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1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

1.1 Sikkerhedsforskrifter

Generelt

B Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem, 
og opbevar den omhyggeligt for senere brug.

Installation og opstart

B Produktet må kun installeres og startes op af en auto-
riseret installatør.

Vedligeholdelse og istandsættelse

B Reparationer må kun udføres af autoriseret service-
personale. Dårligt udførte reparationer kan føre til 
risiko for brugeren og til forringet funktion.

B Anvend kun originale reservedele!

B Apparatet skal kontrolleres én gang om året af autori-
seret personale.

1.2 Symbolforklaringer

Signalord viser den risiko, der foreligger, hvis man ikke 
følger anvisningerne for at undgå risiko.

• Forsigtig betyder, at der kan forekomme lette materi-
elle skader.

• Advarsel betyder, at der kan forekomme lette person-
skader og alvorlige tingskader.

• Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige person-
skader.

Råd indeholder vigtige informationer i de tilfælde, hvor 
der ikke er risiko forbundet for person eller varme-
pumpe.

Sikkerhedshenvisninger i teksten vises 
med en advarselstrekant på grå baggrund.

Henvisninger vises med dette symbol og be-
grænses med horisontale linier over og un-
der teksten.
6 720 614 435 (2007/06)Copyright (optional information)
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2 Leveringsomfang

Fig. 1

T1 Fremløbstemperaturføler
T2 Udeføler
T5 Rumføler (tilbehør)
1 Indstillingsfødder
2 Dokumenter med apparatets dokumentation
3 Ventil med filter
4 Tang til demontering af filter
5 Sikkerhedskontakt med sikring 10 A
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3 Generelt

3.1 Transport og opbevaring
Varmepumpens udeenhed skal altid transporteres og 
opbevares stående. Varmepumpen må vippes, men ikke 
lægges ned.

Varmepumpens indendørsenhed må ikke opbevares eller 
transporteres ved temperaturer under 0 °C. Varmepum-
pens udeenhed må ikke opbevares ved temperaturer 
under 0 °C.

3.2 Opstillingssted
• Varmepumpens udeenhed stilles på et stabilt og 

jævnt underlag uden for huset.

• Ved opstilling skal installatøren overholde lydtrykni-
veauet for udeenheden (  kapitel 14.3 på side 41).

• Varmepumpens indendørsenhed opstilles inden i 
huset. Rørledningerne mellem indendørsenheden/
udeenheden og varmesystemet skal være så korte 
som muligt. Rørene udenfor skal være isolerede.

• Smelte- og kondensvand skal ledes fra varmepumpen 
til et afløb i huset.
Afløbsrøret skal have et fald og ende ovenover aflø-
bet. Afløbsrøret kan ikke fryse til, da den varme luft fra 
huset suges ind i afløbsrøret.

• Afløbsrøret kan også ledes ud til et udendørs afløb til 
regnvand, men det skal så forsynes med et varmeka-
bel ( kapitel 6.7 på side 18).

• Udeenheden til varmepumpen skal stå frit, så luft-
strømmen ikke hindres i at strømme gennem fordam-
peren.

• Stil varmepumpens udeenhed, så der ikke opstår 
koldluftcirkulation

• Stil varmepumpens udeenhed, så der ikke kan dryppe 
eller falde sne eller vand fra taget. Hvis dette ikke kan 
undgås helt, skal der monteres et beskyttelsestag. For 
at undgå koldluftcirkulation skal beskyttelsestaget 
monteres mindst 1,5 m over varmepumpen.

3.3 Minimale og maksimale arbejdstempe-
raturer

Maksimal arbejdstemperatur:  Varmepumpen kan 
arbejde ved en maksimal returtemperatur på ca. 59 °C. 
Af sikkerhedsgrunde stopper varmepumpen, så snart 
temperaturen kommer over denne værdi.

Ved drift udelukkende med elpatron er den maksimale 
arbejdstemperatur begrænset til 62 °C fra fabrikken. 
Den kan ændres til maksimalt 70 °C af installatøren. Hvis 
der indstilles en værdi på ≥ 65 °C, skal der installeres en 
blandeventil.

Minimal arbejdstemperatur: Hvis udetemperaturen bli-
ver for lav, stopper varmepumpen. Derefter overtager 
varmepatronen hele varmeproduktionen. Når udetempe-
raturen stiger igen, starter varmepumpen automatisk.

3.4 Regulering af varmesystemet
Styringen styrer varmeproduktionen til varmesystemet 
via udeføleren eller via en kombination af udeføleren og 
rumføleren.

Yderligere informationer til styringen findes i betjenings-
vejledningen til varmepumpens udeenhed.

3.5 Tvangsafrimning
Optøning af varmepumpen udføres via varmgas og styres 
med en 4-vejsventil. 4-vejsventilen vender flowretningen 
i kølemiddelkredsen.

Varmgassen smelter isen på fordamperens lameller. Der-
ved afkøles brugsvandet en smule. Optøningens varig-
hed afhænger af istykkelsen og den aktuelle 
udetemperatur. Temperaturføleren T11 kontrollerer 
optøningen.

Endvidere findes der en funktion til optøning af blæse-
ren. Den varme luft trækker gennem blæseren og forhin-
drer dermed, at den fryser til igen.

Installation må kun udføres af en autoriseret 
installatør. Installatøren skal overholde alle 
gældende regler samt forskrifter og bestem-
melser i installations- og betjeningsvejled-
ningen.
6 720 614 435 (2007/06)Copyright (optional information)
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3.6 Checkliste
B Stil varmepumpens udeenhed på en stabil under-

grund.

B Montér frem- og returledningerne på varmepumpens 
udeenhed.

B Montér afløbsrøret på varmepumpens udeenhed.

B Montér ventilen med filter.

B Montér frem- og returledningerne på varmepumpens 
indendørsenhed.

B Montér afløbsslangen på varmepumpens indendør-
senhed.

B Forbind varmepumpens udeenhed og indendørsen-
hed.

B Slut varmesystemet til.

B Montér udeføleren og rumføleren, hvis det ønskes (til-
behør).

B Tilslut CAN-BUS-ledningen til varmepumpens ude- og 
indendørsenhed.

B Fyld varmesystemet, og udluft det.

B Slut nettilslutningen, den primære centralvarme-
pumpe G2, jordrelæet (HPFI-relæet) og belast-
ningsvagten til.

B Slut anlægget til husets elskab.

B Tænd for anlægget. Udfør alle de nødvendige indstil-
linger på betjeningsfeltet.

B Kontrollér anlægget efter opstarten.

3.7 Temperaturfølernes positioner

Fig. 2

T1 Fremløbstemperaturføler
T2 Udeføler
T3 Beholderføler
T5 Rumtemperaturføler
T6 Varmgasføler
T8 Brugsvandsføler off
T9 Brugsvandsføler on
T10 Kondensatorføler
T11 Kølemiddelføler fordamper
T12 Luftføler fordamper

6 720 614 056-02.1I
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3.8 CAN-BUS
Printkortene i varmepumpens indendørs- og udeenhed 
forbindes via kommunikationsledningen CAN-BUS. CAN 
(Controller Area Network) er et 2-leder system til kom-
munikation mellem mikroprocessorbaserede moduler/
printkort, som kobles til i række.

I varmepumpens udeenhed befinder der sig et printkort 
(IOB-kort), og de øvrige printkort er i indendørsenhe-
den. Via CAN-BUS kan belastningsvagtkortet (tilbehør) 
sluttes til.

Velegnet ledning til ekstern tilslutning er BELDEN 8723 
2×2×AWG 22 ( i ) parsnoet kabel eller ELAQBY 2×2×0,6. 
Ledningen skal have flere ledere og være skærmet. 
Afskærmningen må kun være på den ene ende og kun 
være jordet på kabinettet. 

Den maksimalt tilladte ledningslængde er 20 m.

CAN-BUS-ledningen må ikke lægges sammen med led-
ninger, som fører 230 V eller 400 V. Minimumafstand 
100 mm. Lægning med følerledningerne er tilladt.

I det åbne rum til tilslutninger i varmepumpens inden-
dørs- og udeenhed skal den eksterne CAN-BUS-ledning 
lægges, så den ikke rører ved 230 V- eller 400 V-tilslutnin-
gerne.

Forbindelsen mellem printkortene etableres via fire 
ledere, som også forbinder 12-V-spændingen mellem 
printkortene. På printkortene er der både en markering 
for 12-V- og CAN-BUS-tilslutningerne.

Fig. 3

Kontakt S1 bruges til markering af start og slut for CAN-
BUS-forbindelsen. IOB-kortet i varmepumpens udendørs 
enhed og belastningsvagtkortet skal termineres med 
kontakten med S1. Stil hertil S1 på position „Term“.

Hvis der anvendes en belastningsvagt, skal dette kort 
termineres i stedet for CPU-kortet i indendørsenheden. 
Sørg for, at det rigtige kort er termineret, og at alle 
øvrige står på den modsatte position.

Forsigtig: Fejl på grund af induktiv påvirk-
ning.

B CAN-BUS-ledningen skal skærmes og 
lægges separat fra ledninger, som fører 
230 V eller 400 V.

Forsigtig: Byt ikke om på 12-V- og CAN-BUS-
tilslutningerne!

Processorerne ødelægges, hvis der sluttes 
12 V til CAN-BUS.

B Sørg for, at de fire ledninger sluttes til 
kontakterne med de tilhørende markerin-
ger på printkortene i varmepumpens in-
dendørs- og udeenhed.

6 720 0614 056-03.1D
6 720 614 435 (2007/06)Copyright (optional information)
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3.9 Opbygning af apparatet

Fig. 4 Åbent rum til tilslutning af varmepumpens indendørsenhed

1 Rørledning til varmepumpens udeenhed
2 Blandeventil
3 Centralvarmepumpe primær
4 Centralvarmepumpe sekundær
5 3-vejs-ventil
6 Tømningsventil

7 3-vejs-ventil
8 Spild/dryp-beholder
9 Manometer (0,5 - 1,5 bar)
10 Spærreventil med kontraventil
11 Påfyldning af anlægsvand
12 Sikkerhedsventil brugsvand

Fig. 5 Varmepumpens udeenhed

1 Lavtrykspressostat
2 Serviceudgang
3 4-vejsventil
4 Ekspansionsventil
5 Kontraventil
6 Kompressor
7 Højtrykspressostat
8 Serviceudgang
9 Tørfilter
10 Kondensator
11 Skueglas
12 Udlufter

Fig. 6 Belastningsvagtkort (tilbehør)
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4 Dimensioner og minimumafstande

Varmepumpens udeenhed

Fig. 7 Varmepumpens udeenhed

1 Udgang for anlægsvand (slange, 1" indvendigt gevind)
2 Indgang for anlægsvand (slange, 1" indvendigt gevind)
3 Gennemføring el-ledning
4 Afløb

Krævede minimumafstande for udeenheden

Der kræves en minimumafstand på 300 mm til væggen.

Der kræves en minimumafstand på 1000 mm foran ude-
enheden. På siden kræves der en minimumafstand på 
500 mm.

Hvis der monteres et beskyttelsestag, skal der være en 
afstand på mindst 1,5 m til udendørsenheden, så kold-
luftcirkulation undgås.

Krævede minimumafstande for indendørsenheden

Fig. 8 Varmepumpens indendørsenhed

Der kræves en minimumafstand på 600 mm foran inden-
dørsenheden. På siden kræves der ikke nogen afstand.

Mellem indendørsenheden og andre faste installationer 
som vægge, vaskekummer osv. kræves der en minimum-
afstand på 25 mm. Det bedste opstillingssted er på yder-
væggen eller på en isoleret mellemvæg.
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Rørledningstilslutninger

Fig. 9 Indendørsenhedens forside

1 Spild/dryp-beholder
2 Koldt vand
3 Varmt vand

I indendørsenheden skal der foretages følgende tilslut-
ninger:

B Læg et 32 mm afløbsrør fra spildevandsbeholderen til 
afløbet.

B Slut fremløbsledningen til varmesystemet til udgan-
gen, som er markeret med „fremløbsledning“.

B Slut returledningen til varmesystemet til udgangen, 
som er markeret med „returledning“.

B Slut det kolde vand til udgangen, som er markeret 
med „koldt vand“.

B Slut det varme vand til udgangen, som er markeret 
med „varmt vand“.

I udeenheden skal der foretages følgende tilslutninger:

B Læg et 32 mm afløbsrør fra spildevandstilslutningen 
til afløbet.

Montering af ventilen med filter

B Montér ventilen med filter vandret i returledningen til 
udeenheden så tæt som muligt på udeenheden.

Fig. 10 Indendørsenhedens bagside samt set oppefra

1 Returledning fra CV
2 Retur fra udedel

3 Fremløbsledning til CV
4 Fremløb til udede (husk filter)

6 720 614 056-09.1D
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5 Tilslutning af varmesystemet

5.1 Skylning af varmerør
Varmepumpen er en del af varmesystemet. Der kan 
opstå fejl i varmepumpen på grund af dårlig vandkvalitet 
i varmesystemet eller på grund af kontinuerlig tilførsel af 
ilt.

På grund af ilt danner der sig korrosionsprodukter i form 
af magnetit og aflejringer.

Magnetit har en slibeeffekt, som kan opstå i pumper, 
ventiler og komponenter med turbulente strømningsfor-
hold som f.eks. i kondensatoren.

Ved varmesystemer, som skal fyldes regelmæssigt, eller 
hvis brugsvand ikke indeholder rent vand ved udtagning 
af vandprøver, skal der træffes særlige foranstaltninger 
før installation af varmepumpen, f.eks. skal der installe-
res filtre og udluftere.

Brug ikke tilsætningsmidler til vandbehandlingen. Til-
sætningsmidler til forhøjelse af pH-værdien er tilladt.

Eventuelt kræves der en varmeveksler til beskyttelse af 
varmepumpen.

For beskyttelse af varmepumpen mod urenheder:

B Skyl rørsystemet grundigt igennem, før du slutter det 
til varmepumpen.

5.2 Tilslutning af varmepumpen til varme-
systemet

B Slut varmepumpen til varmesystemet.

For at undgå vibrationer mellem varmepumpens udeen-
hed og resten af anlægget:

B Montér fleksible slanger ved varmepumpens udeen-
hed ved tilslutningerne til brugsvandsind- og udgang.

Brug kobberrør med en længde på maksimalt 20 m og 
med en diameter på 28 mm til forbindelsen mellem var-
mepumpens indendørsenhed og udeenhed.

B Isolér rørene uden for huset med en isolering af typen 
Armaflex, som ikke suger fugt.

Der skal installeres tilgængelige luftudladere på rørtræk 
mellem ude- og indedel. Korte rørtræk udendørs reduce-
rer varmetabet.

Pumpekurver

Fig. 11 Centralvarmepumpe

5.3 Funktionsbeskrivelse
Funktionen er baseret på flydende kondensation og den 
ekstra energitilførsel via elpatronen i indendørsenheden. 
Styringen styrer varmepumpen i henhold til den indstil-
lede varmekurve med måleværdierne for udeføleren T2 
og fremløbsføleren T1.

Hvis varmepumpen alene ikke kan dække varmebehovet, 
starter elpatronen automatisk og producerer den 
ønskede temperatur sammen med varmepumpen.

Opvarmningen af varmt vand har prioritet. Det varme 
vand styres af måleværdien fra beholderføleren T3. Mens 
varmtvandsbeholderen varmes op, er varmesystemet 
koblet fra via en 3-vejs-ventil. Når varmtvandsbeholderen 
har nået sin nominelle temperatur, forsynes varmesyste-
met med brugsvand igen.

Varmtvandsdrift ved standset varmepumpe:

Ved udetemperaturer på under ca. –20 °C stopper var-
mepumpen automatisk, og der kan ikke længere varmes 
varmt vand op. Elpatronen i indendørsenheden overta-
ger automatisk opvarmningen af det varme vand.
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Fig. 12 Varmepumpens indendørsenhed

C11 Ekspansionsbeholder
E10 Opvarmning
E21 Varmepumpens udeenhed
E41 Dobbeltkappet varmtvandsbeholder i indendørsenheden
F21 Sikkerhedsventil med udgang
F41 Sikkerhedsventil med udgang
G1 Centralvarmepumpe sekundær
G2 Centralvarmepumpe primær
G3 Blæser
P11 Manometer
T1 Fremløbstemperaturføler
T2 Udeføler
T3 Beholderføler
T5 Rumføler (tilbehør)
T6 Varmgasføler
T8 Brugsvandsføler off
T9 Brugsvandsføler on
V21 Ventil med filter
V40 Varmt vand
W40 Koldt vand
Q10 Blandeventil
Q20 3-vejs-ventil
Q21 3-vejs-ventil

6 720 614 056-12.1D
Copyright (optional information)6 720 614 435 (2007/06)
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5.4 Påfyldning af varmesystemet
Fyld varmtvandsbeholderen op med anlægsvand efter 
udskylning af varmerørene. Fyld derefter varmesyste-
met.

Påfyldning af varmesystemet:

B Åben spærreventilen med kontraventil for at fylde 
varmtvandsbeholderen.

B Åben ventilen til påfyldning af brugsvand.

B Udluft varmesystemet ved at åbne udlufteren foroven 
på varmtvandsbeholderen.

B Udluft den ved hjælp af varmepumpens udlufter.

B Fyld på til trykket er korrekt. Normaltrykket er 0,5 - 1,5 
bar.

B Luk ventilen til påfyldning af brugsvandet, så snart det 
rigtige tryk er nået.

Fig. 13 Åbent rum til tilslutning af varmepumpens inden-
dørsenhed

1 Tømningsventil
2 Manometer
3 Spærreventil med kontraventil
4 Påfyldning af anlægsvand

Fig. 14 Varmepumpens indendørsenhed

1 Udlufter
2 Sikkerhedsventil varmesystem

Fig. 15 Varmepumpens udeenhed

1 Udlufter

Advarsel: Varmtvandsbeholderen kan rev-
ne, hvis anlægget fyldes i den forkerte ræk-
kefølge.

B Fyld varmtvandsbeholderen, mens et tap-
sted for varmt vand er åbent, og sæt den 
under tryk ved at lukke tapstedet, når 
vandet løber ud. Derefter fyldes varmesy-
stemet.
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6 Eltilslutning

Kontrollér, om kabler og platiner er i orden. Lavspæn-
dingsledningerne på 230 V- eller 400 V-førende ledninger 
skal lægges separat (minimumafstand 100 mm), så 
induktiv påvirkning undgås.

B Monter udetemperaturføleren T2.

B Montér nettilslutningen (  kapitel 6.6 på side 17).

B Montér sikkerhedskontakten.

B Slut den primære centralvarmepumpe G2 til.

B Montér eventuelt tilbehør.

Jordrelæ: Der skal anvendes et separat jordrelæ til var-
meanlægget. Følg de gældende forskrifter.

6.1 Tilbehør
Rumføleren T5 skal installeres og tilsluttes i husets refe-
rencerum (  kapitel 6.8 på side 19).

For at beskytte udeenhedens afløbsrør mod isdannelse, 
skal der installeres og tilsluttes et varmekabel på afløbs-
røret (  kapitel 6.7 på side 18).

Fig. 16

6.2 Overbelastningssikring
Anlægget kan udstyres med en belastningsvagt (tilbe-
hør). Hvis der er flere forbrugere sluttet til den samme 
strømkreds, kobler belastningsvagten strømforsyningen 
fra. Dette forhindrer, at hovedsikringen udløses. Tilslut 
belastningsvagten efter den vedlagte installationsvejled-
ning.

6.3 Nøddrift
Anlægget har en nøddriftsfunktion. Ved en fejl i styringen 
overtages varmeproduktionen af elpatronen. Yderligere 
informationer om nøddriften kan findes i betjeningsvej-
ledningen.

På AHB-kortet er der en termostat til regulering af frem-
løbstemperaturen i nøddrift. Termostaten er indstillet 
på 35 °C fra fabrikken. Denne grundindstilling er til 
anlæg med gulvvarme. Hvis huset udelukkende opvar-
mes med radiatorerer, forhøjes indstillingen til 55 °C.

Fig. 17 AHB-kort

Fare: På grund af strømstød!

B Før elektrisk tilslutning skal spændings-
forsyningen til varmeanlægget afbrydes.

Advarsel: Anlægget beskadiges, hvis det 
ikke har fået vand nok, og spændingsforsy-
ningen kobles til.

B Fyld varmtvandsbeholderen, sæt den un-
der tryk, og fyld varmesystemet. Derefter 
tændes der for spændingsforsyningen.

Forsigtig: Printpladen kan beskadiges på 
grund af elektrostatisk afladning. Det kan 
føre til fejl i de elektroniske komponenter.

B Behandl printpladen med største forsig-
tighed.

6 720 614 435-01.1O
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6.4 Elkredsløb til udeenheden

Fig. 18 Elkredsløb til udeenheden

B1 Faseafbryder
E3 Varmesystem til huset
E4 Ekstra varmekabel
F1 Sikring
G3 Blæser
K1 Kontaktor kompressor
M1 Kompressor
MB1 Motorværn kompressor
Q4 4-vejsventil
R1 Softstart
HP Pressostat høj
LP Pressostat lav
S1 Termineringskontakt
T6 Varmgasføler
T8 Brugsvandsføler off
T9 Brugsvandsføler on
T10 Kondensatorføler
T11 Kølemiddelføler fordamper
T12 Luftføler fordamper
1 Tilslutning blæser G3, blå
2 Tilslutning blæser G3, brun
3 Tilslutning blæser G3, sort
4 Funktionsbro kompressortype

6 720 614 056-17.1I
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6.5 Elkredsløb til indendørsenhed

Fig. 19

Do3 Åben
Do4 Åben
Do5 Luk
E1 Elpatron 6,75 kW
E2 Elpatron 6,75 kW
F1 Sikring
F21 Overophedningssikring
F31 Strømanode i varmtvandsbeholderen
G1 Centralvarmepumpe sekundær
G2 Centralvarmepumpe primær
Q1 3-vejs-ventil
Q2 3-vejs-ventil
Q3 Blandeventil

S1 Kontakt til terminering
S2 Kontakt til nøddrift
LW Termostat til nøddrift
T1 Fremløbsføler varme
T2 Udeføler
T3 Beholderføler
T5 Rumføler (tilbehør)
T99 Temperaturføler til nøddrift
1 Funktionsbro
2 Belastningsvagtkort (tilbehør)
3 Strømtransformatorerne sluttes til på den elektriske 

ledning
4 Elskab

1

2

4

3

6 720 614 056-18.1I
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6.6 Elkredsløb til indendørs- og udeenhed

Fig. 20

E4 Varmekabel (tilbehør)
G2 Centralvarmepumpe primær, ikke tilsluttet ved

udleveringen
T2 Udeføler
T5 Rumføler (tilbehør)
1 Varmepumpens indendørsenhed
2 Belastningsvagtkort (tilbehør)
3 Varmepumpens udeenhed
4 Transformator til den indgående spænding fra elskabet
5 Sikkerhedskontakt med sikring 10 A
6 Elskab: 25 A sikring ved 13,5 kW elpatron

1 2 3

4

5

6

6 720 614 056-19.1I
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6.7 Eksterne tilslutninger udeenhed

Fig. 21

Nettilslutning

Tilslut nettilslutningskablet på klemmerne L1, L2, L3, N 
og PE ( kapitel 6.4 på side 15). Vær opmærksom på 
ved tilslutningen, at fasefølgen skal være den samme 
som ved varmepumpens indendørsenhed. 
GVær opmærksom på at orange diode på fasefølgerelæ 
lyser, ellers byttes to faser på nettilslutningskablet i ude-
delen. Orange diode lyser når faser er korrekte.

Varmekabel (E4)

I området, som er udsat for frost, under udeenheden, 
kan der installeres et varmekabel på dråbekarrets afløbs-
rør. Tilslut varmekablet på klemmerne Do4 og N.  

CAN-BUS

Tilslut den afskærmede kommunikationsledning mellem 
varmepumpens indendørs- og udeenhed på klemmerne 
GND, CANL, CANH og 12V (  kapitel 3.8 på side 7).

6 720 614 056-20.1D

Længder [m] Effekt [W]
2 30
3 45
5 75

Tab. 2

Forsigtig: Byt ikke om på 12-V- og CAN-BUS-
tilslutningerne!

Processorerne ødelægges, hvis der sluttes 
12 V til CAN-BUS.

B Sørg for, at de fire ledninger sluttes til 
kontakterne med de tilhørende markerin-
ger på printkortene i varmepumpens in-
dendørs og udendørs enhed.
Copyright (optional information)6 720 614 435 (2007/06)
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6.8 Eksterne tilslutninger indendørsenhed

Fig. 22

Nettilslutning

Tilslut nettilslutningskablet på klemmerne L1, L2, L3, N 
og PE ( kapitel 6.5 på side 16). Vær opmærksom på 
ved tilslutningen, at fasefølgen skal være den samme 
som ved varmepumpens udeenhed.

Udeføler (T2)

Tilslut udeføleren på klemmerne Ai2 og GND.

Rumføler (T5)

Hvis du vil påvirke temperaturen via en rumføler (tilbe-
hør), skal rumføleren sluttes til klemmerne Ai4 og GND.    

CAN-BUS

Tilslut den afskærmede kommunikationsledning mellem 
varmepumpens indendørs- og udeenhed på klemmerne 
GND, CANL, CANH og 12V ( kapitel 3.8 på side 7).

6 720 614 056-21.1D

Forsigtig: Byt ikke om på 12-V- og CAN-BUS-
tilslutningerne!

Processorerne ødelægges, hvis der sluttes 
12 V til CAN-BUS.

B Sørg for, at de fire ledninger sluttes til 
kontakterne med de tilhørende markerin-
ger på printkortene i varmepumpens in-
dendørs og udendørs enhed.
6 720 614 435 (2007/06)Copyright (optional information)
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7 Betjeningsfelt

Alle indstillinger foretages på betjeningsfeltet, og even-
tuelle alarmer vises. Med betjeningsfeltet styres styrin-
gen efter brugerens ønsker.

Betjeningsfeltet og styringen befinder sig i varmepum-
pens indendørsenhed.

7.1 Oversigt over betjeningkomponenter

Fig. 23

1 Drifts- og fejllampe
2 Drejeknap
3 Hovedafbryder
4 Grafisk display

Drifts- og fejllampe

• Lampen lyser grønt: Hovedafbryderen er tændt (ON).

• Lampen blinker grønt: Hovedafbryderen er slukket 
(OFF).

• Lampen er slukket: Ingen spændingsforsyning til sty-
ringen.

• Lampen blinker rødt: Der er udløst en alarm, som 
ikke er tilbagestillet endnu (  kapitel 13 på side 31).

• Lampen lyser rødt: Der er opstået en fejl. Underret 
din installatør.

Drejeknap

Drejeknappen bruges til navigering mellem menuerne og 
til ændring af værdier. Ved tryk på drejeknappen bekræf-
tes valget.

Hovedafbryder

Varmepumpen tændes og slukkes på hovedafbryderen.

Grafisk display

Fig. 24

7.2 Betjeningsfeltets funktion
Med drejeknappen kan du navigere mellem menuerne. 

B Drej drejeknappen mod urets retning for at skifte til 
menuerne nedenunder.

B Drej drejeknappen i urets retning for at skifte til 
menuerne ovenover.

B Tryk på drejeknappen for at bekræfte, så snart det 
ønskede valg er markeret.

I hver undermenu er der pile helt oppe og helt nede, med 
hvilke du kan komme til den foregående menu.

B Tryk på drejeknappen, når pilen er markeret.

7.2.1 Symboloversigt

I displayets nederste del vises der symboler for de funk-
tioner og komponenter, som er i drift.

Fig. 25

1 Kompressor
2 Blæser
3 Elpatron
4 Belastningsvagt
5 Varmtvandsdrift
6 Spidsværdi for varmt vand (termisk desinfektion)
7 Ekstra varmt vand
8 Tidsstyring
9 Varmedrift
10 Alarm
11 Feriedrift

1

2

3

4

6 720 614 050-03.1D

6 720 614433-01.1o  

1 2 3

5 6 7

9

8

4

10 11 6 720 614 050-05.1D
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7.3 Menu niveauer
Menuerne er inddelt i forskellige niveauer til forskellige 
anvendelser.

• Menu
Brugerniveau – de mest anvendte menupunkter

• Udvidet menu
Brugerniveau – øvrige menupunkter

• Installation/service
Grundindstillinger til installatør

Anlæggets bruger ser kun de menupunkter, som er vist 
på begge brugerniveauer. Beskrivelsen af disse to bru-
gerniveauer findes i betjeningsvejledningen.

8 Installations- og service-
menu (I/S)

Fig. 26

Der kræves en 4-cifret adgangskode for at åbne installa-
tions- og servicemenuen (I/S):

B Tryk på drejeknappen, og hold den der i 5 sekunder 
for at åbne Udvidet menu.

B Vælg Access-niveau.

B Indtast den 4-cifrede adgangskode med drejeknap-
pen, og tryk på drejeknappen for at bekræfte. 
Adgangskoden er den aktuelle dato og sammensættes 
af to cifre for måneden og to cifre for dagen (f.eks. 
0920 for den 20. september). I displayet vises adgan-
gen = service.

B Tryk på drejeknappen for at åbne Menu. Der er nu 
adgang til brugermenuens almindeligste menupunk-
ter og menupunkterne til installations- og serviceme-
nuen (I/S) under Menu. Tryk på drejeknappen, og 
hold den der i 5 sekunder for at åbne Udvidet menu.

B Vælg i Udvidet menu punktet Access-niveau. Indtast 
adgangskoden 0000 for at vende tilbage til brugerni-
veauet.

Styringen vender automatisk tilbage til brugerniveauet 
120 minutter efter den sidste indtastning.

Forsigtig: Ændringer i installations- og ser-
vicemenuen (I/S) kan have alvorlige konse-
kvenser for anlægget.

B Indstillinger i installations- og serviceme-
nuen (I/S) må kun udføres af specialper-
sonale!

6 720 614433-02.1o  
6 720 614 435 (2007/06)Copyright (optional information)



22 | Oversigt menu da
9 Oversigt menu

Tabellerne Menu og Udvidet menu viser det øverste 
niveau for de disponible menupunkter. De forindstillede 
værdier kan findes i tabellerne Fabriksværdier 
( kapitel 14.1 på side 38).

Menu

Hurtig nystart af varmepumpen? I/S

Start Indstilling af ur I/S

Integreret ekstraføler I/S

Tilslutningseffekt I/S

Manuel drift I/S

Tilskudsvalg I/S

Sprog I/S

Korrigering af føler I/S

Interval blæseroptøning I/S

Blæseroptøningstid I/S

Tvangsafrimning I/S

Blokering af opvarmning af krumtaphus ved høj 
udetemperatur

I/S

Tidspunkt bevægelsesstyring I/S

Alarmsummer signallængde I/S

T1 Børværdi maksimum I/S

Display I/S

Rumtemperaturindstilling (vises kun, hvis 
T5 er sluttet til)

K

Varme +/– (vises kun, hvis T5 ikke er sluttet 
til)

K

Indstillinger for varme +/- (vises kun, hvis 
T5 ikke er sluttet til)

Grænseværdi for V eller H I/S

Ændring ved stærk afkøling/opvarmning

Ændring ved afkøling/opvarmning

Temperaturer K

Tab. 3
Copyright (optional information)6 720 614 435 (2007/06)
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Udvidet menu

Varme Varmeanlæggets temperatur K

Rumtemperaturindstillinger (vises kun, hvis T5 er sluttet 
til)

K

Varmesæson K

Opvarmning, maksimal driftstid ved varmtvandsbehov K

Frakoblingsrelæ, fra VV til varmesystem I/S

Varmt vand Ekstra varmt vand K

Spidsværdi for varmt vand (termisk desinfektion) K, I/S

Varmtvandstemperatur K, I/S

Tidsstyring varmt vand K

Temperaturer Visning af temperaturerne, ind- og udgange I/S

Korrigering af føler I/S

Optøningsindstillinger T12-T11 indstillinger I/S

Maksimal udetemperatur I/S

T11 maksimal temperatur I/S

Maksimal tid I/S

Forsinkelse efter kompressorstart I/S

Minimal tid mellem optøninger I/S

Trykudligningstid for kompressor I/S

Trykudligningstid for 4-vejsventil I/S

Tvangsafrimning I/S

Varmekabeltid efter optøning I/S

Blæseroptøning I/S

Timere Timer-visning K, I/S

Eltilskud indstillinger Startforsinkelse I/S

Tidsstyring tilskud I/S

Tilskudsvalg I/S

Eltilskud indstillinger I/S

Blandeventilindstillinger I/S

Effektforbrug (viser den aktuelle værdi) I/S

Indstilling af ur Indstil dato K, I/S

Indstil klokkeslæt K, I/S

Alarm Alarmprotokol K, I/S

Alarmforløb I/S

Advarselsprotokol I/S

Access-niveau K, I/S

Gentabler fabriksværdier K, I/S

Deaktivering af alarmsummer K

Programversion K, I/S

Tab. 4
6 720 614 435 (2007/06)Copyright (optional information)
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10 Opstart

Før opstarten:

B Åben alle radiatorer eller gulvvarmesystemer.

B Fyld varmesystemet.

B Udluft varmesystemet.

B Kontrollér varmesystemet for tæthed.

Hvis varmepumpen er sluttet til et luftvarmesystem, skal 
blæserne kobles til og luftvarmesystemets ventiler være 
åbne.

10.1 Tilslutning af varmepumpen
B Tænd for netspændingen til varmepumpen. Tænd for 

varmepumpen med et kort tryk på hovedafbryderen 
(ON/OFF) på betjeningsfeltet. I displayet vises de 
sprog, der er til rådighed.

Fig. 27

B Vælg det ønskede sprog til displayvisningen. Det 
valgte sprog overtages som grundindstilling og 
ændres ikke ved Genetabler fabriksværdier. Du kan 
også senere vælge et andet sprog i menuen under 
start. Der kan vælges mellem følgende sprog: Dansk, 
Tysk, Engelsk, Fransk, Norsk, Polsk, Finsk, Svensk, 
Ceština.

B Vælg Indstilling af ur.

Fig. 28

B Vælg Dato-indstilling for at indstille den aktuelle 
dato. Indstil datoen med drejeknappen i formatet år-
måned-dag.

Fig. 29

B Vælg Tids-indstilling for at indstille det aktuelle klok-
keslæt med drejeknappen.

B Åben installations- og servicemenuen (I/S) 
( kapitel 8 side 21).

10.2 Start
I menuen Start findes alle menupunkterne til konfigura-
tion af anlægget. Indstil menupunkterne et efter et i hen-
hold til de lokale betingelser.

Fig. 30

B Vælg menupunktet Start.

10.2.1 Integreret ekstraføler

Hvis rumføleren T5 er installeret, skal der under menu-
punktet T5 vises „Ja“ som bekræftelse.

10.2.2 Tilslutningseffekt

Fig. 31

Angiv total effekt: Samlet tilsluttet effekt for elpatro-
nen. Hvis varmepumpens indendørsenhed drives med 
13,5 kW-elpatron, indstilles der 13,5 kW her.

Kompressordrift, effektbegrænsning: Effektbegræns-
ningen for elpatronen under kompressordriften indstil-
les her. I grundindstillingen er effektbegrænsningen 50% 
af elpatronens samlede effekt.

Kun tilskud, effektbegrænsning: Effektbegrænsningen 
for elpatronen under kompressordriften deaktiveres her. 
Fra fabrikken er effektbegrænsningen den samme værdi 
som elpatronens samlede effekt.

6 720 614 347-23.1I

6 720 614433-04.1o  

6 720 614433-05.1o  

6 720 614433-06.1o  

6 720 614433-07.1o  
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10.2.3 Luftvarmepumpe i drift

I nogle tilfælde kan varmepumpens indendørsenhed 
startes op, uden at varmepumpens udeenhed er sluttet 
til.

Hvis der ikke er sluttet en udeenhed til:

B Vælg Nej.

10.2.4 Manuel drift

Før opstart af varmesystemet kan du foretage en funkti-
onskontrol af alle tilsluttede komponenter. Du kan f.eks. 
til- og frakoble pumperne og ventilerne manuelt.

Fig. 32

B Vælg Ja for at aktivere.

10.2.5 Tilskudsvalg

Fig. 33

Blokering af kompressor- og blæserstart:

B Vælg Kun tilskud?, hvis varmesystemet og det varme 
vand udelukkende skal opvarmes med elpatronen.

Menupunktet Blokér tilskud? forhindrer opvarmning 
med elpatronen. Opvarmning med elpatronen er så kun 
muligt under alarmdrift, ved spidsværdier, ekstra varmt 
vand og drift kun med elpatron.

10.2.6 Sprog
Ved første start af varmepumpen ændres det indstillede 
sprog:

B Vælg Sprog.

Det valgte sprog overtages som grundindstilling og 
ændres ikke med funktionen Genetabler fabriksvær-
dier.

10.2.7 Korrigering af føler

Med dette menupunkt kan alle temperaturfølernes viste 
værdier korrigeres op eller ned med maksimalt 5 K (°C). 
Værdien angives direkte i K (°C ). Temperaturfølerens 
viste værdi må kun ændres, hvis det er absolut nødven-
digt.

10.2.8 Interval blæseroptøning og blæseroptønings-
tid

Ved optøning af blæseren ledes den varme luft gennem 
blæseren. Standardindstillingen skal ændres, hvis blæ-
seren kan fryse til med den aktuelle indstilling.

Funktionen til optøning af blæseren er aktiv, hvis vær-
dien er indstillet mellem 1 og 10 under menupunktet 
Interval blæseroptøning. 
Fabriksindstilling = 1.

Ved værdien 1 tøs blæseren op ved hver normal optø-
ning. Hvis værdien indstilles på 3, tøs blæseren op ved 
hver tredje normale optøning.

For at deaktivere funktionen skal værdien stilles på 0 
under menupunktet Interval blæseroptøning.

B Indstil tiden for optøning af apparatet under menu-
punktet blæseroptøningstid. 
Minimum = 1 minut og maksimum = 5 minutter. Stan-
dardindstilling = 1 minut.

Temperaturgrænsen for optøning af blæseren er indstil-
let til –5°C. Under denne temperatur tøs blæseren ikke 
op. Denne værdi kan ændres under menupunktet Blæ-
seroptøning i Udvidet menu.

Funktionskontrollen skal deaktiveres igen 
med Nej under menupunktet Manuel drift.

Blokér tilskud? anbefales ikke til normal-
drift.

6 720 614433-08.1o  

6 720 614433-09.1o  
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10.2.9 Tvangsafrimning

Funktionen Tvangsafrimning anvendes, hvis alle timer- 
og temperaturindstillinger til optøning skal ignoreres. 
Temperaturen T11 (kølemiddeltemperatur fordamper) 
skal dog ligge under den indstillede stopværdi for optø-
ningen.

Fig. 34

Aktivering af tvangsafrimning:

B Vælg Ja i displayet.

B Vælg Gem.

10.2.10 Blokering af krumtaphusets opvarmning ved 
høj udetemperatur

Krumtaphusets temperatur kontrolleres af temperatur-
føleren T12. Hvis udetemperaturen stiger over den ind-
stillede værdi, deaktiveres krumtaphusets opvarmning i 
kompressoren. Krumtaphusets opvarmning er aktiv, hvis 
kompressoren står stille, og udetemperaturen ligger 
under den indstillede værdi.

Indstilling af temperaturværdien:

B Drej drejeknappen til den ønskede værdi.

B Vælg Gem.

Standardindstilling = 10°C. Minimum = 5°C og maksi-
mum = 20°C.

10.2.11 Tidspunkt bevægelsesstyring

Pumperne G1 og G2, 3-vejsventilen VXV og blæseren 
startes på det indstillede tidspunkt op i et minut efter en 
dags stilstand. Standardindstillingen = 2, det svarer til kl. 
02:00. Minimum = 0 og maksimum = 23.

10.2.12 Alarmsummer signallængde

Hvis alarmsignalet ikke er deaktiveret, lyder alarmsigna-
let i den tid, signalets længde er indstillet til, hvis der 
opstår en alarm. 
Standardindstilling = 1 minut. Maksimum = 10 minutter.

10.2.13 T1 Børværdi maksimum

Fig. 35

Ved udleveringen er værdien indstillet på maksimum 
= 80 °C. Hvis der kun er installeret gulvvarme, skal vær-
dien indstilles tilsvarende lavere.

10.2.14 Display

Under dette menupunkt kan displayets kontrast og lys-
styrke ændres. 
Standardindstillingen er maksimum = 10 for hver.

10.2.15 Alarm ved start

Ved start kan der udløses en alarm i kondensatoren på 
grund af for lave temperaturer. Grunden er, at det 
påfyldte vand er for koldt (lavere end +5 °C).

Fig. 36

Kontrollér skueglasset i varmepumpens udeenhed. Ved 
start kan der i nogle minutter ses blærer i skueglasset. 
Efter nogle minutter skal blæredannelsen holde op. Hvis 
der stadig dannes blærer, er det en fejl, som tyder på for 
lidt kølemiddel.

6 720 614433-10.1o  
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10.3 Opstart af belastningsvagten
Indstillingerne til belastningsvagten foretages under 
nogle menupunkter i Installations- servicemenuen / den 
udvidede menu / Eltilskud indstillinger / Eltilskud ind-
stillinger / Belastningsvagt.

Fig. 37

Følgende menupunkter er til disposition:

Effektafbryder On/Off

B Vælg On til aktivering af belastningsvagten. Standar-
dindstilling = Off.

Forsyningsspænding

B Vælg den aktuelle netspænding. 
Standardindstilling = 400 V (3 × 230 V).

Hovedsikring

Fig. 38

B Vælg her værdien for husets hovedsikring. 
Standardindstilling = 16 A. Maksimum = 55 A.

Vis/korriger strømtransformator

Med dette menupunkt vises det, hvor meget strøm der 
bruges på hver fase. Du kan korrigere den viste værdi 
med maksimalt 5 A op eller ned.

Strømmarginal

Strømmarginalen en sikkerhedsafstand for strømstyrken 
til den indstillede hovedsikring. Hvis strømstyrkens dif-
ference til værdien, der er indstillet under hovedsikring 
er mindre end strømmarginalen, kobles elpatronen fra. 
Standardindstilling = 0,5 A. Minimum = 0,0 A og maksi-
mum = 1,0 A.

Tid mellem udløsning af belastningsvagt og mulig 
opstart

Med dette menupunkt kan du indstille tidsrummet mel-
lem udløsning af belastningsvagten og tilkobling igen på 
et af elpatronens trin. 
Standardindstilling = 60 sekunder. Minimum = 5 sekun-
der og maksimum = 300 sekunder.

Tid mellem mulige opstarter

Med dette menupunkt kan du indstille tidsrummet mel-
lem tilkobling på et af elpatronens trin og tilkobling af 
det næste trin. Standardindstilling = 60 sekunder. Mini-
mum = 5 sekunder og maksimum = 600 sekunder.

Indstil værdien for husets hovedsikring her, 
ikke værdien for sikringen, som er koblet di-
rekte før varmepumpen.
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10.4 Øvrige indstillinger
Gå menupunkterne for varmesystem- og varmtvands-
indstillinger under Menu og Udvidet menu igennem et 
efter et. Tilpas efter behov menupunkternes indstillinger 
efter anlægget på stedet. Ved et anlæg med gulvvarme 
skal værdierne, som er indstillet på fabrikken, for eksem-
pel tilpasses. Indstil en egnet H- og V-værdi til varmekur-
ven.

Fig. 39

Hvis udetemperaturen falder under –20 °C, stoppes var-
mepumpen. I dette tilfælde foregår hele varmeprodukti-
onen med elpatronen.

Hvis hele varmeproduktionen foregår via elpatronen, 
begrænser temperaturføler T3 den maksimale fremløbs-
temperatur. Hvis varmekurvens H-værdi er indstillet 
højere end 62 °C, skal H-værdien derfor ændres.

Fig. 40

Tilladelse af højere temperatur for fremløbsledningen:

B Vælg i installations- og servicemenuen (I/S), Udvidet 
menu.

B Vælg Eltilskud indstillinger.

B Vælg Eltilskuds indstillinger igen.

B Vælg T3 stoptemperatur.

B Indstil den ønskede værdi. 
Standardindstilling = 62 °C og maksimum = 70 °C.

Tabellen Standardindstilling viser alle menupunkter, 
som kan ændres af brugeren og installatøren. Kontrollér 
menupunkterne i tabellen for, om andre værdier skal 
ændres.

10.5 Kontrol efter opstart
For at anlægget fungerer optimalt skal temperaturen på 
varmepumpens varme side kontrolleres. Den anbefalede 
værdi ligger mellem 5 °C og 10 °C.

Kontrol af temperaturdifferencen:

B Kontrollér de viste værdier for brugsvandsføler T8 
(Off) og brugsvandsføler T9 (On).

Hvis anlægget startes op ved en udetemperatur under 
0 °C, skal temperaturdifferencen ligge mellem 5K (°C) 
og 7K (°C).

Hvis anlægget startes op ved en udetemperatur under 15 
°C, skal temperaturdifferencen ligge mellem 8 K (°C) og 
10 K (°C).

For at alle radiatorer varmes helt op skal volumenstrøm-
men i varmesystemet være stor nok. Derved maksimeres 
den varmeafgivende overflade, og fremløbstemperatu-
ren holdes lav.

B Udluft varmesystemet efter prøvedriften, og fyld det 
nødvendige vand på ( kapitel 5.4 på side 13).

6 720 614 050-10.1D

Ved indstilling over 65 °C skal der installeres 
en blandeventil.
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11 Tømning af varmesystemet

Tømning af varmesystemet:

B Sluk for varmepumpen med et kort tryk på hovedaf-
bryderen (ON/OFF) på betjeningsfeltet.

B Sluk for spændingsforsyningen.

B Åben varmesystemets sikkerhedsventil, indtil mano-
meteret viser et tryk på 0 bar.

B Slut en slange til spærreventilens afløb.

B Åben spærreventilen.

B Åben udlufteren på varmepumpens indendørs- og 
udeenhed.

Fig. 41 Varmepumpens indendørsenhed

1 Tømningsventil
2 Manometer
3 Spærreventil med kontraventil
4 Påfyldning af anlægsvand

Fig. 42 Varmepumpens udeenhed

1 Udlufter

Fig. 43 Varmepumpens indendørsenhed

1 Udlufter
2 Sikkerhedsventil varmesystem
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12 Timer (tidsprogrammer)

Fig. 44

Styringen har nogle tidsprogrammer. Status for tidspro-
grammerne vises i menuen Timer.

Ekstra varmt vand

Viser tidsrummet, hvor Ekstra varmtvand er til rådighed.

Tilskud start

Viser den resterende tid for startforsinkelsen for elpatro-
nen.

Forsinkelse for blandeventilreguleringen

Viser forsinkelsestiden for blandeventilreguleringen, når 
startforsinkelsen for elpatronen er gået.

Forsinkelse før alarmdrift

Viser den resterende tid, før elpatronen aktiveres efter 
en udløst alarm.

Kompressor start

Viser tiden indtil start af kompressoren.

Forsinkelse inden afrimning

Viser den resterende tid indtil optøningen.

T12-T11 opnået temperaturdifference

Viser den resterende tid, for afvigelsen fra den bereg-
nede nominelle værdi for optøning.  Hvis temperaturdif-
ferencen mellem T12 og T11 overstiger den nominelle 
værdi for optøning, starter den viste tid. Hvis tempera-
turdifferencen vedvarende ligger over den nominelle 
værdi for optøning, aktiveres optøningen, når tiden er 
gået.

For at optøningen kan starte, skal Forsinkelse inden 
afrimning også være gået.

Optøning

Viser den resterende tid indtil optøning af fordamperen.

Varmekabel

Viser den resterende tid, før varmekablet i varmepum-
pens afløbsrør aktiveres.

Opvarmning, driftstid ved varmtvandsbehov

Viser den resterende tid, indtil den maksimale tid for var-
medriften nås, hvis der samtidig er behov for varmt vand.

VV, driftstid ved varmebehov

Viser den resterende tid, indtil den maksimale tid for 
opvarmning af det varme vand nås, hvis der samtidig er 
behov for varme.

Forsinkelse før varmesæson

Viser den resterende tid til aktivering af varmesæsonen i 
varmepumpen.

Blokering lavtrykspressostat

Viser den resterende tid indtil blokering af lavtrykspres-
sostaten.

Blokering rumfølerpåvirkning

Viser den resterende tid indtil blokering af rumfølerpå-
virkningen.

Interval for spidsværdi for varmt vand

Viser den resterende tid indtil næste Spidsværdi for 
varmt vand.
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13 Fejl

Undermenuen Alarm indeholder menupunkterne:

• Alarmlog

• Alarmhistorik

• Advarselslog

Fig. 45

Alle alarm- og advarselsmeldinger er beskrevet i betje-
ningsvejledningen.

På brugerniveauet er adgang til alarminformationer i 
alarmprotokollen mulig.

I installations- og servicemenuen (I/S) er det endvidere 
muligt at få adgang til følgende menupunkter:

• Vil du slette alarmprotokol?

• Informationer til Alarmforløbet

• Informationer til Advarselsprotokollen

• Vil du slette advarselsprotokollen?

13.1 Alarmforløb

Alarminformation

Udløste alarmer gemmes i kronologisk rækkefølge. Drej 
på drejeknappen for at få vist alle informationer til den 
sidste alarm. Hvis du drejer drejeknappen videre, vises 
de foregående alarmer.

Fig. 46

Informationerne under alarmforløbet består af en over-
skrift med detaljerede informationer om tidspunktet, 
temperaturer for alle følere og status for alle udgange på 
alarmens tidspunkt.

13.2 Advarselsprotokol
I advarselsprotokollen gemmes alle advarsler i kronolo-
gisk rækkefølge.

B Slet Advarselsprotokollen og Alarmlog, når opstar-
ten er afsluttet.

13.3 Eksempel på en alarm:
Hvis der udløses en alarm, vises den i displayet, og der 
lyder et advarselssignal. Displayet viser årsag, tidspunkt 
og dato for alarmen.

Fig. 47

Hvis du trykker på drejeknappen, markeres Kvittér, 
alarmsymbolet forsvinder, og advarselssignalet holder 
op. Hvis varmen er aktiveret, starter varmepumpen efter 
15 minutter igen.

Hvis fejlen ikke er afhjulpet, vises alarmsymbolet stadig, 
og drifts- og fejllampen skifter fra rødt blink til konstant 
røde lamper. Alle alarmer i varmepumpen gemmes i 
alarmprotokollen. Hvis alarmerne er aktive, vises alarm-
symbolet.

13.4 Ingen displayvisning

Mulig årsag 1: fejl ved sikringen i husets elskab.

B Kontrollér, om alle sikringer i huset er intakte.

B Skift sikringen, eller stil den tilbage ved behov.

Når fejlen er afhjulpet, starter varmepumpen automatisk 
op igen efter 15 minutter.

Mulig årsag 2: En smeltesikring i varmepumpens inden-
dørsenhed er udløst.

B Kontakt din installatør.
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13.5 Nøddrift
På oversiden af indendørsenhedens kontaktskab sidder 
der en kontakt til nøddrift. Denne kontakt lyser grønt i 
normaldrift. Hvis en fejl i styringen fører til afslutning af 
varmeproduktionen, aktiveres nøddriften automatisk. 
Kontakten til nøddrift lyser videre. Nøddriften kan også 
aktiveres manuelt. For at gøre dette aktiveres kontakten. 
Lampen i kontakten slukkes.

I nøddrift overtager elpatronen varmeproduktionen. Der-
med kan der stadig produceres varme, indtil din installa-
tør har afhjulpet fejlen.

13.6 Overophedningssikring
I kontaktskabet til indendørsenheden er der en taste til 
tilbagestilling af overophedningssikringen. Denne over-
ophedningssikring udløses normalt ikke.

B Stil overophedningssikringen tilbage ved at trykke på 
tasten til overophedningssikringen.

13.7 Filter
Filteret forhindrer partikler og snavs i at komme ind i det 
indvendige af varmepumpen. Med tiden kan filteret 
stoppe til og skal renses.

Fig. 48

1 Filter
2 Sikringsring
3 Prop

Rengøring af filteret:

B Sluk for varmepumpen med ON-/OFF-tasten.

B Luk for ventilen, og fjern proppen.

B Fjern sikringsringen, som holder filteret i ventilen. 
Brug den medfølgende tang til dette.

B Fjern filteret fra ventilen, og skyl filteret med vand.

B Montér filteret, sikringsringen og proppen igen.

B Åben ventilen, og start varmepumpen med ON-/OFF-
tasten.

Nøddriften må ikke forveksles med alarm-
driften. Ved alarmdrift stoppes varmepum-
pen. Varmeproduktionen styres fortsat af 
styringen.

Filteret er monteret i returledningen.

6 720 614 050-34.1D
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13.8 Alle alarmer og advarselsvisninger
Der kan af og til forekomme en alarm. Der er ingen risiko 
ved at tilbagestille en alarm. I dette kapitel beskrives alle 
alarmerne, som vises i displayet. Alarmens betydning og 
de nødvendige forholdsregler til afhjælpning af fejlen 
beskrives her.

Alle hidtil forekomne alarmer og advarsler gemmes i 
Alarmlog ( kapitel 13 på side 31).

13.8.1 Liste med alle alarmer:

• Udløst lavtrykspressostat

• Udløst højtrykspressostat

• Afbrydelse/kortslutning af føleren

• Fejlfunktion for 4-vejsventil

• T6 Høj varmgastemperatur

• Fejl på eltilskud

• T8 Høj fremløbstemperatur

• Lav temperatur i kondensatoren

• Udløst motorværn kompressor

• Luftvarmepumpe ikke sluttet til

• Fejl på I/O-kort styrekort/indendørsenhed

13.8.2 Liste med alle advarselsvisninger:

• Er varmepumpen sikret til denne ydelse?

• Høj temperaturforskel anlægsvand

• Varmepumpen arbejder nu på sin højeste tilladte tem-
peratur

• ZH arbejder med den maksimalt tilladte temperatur

13.9 Alarmdisplay

13.9.1 Udløst lavtrykspressostat

Fig. 49

Mulig årsag 1: Fordamper tilstoppet.

B Rengør fordamperen.

B Vælg Kvittér.

B Vent, til varmepumpen starter igen.

Mulig årsag 2: Blæser blokeret.

B Fjern de genstande, der blokerer blæseren.

B Vælg Kvittér.

B Vent, til varmepumpen starter igen.

Mulig årsag 3: Fejl kølemiddel i kølekredsløbet.

B Kontrollér kølemiddelmængden. 

B Kontrollér kølemiddelkredsløbet for eventuelle tæthe-
der.

B Vælg Kvittér.

B Vent, til varmepumpen starter igen.

Mulig årsag 4: Fejl i optøningsautomatik eller blæser-
motor.

B Kontrollér 4-vejsventilens funktion. Aktivér og deak-
tivér 4-vejsventilen manuelt i menupunktet på betje-
ningsfeltet.

B Kontrollér indstillingerne for optøningen.

B Kontrollér blæsermotorens funktion.

B Vælg Kvittér.

B Vent, til varmepumpen starter igen.

Mulig årsag 5: Fejl ved ekspansionsventilen.

B Kontrollér ekspansionsventilen.

B Kontrollér for overophedning og underkøling.

B Vælg Kvittér.

B Vent, til varmepumpen starter igen.
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13.9.2 Udløst højtrykspressostat

Fig. 50

Mulig årsag 1: Luft i varmesystemet.

B Vælg Kvittér.

B Kontrollér, om der er luft i varmesystemet.

B Fyld varmesystemet, og udluft det ved behov.

Mulig årsag 2: filter tilstoppet.

B Vælg Kvittér.

B Kontrollér filteret.

B Rengør filteret ved behov (  kapitel 13.7 på side 32).

Mulig årsag 3: For lidt volumenstrøm via varmepum-
pen.

B Vælg Kvittér.

B Kontrollér, om den primære centralvarmepumpe er 
gået i stå (  figur 51).

B Kontrollér, om alle ventiler er åbne. I et varmesystem 
med termostatventiler skal ventilerne være helt åbne, 
og ved et gulvvarmesystem skal mindst halvdelen af 
varmeslangerne være åbne.

B Indstil et højere omdrejningstal for den primære cen-
tralvarmepumpe (G2). Da omdrejningstallet for den 
sekundære centralvarmepumpe (G1) skal være højere 
end den primære centralvarmepumpes omdrejnings-
tal, skal der også indstilles et højere omdrejningstal 
for den sekundære centralvarmepumpe.

Fig. 51 Tilledningskammer for varmepumpens indendør-
senhed

1 Centralvarmepumpe primær
2 Centralvarmepumpe sekundær

13.9.3 Afbrydelse/kortslutning af temperaturføleren

Fig. 52

Alle temperaturfølere, som er sluttet til anlægget, udlø-
ser en alarm ved fejl. I eksemplet er alarmen for tempe-
raturføler T3, varmt vand, udløst. Alle temperaturfølere 
udløser en lignende alarm.

Mulig årsag 1: forbigående fejl.

B Vent, indtil fejlen er tilbagestillet af sig selv.

Mulig årsag 2: fejl i temperaturføleren eller forkert til-
slutning.

B Kontrollér temperaturfølerens tilslutning.

B Mål temperaturfølerens modstandsværdi 
(  kapitel 14.4 på side 42).

13.9.4 Fejlfunktion for 4-vejsventil

Fig. 53

Mulig årsag 1: 4-vejsventil fungerer ikke rigtigt.

B Vælg Kvittér.

B Kontrollér 4-vejsventilens funktion. Aktivér og deak-
tivér 4-vejsventilen manuelt i menupunktet på betje-
ningsfeltet.
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13.9.5 T6 Høj varmgastemperatur

Fig. 54

Mulig årsag 1: For høj temperatur af og til foråsaget af 
usædvanlig driftstilstand.

B Kontrollér temperaturforskellen mellem temperatur-
følerne T8 og T9 i varmepumpens udeenhed 
( kapitel 10.5 på side 29).

Mulig årsag 2: Kompressorens arbejdstemperatur for 
høj.

B Vælg Kvittér.

B Kontrollér for overophedning.

13.9.6 Fejl på eltilskud

Fig. 55

Mulig årsag 1: Elpatronens overophedningssikring er 
udløst.

B Vælg Kvittér.

B Stil elpatronens overophedningssikring tilbage 
( kapitel 13.6 på side 32).

13.9.7 T8 Høj fremløbstemperatur

Fig. 56

I varmepumpen sidder temperaturføleren T8, som stop-
per kompressoren af sikkerhedsgrunde, så snart frem-
løbstemperaturen er højere end den indstillede værdi.

Mulig årsag 1: For lidt volumenstrøm via varmepum-
pen.

B Vælg Kvittér.

B Kontrollér, om den primære varmepumpe er gået i stå 
(  figur 51).

B Kontrollér, om alle ventiler er åbne. I et varmesystem 
med termostatventiler skal ventilerne være helt åbne, 
og ved et gulvvarmesystem skal mindst halvdelen af 
varmeslangerne være åbne.

B Indstil et højere omdrejningstal for den primære var-
mepumpe (G2). Da omdrejningstallet for den sekun-
dære varmepumpe (G1) skal være højere end den 
primære varmepumpes omdrejningstal, skal der også 
indstilles et højere omdrejningstal for den sekundære 
varmepumpe.

Mulig årsag 2: filter tilstoppet.

B Vælg Kvittér.

B Kontrollér filteret.

B Rengør filteret ved behov (  kapitel 13.7 på side 32).
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13.9.8 Lav temperatur i kondensatoren

Fig. 57

Alarmen udløses på grund af for lav temperatur i varme-
pumpen. Først vises der en advarselsvisning. Efter fire 
advarsler i løbet af to timer udløses alarmen.

Mulig årsag 1: Luft i varmesystemet.

B Vælg Kvittér.

B Kontrollér, om der er luft i varmesystemet.

B Fyld varmesystemet, og udluft det ved behov.

Mulig årsag 2: filter tilstoppet.

B Vælg Kvittér.

B Kontrollér filteret.

B Rengør filteret ved behov (  kapitel 13.7 på side 32).

Mulig årsag 3: fejl i den primære centralvarmepumpe.

B Kontrollér, om den primære varmepumpe er gået i stå 
( figur 51).

Mulig årsag 4: For lidt/ingen volumenstrøm via varme-
pumpen.

B Vælg Kvittér.

B Kontrollér, om den primære varmepumpe er gået i stå 
( figur 51).

B Kontrollér, om alle ventiler er åbne. I et varmesystem 
med termostatventiler skal ventilerne være helt åbne, 
og ved et gulvvarmesystem skal mindst halvdelen af 
varmeslangerne være åbne.

B Indstil et højere omdrejningstal for den primære var-
mepumpe (G2). Da omdrejningstallet for den sekun-
dære varmepumpe (G1) skal være højere end den 
primære varmepumpes omdrejningstal, skal der også 
indstilles et højere omdrejningstal for den sekundære 
varmepumpe.

Mulig årsag 5: for lidt vandvolumen i husets varmesy-
stem.

B Fyld varmesystemet, og udluft det ved behov.

13.9.9 Udløst motorværn til kompressor eller fasefejl

Fig. 58

Mulig årsag 1: forbigående fejl eller overbelastning i 
strømnettet.

B Vælg Kvittér.

B Vent, til varmepumpen starter igen.

Mulig årsag 2: strømstyrken (A) i motorværnet for lav.

B Indstillingen ændres til den rigtige værdi.

Mulig årsag 3: fejl i kontaktor, motorværn eller elek-
trisk tilslutning.

B Kontrollér komponenterne for fejl.

Mulig årsag 4: fejl i kompressoren.

B Kontrollér kompressorens funktion.

13.9.10 Udeenheden ikke tilsluttet

Kommunikationsfejl mellem varmepumpens indendørs- 
og udeenhed.

B Kontrollér CAN-BUS.

13.9.11 Fejl på I/O-kort styrekort/indendørsenhed

Intern kommunikationsfejl i indendørsenheden.

B Kontrollér, om lysdioden på I/O-kortet blinker.
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13.10 Advarsel

13.10.1 Høj temperaturforskel anlægsvand

Fig. 59

Denne advarsel vises, hvis temperaturforskellen mellem 
temperaturfølerne T8 og T9 bliver for høj.

Mulig årsag 1: For lidt volumenstrøm via varmepum-
pen.

B Vælg Kvittér.

B Kontrollér, om den primære varmepumpe er gået i stå 
( figur 51).

B Kontrollér, om alle ventiler er åbne. I et varmesystem 
med termostatventiler skal ventilerne være helt åbne, 
og ved et gulvvarmesystem skal mindst halvdelen af 
varmeslangerne være åbne.

B Indstil et højere omdrejningstal for den primære var-
mepumpe (G2). Da omdrejningstallet for den sekun-
dære varmepumpe (G1) skal være højere end den 
primære varmepumpes omdrejningstal, skal der også 
indstilles et højere omdrejningstal for den sekundære 
varmepumpe.

Mulig årsag 2: filter tilstoppet.

B Vælg Kvittér.

B Kontrollér filteret.

B Rengør filteret ved behov (  kapitel 13.7 på side 32).

13.10.2 Varmepumpen arbejder nu med den maksimalt 
tilladte temperatur

Fig. 60

I varmepumpen sidder temperaturføleren T9, som stop-
per kompressoren af sikkerhedsgrunde, så snart retur-
vandets temperatur bliver for høj. Grænseværdien ligger 
ved ca. 59 °C.

Mulig årsag 1: Varmeindstillingen er indstillet så højt, 
at varmesystemets returtemperatur bliver for høj.

B Sænk varmeindstillingen.

Mulig årsag 2: Varmtvandstemperaturen indstillet for 
højt.

B Indstil en lavere temperatur for det varme vand.

Mulig årsag 3: Ventilerne til gulvvarmen eller på radia-
torerne er lukkede.

B Åben ventilerne.

Mulig årsag 4: Volumenstrømmen gennem varmepum-
pen er større end volumenstrømmen i varmesystemet.

B Kontrollér omdrejningstallet for den sekundære cen-
tralvarmepumpe (G1). Den sekundære centralvarme-
pumpes omdrejningstal skal være højere end den 
primære centralvarmepumpes (G2) omdrejningstal.

13.10.3 ZH arbejder nu med den maksimalt tilladte 
temperatur

I varmepumpen sidder temperaturføleren T9, som stop-
per kompressoren af sikkerhedsgrunde og begrænser 
elpatronen, så snart returvandets temperatur bliver for 
høj. Grænseværdien for elpatronen ligger på ca. 58 °C.

Mulig årsag 1: Varmeindstillingen er indstillet så højt, 
at varmesystemets returtemperatur bliver for høj.

B Sænk varmeindstillingen.

6 720 614433-27.1o  
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14 Tekniske data

14.1 Fabriksværdier
Tabellerne viser de forindstillede værdier (F-værdi) som 
standard. Disse værdier kan ændres af brugeren (K) via 
brugerniveauerne Menu og Udvidet menu.

Menupunkterne til installations- og servicemenuen (I/S), 
som findes i de følgende tabeller, skal være tilgængelige 
for installatøren efter ændring af access-niveauet under 
Menu eller under Udvidet menu. 

Menu Niveau F-værdi

Hurtig nystart af varmepumpen? I/S Nej

Start

_”_\Indstilling af ur

_”_\_”_\Dato-indstilling I/S ÅÅ-MM-DD

_”_\_”_\Tids-indstilling I/S hh:mm:ss

_”_\Integreret ekstraføler

_”_\_”_\T5 bekræftet (rumføler T5) I/S Nej

_”_\Tilslutningseffekt (elpatron ZH)

_”_\_”_\Angiv total effekt I/S 13,5 kW

_”_\_”_\Kompressordrift, effektbegrænsning I/S 4,5/6,75 kW

_”_\_”_\Kun tilskud, effektbegrænsning I/S 13,5 kW

_”_\Manuel drift I/S Nej

_”_\Tilskudsvalg

_”_\_”_\Kun tilskud? I/S Nej

_”_\_”_\Blokér tilskud? I/S Nej

_”_\Sprog I/S Udvalgt

_”_\Korrigér føler I/S 0

_”_\Interval blæseroptøning I/S 1 ggr

_”_\Blæseroptøningstid I/S 1,0 min.

_”_\Tvangsafrimning I/S Nej

_”_\Bloker krumtaphusopvarmning ved høj 
udetemperatur

I/S 10,0°C

_”_\Tidspunkt bevægelsesstyring I/S 02:00

_”_\Alarmsummer signallængde I/S 1 min.

_”_\T1 Børværdi maksimum I/S 80°C

_”_\Display

_”_\_”_\Kontrast I/S 10

_”_\_”_\Lysstyrke I/S 10

Rumtemperaturindstilling  (vises kun, hvis T5 
er sluttet til)

K 20°C

Varme +/-  (vises kun, hvis T5 ikke er sluttet 
til)

K =

Indstillinger for varme +/- (vises kun, hvis T5 ikke er sluttet til)

_”_\Grænseværdi for V eller H I/S 10°C

_"_\Ændring ved stærk afkøling/opvarmning I/S 8%

_”_\Ændring ved stærk afkøling/opvarmning I/S 3%

Ekstra varmt vand K 0 h

Tab. 5

Udvidet menu Niveau F-værdi

Varme

_”_Varmeanlæggets temperatur

_”_\_”_\Varmekurve K V=20.0°C

H=55,2°C

_”_\_”_\Reguleringsdifferens

_”_\_”_\Maksimal K 16°C

_”_\_”_\Minimal K 4°C

_”_\_”_\Tidsfaktor K 10

_”_\Rumfølerindstilling (vises kun, hvis T5 er sluttet til)

_”_\_”_\Rumtemperaturindstillinger K 20°C

_”_\_”_\Rumfølerpåvirkning

_”_\_”_\_”_\Ændringsfaktor K 5,0

_”_\_”_\_”_\Blokeringstid K 4 timer

_”_\Tidsmæssigt begrænset indstilling

_”_\_”_\Tidsstyring varmesystem

_”_\_”_\_”_\Dag og klokkeslæt K Off

_”_\_”_\_”_\Temperaturændring K -10°C

_”_\Varmesæson

_”_\_”_\Varmesæsongrænse K 18°C

_”_\_”_\Forsinkelse K 4 timer

_”_\_”_\Direkte startgrænse K 10°C

_”_\Opvarmning, maksimal driftstid ved 
varmtvandsbehov

K 20 min.

_”_\Frakoblingsrelæ, fra VV til varmesystem I/S 300 sek.

Varmt vand (T3)

_”_\Ekstra varmt vand

_”_\_”_\Antal timer K 0

_”_\_”_\Stoptemperatur K 65°C

_”_\Spidsværdi for varmt vand

_”_\_”_\Interval K 0 dage

_”_\_”_\Starttidspunkt K 03:00

_”_\Varmtvandstemperatur

_”_\_”_\T3 Starttemperatur I/S 49°C

_”_\_”_\T8 Stoptemperatur I/S 59°C

_”_\_”_\T9 Stoptemperatur I/S 54°C

_”_\_”_\VV, maksimal driftstid ved varmebe-
hov

K 30 min.

_”_\Tidsstyring varmt vand K Off

Temperaturer

_”_\Korrigér føler I/S 0,0

Optøningsindstillinger

_”_\T12 - T11 indstillinger

_”_\_”_\Tid for opnået temperaturforskel I/S 60 sek.

_”_\_”_\Forskel ved +10°C I/S 12°C

_”_\_”_\Forskel ved 0°C I/S 8°C

_”_\_”_\Forskel ved -10°C I/S 6°C

_”_\Maksimal udetemperatur I/S 13°C

_”_\T11 Maksimal temperatur I/S 20°C

_”_\Maksimal tid I/S 15 min.

Tab. 6
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_”_\Forsinkelse efter kompressorstart I/S 10 min.

_”_\Minimal tid mellem optøninger I/S 30 min.

_”_\Trykudligningstid for kompressor I/S 0 sek.

_”_\Trykudligningstid for 4-vejsventil I/S 0 sek.

_”_\Tvangsafrimning I/S Nej

_”_\Varmekabel tid efter optøning I/S 15 min.

_”_\Blæseroptøning

_”_\_”_\Interval I/S 1 ggr

_”_\_”_\Tid I/S 1,0 min.

_”_\_”_\Temperaturgrænse I/S -5°C

Eltilskud indstillinger

_”_\Startforsinkelse I/S 60 min.

_”_\Tidsstyring ZH I/S Off

_”_\Tilskudsvalg

_”_\_”_\Kun tilskud? I/S Nej

_”_\_”_\Blokér tilskud? I/S Nej

_”_\Eltilskud indstillinger

_”_\_”_\Belastningsvagt I/S Off

_”_\_”_\_”_\Forsyningsspænding I/S 400 V

_”_\_”_\_”_\Hovedsikring I/S 16 A

_”_\_”_\_”_\Vis/korriger strømtransformator I/S 0,0 A

_”_\_”_\_”_\Strømmarginalen I/S 0,5 A

_”_\_”_\_”_\Tid mellem udløsning af effektaf-
bryder og mulig opstart

I/S 60 sek.

_”_\_”_\_”_\Tid mellem mulige opstarter I/S 60 sek.

_”_\_”_\Tilslutningseffekt (elpatron ZH)

_”_\_”_\_”_\Angiv total effekt I/S 13,5 kW

_”_\_”_\_”_\Kompressordrift, effektbegræns-
ning

I/S 4,5/6,75 kW

_”_\_”_\_”_\Kun tilskud, effektbegrænsning I/S 13,5 kW

_”_\_”_\T3 Stoptemperatur I/S 62°C

_”_\_”_\Forhøj rampetid I/S 20 min.

_”_\_”_\Reducer rampetid I/S 10 min.

Udvidet menu Niveau F-værdi

Tab. 6

_”_\Blandeventilindstillinger

_”_\_”_\Neutralt område I/S 1,0°C

_”_\_”_\Forlængelse af løbetid

_”_\_”_\_”_\Forlængelse for stigningssignal I/S 1 ggr

_”_\_”_\_”_\Forlængelse for reduceringssig-
nal

I/S 1 ggr

_”_\_”_\ZH maksimal temperatur

_”_\_”_\_”_\Blandeventilbegrænsning start-
temperatur

I/S 57°C

_”_\_”_\_”_\Blandeventil automatisk frakob-
ling

I/S 58°C

_”_\_”_\Begrænsning ved temperaturforhø-
jelse

I/S Yes

_”_\_”_\Begrænsningstid I/S 20 sek.

Indstilling af ur

Dato-indstilling K ÅÅ-MM-DD

Tids-indstilling K hh:mm:ss

Alarm

_”_\Alarmlog

_”_\_”_\Slette alarmprotokol? I/S Nej

Access-niveau K, I/S K(0)

Gentabler fabriksværdier K, I/S Nej

Deaktivering af alarmsummer K Nej

Udvidet menu Niveau F-værdi

Tab. 6
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14.2 Udeenhed EHP AW og indendørsenheden CC 160

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10AW

Udgangs-/indgangseffekt ved +7/35°1)

1) Effektdata er angivet i henhold til EN 14511.

kW 5,5 / 1,4 7,2 / 2,0 8,9 / 2,3

Udgangs-/indgangseffekt ved +7/45°2)

2) Effektdata er angivet i henhold til EN 14511.

kW 5,1 / 1,7 7,0 / 2,4 8,6 / 2,8

Nominel gennemstrømning brugsvand l/s 0,19 0,29 0,34

Internt trykfald brugsvand kPa 5 6 7

Luftvolumenstrøm m3/h 2200 2200 2200

Strømforbrug blæsemotor A 0,44 0,44 0,44

Eltilslutning V AC
Hz

400 (3N)
 50

400 (3N)
 50

400 (3N)
 50

Sikringsstørrelse (træge) A 10 10 10

Kompressor – Scroll Scroll Scroll

Maksimal fremløbstemperatur °C 65 65 65

Masse kølemiddel R-407C kg 2 2,3 2,4

Tilslutning centralvarme RG. Slange 1" ind-
vendig

Slange 1" ind-
vendig

Slange 1" ind-
vendig

Optøningssystem – Varmgas med 4-
vejsventil

Varmgas med 4-
vejsventil

Varmgas med 4-
vejsventil

Mål (B × D × H) 3)

3) Mål uden indstillingsfødder, hertil kommer som minimum 20 mm - maksimum 30 mm efter justeringen.

mm 820 × 640 × 
1190

820 × 640 × 
1190

820 × 640 × 
1190

Vægt kg 140 145 155

Kabinet – Galvaniseret 
lakeret plade

Galvaniseret 
lakeret plade

Galvaniseret 
lakeret plade

Tab. 7
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14.3 Lydtrykniveau
Med lydtrykniveau menes det lydniveau, som kan høres i 
ørehøjde (1,8 m) ved en afstand på 1 m fra varmepum-
pen. Der måles i et ekkofrit lydmålerum ved +7 °C ude-
temperatur og 50 °C temperatur for fremløbsledningen.

Hvis varmepumpen står udendørs med fri lydforplant-
ning, reduceres lydtrykniveauet med 6 dB (A), hver gang 
afstanden fordobles.

Indendørsenhed CC 160

Ydelse for indendørsen-
hed

kW 13,5

Ydelse for sekundær var-
mepumpe

kW 0,2

Eltilslutning
V AC
Hz

400 (3N)
 50

maks. effektforbrug kW 13,7

Sikringsstørrelse (træge) A 25

maks. tilladt driftstryk
bar 

(MPa)
2,5 

(0,25)

Nytteindhold varmt-
vandsbeholder

l 165

Ekspansionsbeholder l 12

Overophedningssikring °C 90

min. volumenstrøm var-
mesystem

l/s 0

Centralvarmepumpe 
sekundær G1

Wilo Star RS 25/6-3

Centralvarmepumpe pri-
mær G2

Wilo Star RS 25/6-3

Mål (B × D × H) mm
600 × 615 × 

1660

Vægt uden vand kg 122

Vægt med vand kg 347

Tab. 8 Indendørsenhed CC 160

Udeenhed for luft-/vand-
varmepumpen

Lydtrykniveau
Lp-øre [dB (A)]

EHP 6 AW 49

EHP 8 AW 49

EHP 10 AW 53

Tab. 9

EHP 6 AW EHP 10 AW

Afstand Lp-øre [dB (A)] Lp-øre [dB (A)]

1 meter 49 53

2 meter 43 47

4 meter 37 41

8 meter 31 35

Tab. 10 Eksempel
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14.4 Måleværdier for temperaturfølerne

Temperatur (°C) kΩ

–40 154,300

–35 111,700

–30 81,700

–25 60,400

–20 45,100

–15 33,950

–10 25,800

–5 19,770

0 15,280

5 11,900

10 9,330

15 7,370

20 5,870

25 4,700

30 3,790

35 3,070

40 2,510

45 2,055

50 1,696

55 1,405

60 1,170

65 0,980

70 0,824

75 0,696

80 0,590

85 0,503

90 0,430

Tab. 11 Måleværdier for temperaturfølerne
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