15 Inneruppställning 60 min 1Komp
15 Ytteruppställning 60 min 1Komp
15H Inre och yttre 45 min 1Komp
19 Inneruppställning 45 min 1Komp
19 Ytteruppställning 45 min 1Komp
26 Inneruppställning 45 min 1Komp
32 Inneruppställning 60 min 1Komp
33 Inneruppställning 60 min 1Komp

Luftavf. Luftavfrostning
  Endast möjligt på l/V-apparater

  Nej = luftavfrostning inte frigiven
  Ja = luftavfrostning frigiven generellt över in-

ställd temperatur

LaVF max maximal tid luftavfrostning
  Endast möjligt på l/V-apparater och om luftav-

frostningen har frigivits

 Var FörSiktig:
" Luftavf." och "L-avf max" ska endast ställas 

in med 33kW luft/vatten-värmepumpar.

Fjärde menydelen

avfrostn. 1 avfrostning 1
avfrostn. 2 avfrostning 2

  Endast möjligt på l/V-apparater med 2 kom-
pressorer

  m 1 Komp = avfrostning med endast en kom-
pressor

  m 2Komp = avfrostning med två kompressorer, 
såvida dessa var igång även före avfrostningen

Pumpopt. Pumpalternativ
  Nej = värmecirkulationspumparna är alltid 

igång, förutom om en annan beredningstyp har 
begärts (bruksvarmvatten, ...) eller om appara-
ten är frånslagen

  Ja = värmecirkulationspumparna frånkopplas 
vid behov

Extrapump Extra pump
  ECP = utgången ZUp/ZIp på styrningen funge-

rar som extra cirkulationspump
  CP = utgången ZUp/ZIp på styrningen fungerar 

som cirkulationspump (bruksvarmvatten)

Åtkomst.  dataåtkomstbehörighet
  Inställning av dataåtkomst för "Inst" (=kvalifice-

rad fackpersonal) eller "kundtj." (=kundtjänst)

aSg avfrostning, saltvattentryck, genom-
flöde

  Endast möjligt på S/V-/V/V-apparater
  Nej = varken saltlösningspressostat eller ge-

nomströmningsomkopplare anslutna
  Salttr. = på S/V-apparater är på ingång ASG en 

saltlösningspressostat ansluten
  Genomfl = på V/V-apparater är på ingång ASG 

en genomströmningsomkopplare ansluten

 Var FörSiktig:
 På vissa V/V-apparater har en genomström-

ningsomkopplare byggts in på fabriken. i 
detta fall måste aSg ställas till "genomstr".

 En felaktig inställning utgör fara för säkerhe-
ten och apparatens funktionsduglighet och 
kan leda till allvarliga skador.
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Femte menydelen

kontr. komp övervakning kompressor
  Från = kompressorövervakning frånkopplad

  Till = kompressorövervakning tillkopplad, om 
matarledningens vridfält är felaktigt, registreras 
ett fel på "nät in"

 Var FörSiktig:
 koppla endast från kompressorövervak-

ningen för felsökning vid servicearbeten.

 På apparater med en nätväktare har kom-
pressorövervakningen kopplats från på fabri-
ken.

reglering reglering av värmekurvor
  YT-ber. =börtemperaturen för återflödet beräk-

nas utifrån inställd värmekurva
  Fasttemp. = börtemperaturen för återflödet 

kan väljas oberoende av yttertemperaturen

torkning
  Endast möjligt med extern energikälla (ved-

panna, solaranläggning med parallellagring, …)
  med. bland. = om blandaren är definierad som 

tappnings-blandare, reglerar den inställd bör-
temperatur i utvärmeprogrammet

  utan bland. = Falls mischer als Entlade-mischer 
definiert ist, fährt er während des Ausheizpro-
gramms immer auf

El. anod elektrisk anod
  Separat strömanod i bruksvarmvattentanken

  Ja = separat strömanod existerar
  Nej = separat strömanod existerar inte

 Var FörSiktig:
 På apparater med separat strömanod i 

bruksvarmvattentanken måste "Ja" ställas in 
i menyfältet för att säkerställa rostskyddet 
för tanken.

 anslutning av en separat strömanod måste 
utföras i enlighet med anvisningarna i res-
pektive värmepumps driftinstruktion.

Par.-drift. Parallell-drift
  Har till uppgift att kunna koppla flera värme-

pumpar parallellt.
  Nej = parallell-drift av
  Ja = parallell-drift på

 Var FörSiktig:
 Parallell drift är endast möjlig, om alla anslutna 

värmepumpar har samma antal kompressorer. 
Ställ parallell-driften endast på "Ja" om flera 
värmepumpar är förbundna via ett parallell-
kretskort (tillbehör).

 Driftinstruktion "parallellkoppling“

Period 1 
  period för styrning av blandarkretsen 1. Den 

tar 2 minuter. Blandarkretsen 1 styrs alltså i 
2-minuter-takt.

  Denna takt kan ändras genom inställbara 
värden enligt följande formel:

  2 min. x inställt värde = ändrad takt

Sjätte menydelen

Drifttid 1 ventilgångtid
  (maximal kopplingstid)

  Ventilgångtid för blandarkretsen 1. Den tar 90 
sekunder. Blandarkretsen 1 är alltså igång 
under 90 sekunder, efter att den har star-
tats.

  Denna gångtid kan ändras genom inställbara 
värden enligt följande formel:

  90 sek. x inställt värde = ändrad gångtid

 Spara eller radera inställningarna. Gå tillbaka till menyn 
"Service inställningar".
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lufta ur systemet

Gör så här:

 Välj menyfältet "System urluftning" i menyn "Service in-
ställningar"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service inställningar ur-
luftning"...

1 Symbol för programområde "Service
  inställningar" med menytitel
2 CPV

cirkulationspump för uppvärmning och 
golvuppvärmning

3 CPVV
cirkulationspump för bruksvarmvatten

4 Ventil CPBS
Ventilator, brunns- eller saltlösningscirkulationspump

5 ECP  CP 
Extra cirkulationspump, cirkulationspump

6 Urluftningens drifttid

 Välj de(n) anläggningsdel(ar) som ska luftas ur…

 Ställ in urluftningsprogrammets drifttid…

 •
 Välj menyalternativet "Drifttid". Inmatningsfältet för 

tidsangivelsen får mörk bakgrund…

 •
 Ställ in drifttiden (timmar)…

 HänViSning:
 Värdeområde för drifttid = 1 – 24 timmar
 Fabriksinställning: 1 timme

 •
 Avsluta inmatningen...

 Spara eller radera inställningarna...

 HänViSning:
 Om cirkulationspumpar har valts, startas ur-

luftningsprogrammet omedelbart efter att 
inställningarna har sparats.

 Urluftningen avbryts för 5 minuter under 
varje timme och startas därefter automa-
tiskt igen.

 Gå tillbaka till menyn "Service inställningar".

 HänViSning:
 Så länge som urluftningsprogrammet är 

aktivt, visas motsvarande programsymbol i 
navigationsbildskärmen:
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välja språk för BIldskärmsvIsnIngen

menyerna och texter på manöverdelens bildskärm kan visas 
i olika språk. Du kan välja ett språk.

Gör så här:

 Välj menyfältet "Språk" i menyn "Service"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service språk"...

Första menydelen

Andra menydelen

 

 Gå till och välj önskat språk…

 Spara eller radera inställningarna. Gå tillbaka till menyn 
"Service".

 HänViSning:
 Så snart som ni väljer symbolen  , skiftar 

bildskärmsvisningen till det språk du ställt 
in.

 ställa In datum och tId

Gör så här:

 Välj menyfältet "Datum / Tid" i menyn "Service"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service Datum+Tid"...

 Välj inmatningsfältet för datum…

 mata in aktuellt datum…

 proceduren  –  analogt för inmatningsfälten för 
månad, år, timme, minuter och sekunder…

 HänViSning:
 Veckodagen kan inte ändras. Den beräknas 

automatiskt och visas.

 Spara eller radera inställningarna. Gå tillbaka till menyn 
"Service".
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Betongtorkprogram

Gör så här:

 Välj menyfältet "Betongtorkprogram" i menyn "Ser-
vice"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service utvärdepro-
gram"...

Första menydelen

Andra menydelen

 

Tredje menydelen

 

 HänViSning:
 inställda temperaturvärden är matnings-

temperaturvärden. Värmepumpen regleras 
via återflödesgivaren. Programmet tar fram 

respektive spridning på nytt vid varje tem-
peraturväxel. Därför är en mindre avvikelse 
från inställt temperaturvärde möjlig.

 HänViSning:
 Värdena i fabriksinställningen motsvarar 

normalvärden från vissa massagolvtillver-
kare, kan emellertid ändras på plats.

 Var FörSiktig:
 Fabriksinställda värden eller önskade värden 

måste kontrolleras huruvida de passar för 
det massagolv som ska värmas ut.

InställnIng av temperaturer och tIdsIntervall

Gör så här:

 Välj tabellfältet "IF1“ i menyn "Service utvärme" (= mat-
ning-temperatursteg 1) …

 Tillhörande temperatur-inmatningsfält får mörk 
bakgrund. Ställ in önskad temperatur och avsluta inmat-
ningen…

 Välj inmatningsfältet "Tid" i tabellraden "IF1“ …

 Inmatningsfältet för tiden, som ska vara "IF1“ får mörk 
bakgrund. Ställ in önskad tidsperiod och avsluta inmat-
ningen…

 Upprepa proceduren  –  för tabellraderna "IF2“ – 
"IF10“…

 HänViSning:
 Om det krävs mindre än tio steg för utvärm-

ning av massagolvet, ska tidsintervallet sättas 
till "0h" för att steg som inte behövs.

 Var FörSiktig:
 Starta inte bruksvarmvatten snabbfyllning 

medan utvärmeprogrammet är igång.
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 HänViSning:
 Om temperaturerna i värmesystemet redan 

är högre än börtemperaturen för det första 
iF-temperatursteget, ska utvärmeprogram-
met startas med nästa högre liggande tem-
peratursteg. i annat fall kan utvärmepro-
grammet i det första iF-temperatursteget 
utlösa ett felmeddelande.

starta utvärmeprogrammet

 HänViSning:
 Beredning av bruksvarmvatten är inte möjlig 

medan utvärmeprogrammet körs.

Gör så här:

 rulla ned bildskärmen "Service utvärme" helt. Välj me-
nyfältet "Starta Tpr"…

 En säkerhetsfråga visas…

Första delen

Andra delen

 HänViSning:
 i utvärmeprogrammet friges alla anslutna 

värmeaggregat efter behov. ändå gäller:

 En värmeanläggning är avsedd för uppvärm-
ning och inte för utvärmning av massagolv. 
Det kan därför bli nödvändigt att under ut-
värmefasen integrera ytterligare värmeag-
gregat.

 Besvara säkerhetsfrågan. Välj menyfältet "ja" eller 
menyfältet "nej"…

 HänViSning:
 Om säkerhetsfrågan besvaras med "nej", 

startas utvärmeprogrammet inte.

 Om säkerhetsfrågan besvaras med "ja", återvänder bild-
skärmen till menyn "Service utvärme".

 Den sista menyposten är nu "Tpr startas", menyfältet 
"Spara inställningarna" får mörk bakgrund.

 Välj menyfältet "Spara inställningarna" för att starta ut-
värmeprogrammet…

 meddelandet "Tpr startas" skiftar till "Tpr igång".



63
Tekniska ändringar förbehålles.
SE830320/180724 © Alpha-InnoTec GmbH

 Efter att utvärmeprogrammet har startats, körs de pro-
grammerade IF-temperaturstegen automatiskt efter 
varandra.

 Det för ett IF-temperatursteg inställda tidsintervallet 
är inte nödvändigtvis den verkliga tidsperiod som krävs 
för att nå nästa IF-temperatursteg. Det kan vara olika 
länge, allt efter värmeanläggning och värmepumpens 
effekt, tills nästa IF-temperatursteg nås.

 Om på grund av för låg värmeeffekt ett IF-temperatur-
steg inte nås, visas ett felmeddelande på bildskärmen. 
Felmeddelandet informerar även om det IF-tempera-
tursteg som inte kunde nås. Betongtorkprogrammet 
fortsätter emellertid ändå att vara igång och försöker 
att nå de därpåföljande IF-temperaturstegen.

 HänViSning:
 Efter att ett iF-temperatursteg har avlöpt, 

sätts tillhörande tidsintervall till "0h". Detta 
säkerställer att utvärmeprogrammet fort-
sätter vid början av det iF-steg där avbrottet 
skedde, t ex efter strömavbrott.

 HänViSning:
 Om felmeddelandet "Effekt utvärme" visas 

(= felnummer 730), är detta bara en hänvis-
ning till att utvärmeprogrammet inte kunde 
klara av temperatursteget inom fastlagt tids-
intervall. Betongtorkprogrammet körs ändå 
vidare. Felmeddelandet kan först kvitteras 
när utvärmeprogrammet har körts igenom 
eller manuellt kopplas från.

 Tillbaka till menyn"Service".

 HänViSning:
 Så länge som utvärmeprogrammet är aktivt, 

visas motsvarande programsymbol i naviga-
tionsbildskärmen:

avsluta utvärmeprogrammet manuellt

Gör så här:

 Välj menyfältet "Betongtorkprogram" i menyn "Ser-
vice"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service utvärme-
program"... menyraden "Deaktivera AHp" får mörk 
bakgrund…

Tryck på "vrid-tryck-knappen". Betongtorkprogrammet 
kopplas omedelbart från, indikeringen "Deaktivera 
AHp" ersätts automatiskt av indikeringen "AHp inte 
aktiv"…

 rulla ned bildskärmen helt, spara inställningarna och 
återvänd till menyn "Service".
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anläggnIngens konfIguratIon

 HänViSning:
 Om det finns ett användningssätt som inte 

behövs för er anläggning, är det onödigt att 
dess programområden visas på bildskärmen.

 Exempel: Er anläggning används uteslutande för upp-
värmning. Inga komponenter har installerats för be-
redning av bruksvarmvatten. Därför behöver ni inte 
åtkomst till menyerna i programområdet "Bruks-
varmvatten". Det är av denna anledning onödigt att 
dessa menyer visas på bildskärmen. I "Anläggningens 
konfiguration" lägger ni fast, att dessa menyer prin-
cipiellt inte visas på bildskärmen och därmed förblir 
dolda.

 HänViSning:
 Dolda menyer har ingen inverkan på funktio-

nen respektive driftsätten. Ska en typ av an-
vändning frånkopplas, måste detta ställas in i 
menyn "Driftsätt".

Gör så här:

 Välj menyfältet "Anläggningskonfig." i menyn "Ser-
vice"…

 Bildskärmen skiftar till menyn "Service anläggningskon-
fig."...

 Välj bort de programområden som inte behövs…

 Exemplet på bilden visar att menyerna i programområ-
det "Uppvärmning" visas på bildskärmen. menyerna till 
programområdet "Bruksvarmvatten" visas inte.

 Spara eller radera inställningarna. Tillbaka till 
menyn"Service".
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Felsökning / felmeddelanden
nr. indikering Förkortning Beskrivning Åtgärd

701 Lågtrycksst.
Kontakta Kundtj. LTF

Lågtryckspressostaten i kylkretsen har 
utlöst en gång (på S/V-/V/V-apparater) 
eller flera gånger (på L/V-apparater)

Kontrollera VP avseende läckage, 
brytpunkt pressostat, avfrostning och 
TA.min. Åtgärda felet

702 Lågtrycksp.
Reset autom. LTB

endast möjligt på L/V-apparater: Lågtryck 
i kylkretsen har reagerat. Automatisk VP-
nystart efter en kort tid

Kontrollera VP avseende läckage, 
brytpunkt pressostat, avfrostning och 
TA.min. Åtgärda felet

703 Frostskydd
Kontakta Kundtj. F-FRO

endast möjligt på L/V-apparater: Om vär-
mepumpen är igång och temperaturen i 
matningen > 5 °C, registreras frostskydd

Kontrollera VP-effekt, avfrostnings-
ventil o värmeanläggning. Åtgärda 
felet

704 Hetgasfel
Reset i hh:mm F-HG

Maximal temperatur i hetgas-kylkretsen 
överskriden. Automatisk VP-nystart efter 
hh:mm

Kontrollera kylmedelsmängd, förång-
ning, överhettning, framflöde, åter-
flöde och VK-min. Åtgärda felet

705 Motorskydd VEN
Kontakta Kundtj. F-MOT Motorskydd har utlösts Kontrollera inställt värde och venti-

lator/BSUP. Åtgärda felet

707 Kodering VP
Kontakta Kundtj. F-KVP Brott eller kortslutning på koderings-

bryggan i VP efter första tillkopplingen

Koderingsmotstånd i VP, kontrollera 
kontakten och anslutningsledningen. 
Åtgärda felet

708 Givare återflöde
Kontakta Kundtj. F-TRF Brott eller kortslutning på återflödesgi-

varen

Kontrollera återflödesgivare, kontakt 
och anslutningsledningen. Åtgärda 
felet

709 Givare matning
Kontakta Kundtj. F-TIF

Brott eller kortslutning på matningsgi-
varen. Ingen felfrånkoppling på S/V-/V/V-
apparater

Kontrollera matningsgivare, kontakt 
och anslutningsledningen. Åtgärda 
felet

710 Givare hetgas
Kontakta Kundtj. F-HGS Brott eller kortslutning på hetgasgivaren i 

kylkretsen
Kontrollera hetgasgivare, kontakt och 
anslutningsledningen. Åtgärda felet

711 Givare yttertemperatur.
Kontakta Inst. F-US

Brott eller kortslutning på yttertemperatur-
givaren. Ingen felfrånkoppling. Fast värde 
-5 °C

Kontrollera yttertemperaturgivare, 
kontakt och anslutningsledningen. Åt-
gärda felet

712 Givare bruksv.
Kontakta Inst. F-SVV Brott eller kortslutning på bruksvarmvat-

tengivaren. Ingen felfrånkoppling.

Kontrollera bruksvarmvattengivare, 
kontakt och anslutningsledningen. Åt-
gärda felet

713 Givare VK-På
Kontakta Kundtj. F-TVI Brott eller kortslutning på värmekälla-gi-

varen (inträde)
Kontrollera värmekälla-givare, kon-
takt och anslutningsledningen.

714 Hetgas VV
Reset i hh:mm VVS2

Termisk gräns för VP överskriden. Bered-
ning av bruksvarmvatten spärrad under 
hh:mm

Kontrollera genomflöde bruksvarm-
vatten, värmeväxlare, bruksvarm-
vatten-temperatur och cirkulations-
pump bruksvarmvatten. Åtgärda felet

715 Högtryck-avsk.
Reset autom. HTF

Högtryckspressostaten i kylkretsen har 
reagerat. Automatisk VP-nystart efter en 
kort tid

Kontrollera genomflöde HW, över-
strömning, temperatur och kondensa-
tion. Åtgärda felet

716 Högtrycksfel
Kontakta Inst. F-HT Högtryckspressostaten i kylkretsen har 

reagerat flera gånger.

Kontrollera genomflöde HW, över-
strömning, temperatur och kondensa-
tion. Åtgärda felet

717 Genomflöde-VK
Kontakta Inst. F-GVK

Genomflödesbrytaren på V/V-apparater 
har utlöst under förspolningstiden eller 
under drift eller nätväktaren har utlöst

Kontrollera genomflöde, brytpunkt 
DFS, filter, luftfrihet. Kontrollera vrid-
fältet, om det finns en nätväktare. Åt-
gärda felet

718 Max. yttertemp.
Reset autom. i hh:mm YTMAX

endast möjligt på L/V-apparater: Yttertem-
peraturen har överskridet tillåtet maximal-
värde. Automatisk VP-nystart efter hh:mm

Kontrollera inställt värde och ytter-
temperatur. Åtgärda felet

719 Min. yttertemp.
Reset autom. i hh:mm YTMIN

endast möjligt på L/V-apparater: Ytter-
temperaturen har underskridet tillåtet mi-
nimalvärde. Automatisk VP-nystart efter 
hh:mm

Kontrollera inställt värde och ytter-
temperatur. Åtgärda felet
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nr. indikering Förkortning Beskrivning Åtgärd

720 VK-temperatur
Reset autom. i hh:mm UFG

endast möjligt på S/V-/V/V-apparater: 
Temperaturen på förångningens utträde 
har på VK-sidan underskridit säkerhets-
värdet flera gånger. Automatisk VP-ny-
start efter hh:mm

Kontrollera genomflöde, filter, luft-
frihet, temperatur. Åtgärda felet

721 Lågtrycksfrånkoppling
Reset autom. LTFK

Lågtryckspressostaten i kylkretsen har 
reagerat. Automatisk VP-nystart efter en 
kort tid

Kontrollera brytpunkt pressostat, ge-
nomflöde VK-sida. Åtgärda felet

722 Tempdiff HW
Kontakta Kundtj. F-TDV Temperaturspridningen vid uppvärm-

ningsdrift är negativ (=felaktig)

Kontrollera funktion och placering på 
matnings- och återflödesgivare. Åt-
gärda felet

723 Tempdiff VV
Kontakta Kundtj. TD-VV Temperaturspridningen vid bruksvarmvat-

tendrift är negativ (=felaktig)

Kontrollera funktion och placering på 
matnings- och återflödesgivare. Åt-
gärda felet

724 Tempdiff avf
Kontakta Kundtj. TD-AVF Temperaturspridningen i värmekretsen är 

under avfrostning < 15 K (=risk för frost)

Kontrollera funktion och placering av 
matnings- och återflödesgivare, be-
fordringseffekt CPV, överströmning 
och värmekrets. Åtgärda felet

725 Anläggningsfel VV
Kontakta Inst. F-VV Bruksvarmvattendriften störd, önskad lag-

ringstemperatur starkt underskriden

Kontrollera cirkulationspump VV, 
tankfyllning, spärrslid och 3-vägs-
ventil. Lufta ur hetvatten och VV. Åt-
gärda felet

726 Givare blandarkr 1
Kontakta Inst. F-SBL1 Brott eller kortslutning på blandarkretsgi-

varen

Kontrollera blandarkretsgivare, kon-
takt och anslutningsledningen. Åt-
gärda felet

727 Saltlösningstryck
Kontakta Inst. F-ST Pressostaten för saltlösning har reagerat 

under förspolningstiden eller under driften

Kontrollera saltlösningstryck och 
pressostat för saltlösning. Åtgärda 
felet

728 Givare VK-Av
Kontakta Kundtj. F-TVU Brott eller kortslutning på värmekälla-gi-

varen vid VK-utträde

Kontrollera värmekälla-givare, kon-
takt och anslutningsledningen. Åt-
gärda felet

729 Vridfältsfel
Kontakta Inst. F-KK Kompressor utan effekt efter tillkoppling Kontrollera vridfält och kompressor. 

Åtgärda felet

730 Effekt utvärm.
Kontakta Inst. F-TRK

Betongtorkprogrammet kunde inte nå ett 
IF-temperatursteg inom angivet tidsinter-
vall. Betongtorkprogramet körs vidare.

Kontrollera effektbehovet under ut-
värmning. Åtgärda felet

732 Fel kylning
Kontakta Inst. F-KYLN Hetvattentemperaturen på 16 °C har un-

derskridits flera gånger
Kontrollera blandare och värmecirku-
lationspump. Åtgärda felet

733 Fel anod
Kontakta Kundtj. F-PEX Felingången på den separata ströma-

noden har reagerat

Kontrollera förbindelseledning anod 
och potentiostat. Fyll VV-tank. Åt-
gärda felet

734 Fel anod
Kontakta Kundtj. F-PEX

Fel 733 existerar längre än två veckor 
och beredning av bruksvarmvatten är 
spärrad

Kvittera felet temporärt för att frige 
bruksvarmvattenberedningen. Åt-
gärda fel 733.

735 Fühler Ext. En
Kontakta Inst. F-TEE

endast möjligt om det finns ett Comfort-
kretskort inbyggt: Brott eller kortslutning 
på givaren "Extern energikälla"

Kontrollera givare "Extern energi-
källa", kontakt och förbindelseledning. 
Åtgärda felet

736 Givare solarkollektor
Kontakta Inst. F-TSF

endast möjligt om det finns ett Comfort-
kretskort inbyggt: Brott eller kortslutning 
på givaren "Solarkollektor“

Kontrollera givaren "Solarkollektor", 
kontakt och anslutningsledningen. Åt-
gärda felet

737 Givare solarackumulator
Kontakta Inst. F-TSB

endast möjligt om det finns ett Comfort-
kretskort inbyggt: Brott eller kortslutning 
på givaren "Solarackumulator“

Kontrollera givaren "Solarackumu-
lator", kontakt och anslutningsled-
ningen. Åtgärda felet
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nr. indikering Förkortning Beskrivning Åtgärd

738 Givare blandarkrets2
Kontakta Inst. F-SBL2

endast möjligt om det finns ett Comfort-
kretskort inbyggt: Brott eller kortslutning 
på givaren "blandarkrets2“

Kontrollera givaren "blandarkrets2", 
kontakt och anslutningsledningen. Åt-
gärda felet

739 CAN-fel: VP saknas
Kontakta Kundtj. F-CAN1 Värmepump saknas Kontrollera VP-adressering, VP-antal 

och förbindelseledning. Åtgärda felet

740 CAN-fel: Timeout
Kontakta Kundtj. F-CAN2 Time out Kontrollera förbindelsekabel och styr-

spänning. Åtgärda felet

741 CAN-fel: Bus off
Kontakta Kundtj. F-CAN3 Bus off Kontrollera förbindelsekabel och styr-

spänning. Åtgärda felet

742 CAN-fel: Data
Kontakta Kundtj. F-CAN4 Data Kommunikationsproblem, kontrollera 

styrspänningen. Åtgärda felet

743 CAN-fel: Adress
Kontakta Kundtj. F-CAN5 Adress Kontrollera VP-adressering och VP-

antal. Åtgärda felet

745 Modem-fel
Reset autom. F-MOD Ingen förbindelse med modem eller 

modem hittades inte

Kontrollera att modemet är tillkopplat. 
Kontrollera modemets inställningar i 
programmet och förbindelsekabeln. 
Åtgärda felet

kvIttera ett fel

Om ett fel inträffar och ett felmeddelande visas på bildskärmen:

 notera felnumret…

 kvittera felmeddelandet genom att trycka på "vrid-tryck-knappen" (under 7 sekunder).
 Bildskärmen skiftar från felmeddelandet till navigationsbildskärmen…

 Om felet inträffar igen bör du kontakta en installatör eller auktoriserad servicepersonal (= kundtjänst),

 i fall felmeddelandet uppmanar till detta. meddela felnumret och kom överens om nästa åtgärd.

tekniska specifikationer
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montage

Endast i frostfria, torra och väderbeständiga lokaler.
Omgivningstemperatur: 0 °c – 35 °c
El-anslutning:  230 V Ac, 18 VA, 0,1 A

utgångar

reläkontakter: 8 A / 230 V, radioavstörn
Säkring:  6,3 AT (för alla reläutgångar)
Förbrukare upp till 1450 W kan anslutas till utgångarna.

Ingångar

Optokoppling: 230 V
Givare ingångar: nTc-givare 2,2 kΩ / 25 °c

anslutnIngar

Styrledning: 12polig, utgångar 230 V
Givarledning: 12polig, lågspänning
Anslutningsplint: 1polig, skruvklämmor

gränssnItt

rS 232:  9polig, SubD för datoranslutning

 Var FörSiktig:
 rS 232 – gränssnittet får endast användas av 

auktoriserad servicepersonal.

kodering värmepump

Värmepump typ Förkort-
ning

r i Ohm

Inte belagd ERC över-
bryggad

Salt/vatten 1 kompressor SW1 118
Salt/vatten 2 kompressor SW2 162
Vatten/vatten 1 kompressor WW1 205
Vatten/vatten 2 kompressor WW2 255
Luft/vatten 1 kompressor 
inneruppställning L1I 316

Luft/vatten 2 kompressor 
inneruppställning L2I 374

Luft/vatten 1 kompressor 
ytteruppställning L1A 442

Värmepump typ Förkort-
ning

r i Ohm

Luft/vatten 2 kompressor 
ytteruppställning L2A 523

Kompaktvärmecentral 
salt/vatten KSW 619

Kompaktvärmecentral 
luft/vatten KLW 715

Salt/vatten Compact SWC 845
Luft/vatten Compact LWC 976
Luft/vatten stor apparat 
2 kompressor L2G 1.150

Värmecentral 
salt/vatten WZS 1.370

karakteristik temperaturgivare

t / °C r / kΩ

-20 16,538
-15 12,838
-10 10,051
-5 7,931

+/-0 6,306
+5 5,040

+10 4,056
+15 3,283
+20 2,674
+25 2,200
+30 1,825
+35 1,510
+40 1,256
+45 1,056
+50 0,891
+55 0,751
+60 0,636
+65 0,534

systeminställning vid 
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idrifttagning
Parameter Fabriksinställning inställning idrifttagning Värdeområde Åtkomst
Returbegr 45 °C °C *) 35 °C – 70 °C  Kundtj.
Hysteres VR 2,0 K K *) 0,5 – 3,0 K  Kundtj.
T-returh max 7,0 K K *) 1,0 – 7,0 K  Kundtj.
Frig Komp 2 5 °C °C *) -20 °C – 20 °C  Kundtj.
Frig SVK -2 °C °C *) -20 °C – 20 °C  Kundtj.
T-luftavfr. 10 °C °C *) 0 °C – 20 °C  Kundtj.
TDI-börtemp 65 °C °C *) 50 °C – 70 °C  Användare
Hysteres VV 2,0 K K *) 1,0 – 30,0 K  Kundtj.
Inl Komp2 VV 50 °C °C *) 10 °C – 70 °C  Kundtj.
YT max 35 °C °C *) 10 °C – 45 °C  Kundtj.
YT min -20 °C °C *) -20 °C – 10 °C  Kundtj.

T-VK min S/V: -9 °C
V/V: 3,5 °C °C *) -20 °C – 10 °C  Kundtj.

 Fabrik
T-HG max 130 °C °C *) 90 °C – 140 °C  Fabrik
T-LAVF-slut 2 °C °C *) 2 °C – 10 °C  Kundtj.
Ned till -20 °C °C *) -20 °C – 10 °C  Användare
Max. infl. beroende på app. °C *) 35 °C – 75 °C  Användare
ELF utan SVK utan SVK  •  med SVK *) utan SVK  •  med SVK  Kundtj.
Rumsinst. Nej Nej  •  Ja *) Nej  •  Ja  Användare
Anslutning Retur Retur •  Sep-tank *) Retur •  Sep-tank  Kundtj.
Blandkr1 Nej Nej  •  Töm •  Fyll •  Kylning *) Nej  •  Töm •  Fyll •  Kylning  Användare
SVK1 Typ Elekro Nej  •  Elekro  •  Olja •  Termo *) Nej  •  Elekro  •  Olja •  Termo  Kundtj.
SVK1 Fkt V o VV Nej  •  Värme  •  V o VV*) Nej  •  Värme  •  V o VV  Kundtj.
SVK2 Typ Nej Nej  •  Elekro *) Nej  •  Elekro  Kundtj.
SVK2 Fkt Nej Nej  •  Värme  •  Varmv *) Nej  •  Värme  •  Varmv.  Kundtj.
Fel med SVK utan SVK  •  med SVK *) utan SVK  •  med SVK  Kundtj.
Varmv. 1 Sensor Sensor •  Term. *) Sensor •  Term.  Användare
Varmv. 2 med 1 Komp med 1 Komp  •  med 2 Komp *) med 1 Komp  •  med 2 Komp  Kundtj.
Varmv. 3 med ECP utan ECP  •  med ECP *) utan ECP  •  med ECP  Kundtj.
Varmv. 4 Börvärde Börvärde •  Maxvärde*) Börvärde •  Maxvärde  Fabrik
Varmv. 5 beroende på app. utan CPV  •  med CPV *) utan CPV  •  med CPV  Kundtj.
VV+VP max 0 h h *) 0 h – 8 h  Användare
Avfrcyk max 45 min min *) 45 • 60 • 90 • 120 • 180  • 240 • 300 min  Kundtj.
Luftavfr. Nej Nej  •  Ja *) Nej  •  Ja  Kundtj.
LAVF max 15 min min *) 5 min – 30 min  Kundtj.
Avfrostn 1 Avfr 1 Avfr 1  •  Avfr 2 *) Avfr 1  •  Avfr 2  Fabrik
Avfrostn 2 m 1 Komp m 1 Komp  •  m 2 Komp *) m 1 Komp  •  m 2 Komp  Kundtj.
Pumpopt. Ja Nej  •  Ja *) Nej  •  Ja  Användare
Extrapump ECP ECP  •  CP *) ECP  •  CP  Kundtj.
Åtkomst Inst Inst  •  Kundtj. *) Inst  •  Kundtj.  Kundtj.
ASG beroende på app Nej  •  Genomfl  •  Salttr. *) Nej  •  Genomfl  •  Salttr.  Kundtj.
Kontr Komp Från Till  •  Från Till  •  Från  Kundtj.

Reglering YT-ber. YT-ber.  •  Fasttemp. *) YT-ber.  •  Fasttemp.  Användare

Torkning med bland. utan bland. •  med bland. *) utan bland. •  med bland.  Användare
El. anod beroende på app. Nej  •  Ja *) Nej  •  Ja  Kundtj.
Par.-drift Nej Nej  •  Ja *) Nej  •  Ja  Användare
Period 1 1,0  *) 0,25 – 2,0  Användare
Drifttid 1 1,0  *) 0,25 – 2,0  Användare

*) Notera värde respektive stryk vad som inte är tillämpligt
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viktiga förkortningar
Förkortning Betydelse

1Komp 1. Kompressor i värmepump
2Komp 2. Kompressor i värmepump
ANF Anläggningsfel
ASG Avfrostning, saltvattentryck, genomflöde
Avfcyk Avfrostningscykel
Avfr Avfrostning
Avst. VV Spärr bruksvarmvatten
Bival-niv Bivalenssteg
BK1IF-Börv Blandarkrets 1 – mat-

ning – börtemperatur
BK1-infl. Blandarkrets matningstemperatur
Blandkr1 Blandarkrets 1
CP Cirkulationspump
CPG 1 Golvuppvärmning-cirkulationspump
CPV Värmecirkulationspump
CPVV Cirkulationspump för bruksvarmvatten
DCS-tid Kopplingsspelspärr
Drif.-a Drifttimmar andra värmeaggregat 1
Dt Komp 2 Drifttimmar 2. Kompressor
Dt Kompr 1 Drifttimmar 1. Kompressor
Dt SVK1 Drifttimmar andra värmeaggregat 1
Dt SVK2 Drifttimmar andra värmeaggregat 2
DT VP Drifttimmar värmepump
DV Luftning dagdrift
ECP Extra cirkulationspump
ELF Spärrtid från energileverantören
Ext Extern
Extra p. Extra pump
Fördröjd nätink. Nättillkopplingsfördröjning
Frig Komp 2 Frigivning 2. Kompressor
Frig SVK Frigivning andra värmeaggregat
FV Stötluftning
gDT Kompr1 genomsnittlig gångtid 1. Kompressor
gDT Kompr2 genomsnittlig gångtid 2. Kompressor
Genomfl Genomflöde
HT Högtryckspressostat
Hysteres VR Hysteres värmeregulator
Hysteres VV Hysteres bruksvarmvatten
Imp. Kompr1 Impulser 1. Kompressor
Imp. Kompr2 Impulser 2. Kompressor
Inl. Komp2 VV Matning 2. Kompressor bruksvarmvatten
Inst Installatör
KHZ Komforthusteknikcentral
Komp Kompressor
Kontr komp Kompressorövervakning

Förkortning Betydelse

Kundtj. Kundtjänst / Service
L/V Luft/vatten
LAVF max maximal tid för luftavfrostning
LT Lågtryckspressostat
Luftavfr. Luftavfrostning ovan in-

ställd temperatur friges
LWA L/V ytterapparat
LWC Luft/vatten Compact
LWI Luft/vatten inneruppställning
Max. infl. maximal matnings-temperatur
MOT Motorskydd
Par.-drift Parallelldrift
PEX Party extern. Anslutning av en tryck-

knapp från rumstation möjlig
på WZS-apparater: Övervak-
ningskontakt för potentiostat

Pumpopt. Pumpalternativ
PV Luftning party (=kontinuerlig-dagdrift)
Returbegr Återflöde-begränsning
Returbörv. Återflöde börtemperatur
Rumsinst. Rumstation (= rumsfjärrkontroll)
S/V Salt/vatten
Sänkn. till maximal sänkning
SVK Andra värmeaggregat
SVK1 Andra värmeaggregat 1
SVK1 fkt Funktion på andra värmeaggregat 1
SVK1 typ Typ av andra värmeaggregat 1
SVK2 Andra värmeaggregat 2
SVK2 fkt Funktion på andra värmeaggregat 2
SVK2 typ Funktion på andra värmeaggregat 2
SWC Salt/vatten Compact
SW-status Software-status
TDI Termisk desinfektion
TDI-börtemp. Termisk desinfektion – börtemperatur
T-HG max maximal hetgastemperatur
TLAVF-slut Temperatur-luftavfrostning-slut
T-luftavfr. Temperatur-luftavfrostning
T-returh max maximal återflödeshöjning
Trycksaltlösn Saltlösningstryck
T-VK min minimal värmekälla-temperatur
Utvärme Utvärme, utvärmeprogram
V Uppvärmning
V/V Vatten/vatten
Varmv. Bruksvarmvatten
VD-status Kompresssor-ståtid
VEN Ventilator
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Förkortning Betydelse

Vent. Tilluft Tilluft ventilator (avfrostningsfunktion)
Ventil. CPBS Ventilator, brunns- eller salt-

lösningscirkulationspump
Ventilation Ventilation av värmepumphuset
VF Luftning Av
VK Värmekälla
VK-Från Värmekälla-utträdestemperatur
VK-Till Värmekälla-inträdestemperatur
VP Värmepump
VP sedan Värmepump i drift sedan
VP-typ Värmepump typ
VRK-tid Värmeregulator kortare-tid
VRL-tid Värmeregulator mer-tid
VV Bruksvarmvatten
VV-ärvärde Bruksvarmvatten är-temperatur
VV-börv. Bruksvarmvatten bör-temperatur
VVT Bruksvarmvattentermostat
WPS Värmepump fel
WWC Vatten/vatten Compact
YT Yttertemperatur
YT max maximal yttertemperatur
YT min minimal yttertemperatur
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