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Oversigt over betjeningselementer og symboler

Fig. 1 Standardvisning
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Betjeningselementer

1 Knappen  drejes i retningen +: Vælg menu/
infotekster, eller indstil en højere værdi

Knappen drejes i retningen –: Vælg menu/
infotekster, eller indstil en lavere værdi

Tryk på knappen : Åbn menuen, eller 
bekræft indstillingen/værdien

2 Omskiftekontakt til varmesystemet:

Automatisk drift

Vedvarende Varme

Vedvarende Spare

Vedvarende Frost

3 Tryk på taste :

det næste omskiftetidspunkt og den tilhørende 
driftsform vælges

 = Varme

 = Spare

 = Frost
varmesystemet fremskyndes til det aktuelle klok-
keslæt.

4 Taste : For at aktivere varmtvandsproduktio-
nen (den aktiverede funktion kan ikke slukkes, 
før den fastsatte tid er løbet). Varmtvandsbehol-
deren bliver varmet op i 60 minutter til den 
ønskede temperatur. Kombikedler aktiveres i 30 
minutter.

5 Taste : Åbn/luk menu FAGMANDSNIVEAU 
åbn: Tryk i ca. 3 sekunder

6 Taste : Vis værdier

7 Taste : Slet/reset værdien

8 Taste : åbner overordnet menu-niveau

For at forenkle den videre beskrivel-
se

• er betjeningselementerne og 
driftsformerne til dels kun mar-
keret med symboler, f. eks.  
eller .

• er menu-niveauerne delt op ved 
hjælp af symbolet  > , f.eks. Ferie 
> Start.

menu

info

Symboler

Aktuel rumtemperatur 
(kun ved vægmontering)

Blinkende segment:
aktuelt klokkeslæt (09:30 til 09:45)

Fyldte segmenter:

tidsrum for driftsform  = Varme på den 
aktuelle dag (1 segment = 15 min)

Tomme segmenter:

tidsrum for driftsform  = Spare på den 
aktuelle dag (1 segment = 15 min)

Ingen segmenter:

tidsrum for driftsform  = Frost på den 
aktuelle dag (1 segment = 15 min)

Driftsform Varme

Driftsform Spare

Driftsform Frost

Automatisk drift

Driftsform Ferie

Brænderdrift i visning

+ menu/infotekster op eller højere værdi

– menu/infotekster ned eller lavere værdi

ok Åbn menuen, bekræft indstillingen/vær-
dien

åbner overordnet menu-niveau

Slet/reset værdien

Næste omskiftetidspunkt og tilhørende 
driftsform 

 = Varme

 = Spare

 = Frost
fremskyndelse til det aktuelle klokkeslæt 
for den tilknyttede varmekreds.

Omgående aktivering af varmtvandspro-
duktionen (den aktiverede funktion kan 
ikke slukkes, før den fastsatte tid er 
løbet). Varmtvandsbeholderen bliver var-
met op i 60 minutter til den ønskede tem-
peratur. Kombikedler aktiveres i 
30 minutter.

9

21

15

3
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Information til vejledningen

Vejviser til vejledningen

Hvis du ...

• ... leder efter sikkerhedsanvisninger og sym-
bolforklaringer, skal du læse kapitel 1.

• ... leder efter en oversigt over dette tilbehørs 
opbygning og funktion, skal du læse kapitel 2. 
Der finder du også de tekniske data.

• ... er FAGMAND og vil vide, hvordan dette til-
behør installeres, tilsluttes elektrisk og startes 
op, skal du læse i kapitel 3 og 4.

• ... vil vide, hvordan dette tilbehør betjenes og 
programmeres, skal du læse i kapitel 5, 6 
og 12. Der kan du finde oversigter over grund-
indstillingerne og menuerne.  I tabellerne kan 
du notere dine indstillinger.

• ... vil se på informationer om varmeanlægget, 
skal du læse kapitel 7.

• ... er FAGMAND og vil foretage professionelle 
indstillinger eller se på systeminformationer, 
skal du læse kapitel 8. Der kan du finde over-
sigter over grundindstillingerne og menuerne.  
I tabellerne kan du notere dine indstillinger.

• ... leder efter oversigter med fejlafhjælpning, 
skal du læse kapitel 9.

• ... leder efter energisparetips, skal du læse 
kapitel 10.

• ... leder efter et bestemt stikord i teksten, kan 
du slå op i indekset på de sidste sider.

Supplerende dokumenter til fagmanden

Ud over den vedlagte vejledning, kan følgende 
dokumenter fås:

• Reservedelsliste

• Servicehæfte (til fejlsøgning og funktionskon-
trol)

Disse dokumenter kan bestilles hos Bosch, 
Tlf.: 44898480.

Udlever alle vedlagte dokumentatio-
ner til ejeren.
6 720 613 405 (2007/01)
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1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

1.1 Sikkerhedsforskrifter
B Læs og overhold denne vejledning for at sikre 

en korrekt funktion.

B Montér gaskedlen og det øvrige tilbehør efter 
de tilhørende vejledninger, og start dem op.

B Tilbehøret, i lighed med gaskedlen, må kun 
monteres af en autoriseret vvs-installatør.

B Denne styring må kun bruges til nævnte ked-
ler. Læg mærk til tillægsplan!

B Styringen må ikke tilsluttes til 230-V-net.

B Før montering: 
afbryd spændingsforsyning (230 V AC) til ked-
len og alle andre busenheder.

B Ved montering på væg: Dette tilbehør må ikke 
monteres i fugtige rum.

B Giv kunden informationer om, hvordan tilbe-
høret fungerer og betjenes.

B Fare for skoldning på grund af termisk desin-
fektion:
Før altid tilsyn med kortvarig drift med varmt-
vandstemperatur over 60 °C, eller installér et 
termostatisk blandingsbatteri.

B Lad gaskedlen være tændt, hvis der er fare for 
frost, og følg anvisningerne til frostsikring.

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 
tingskader.

• Advarsel betyder, at der kan forekomme lette 
personskader og alvorlige tingskader.

• Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige 
personskader.

Råd indeholder vigtige informationer i de til-
fælde, hvor der ikke er risiko forbundet for per-
son eller kedel.

Sikkerhedshenvisninger i teksten 
vises med en advarselstrekant på 
grå baggrund.

Henvisninger vises med dette sym-
bol og begrænses med horisontale 
linier over og under teksten.
6 720 613 405 (2007/01)
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2 Information om tilbehør

• Styringen bruges til at vise informationer for 
kedlen og anlægget samt til ændring af de 
viste værdier.

• Styringen er en klimastyring til opvarmning og 
varmtvandsproduktion med tidsprogrammer:

– Opvarmning : Der findes 3 ugentlige 
opvarmningsprogrammer med 6 skiftetider 
pr. dag (et program er aktivt).

– Varmt vand : Ugentlige varmtvandspro-
grammer med 6 skiftetider pr. dag.

• Valgmuligheder: 

– Fjernbetjening FB 100 eller FB 10.

– Modul IPM 1 til aktivering af blandet eller 
ublandet varmekreds.

– Modul ISM 1 til varmtvandsproduktion 
med solvarme

• Styringen har en gangreserve på min. 6 timer. 
Hvis styringen ikke har modtaget spænding 
længere tid end gangresereven, bliver klokke-
slæt og dato slettet. Alle andre indstillinger 
bevares.

• Monteringsmuligheder:

– I gaskedlen med Heatronic 3

– På væg med BUS-forbindelse til gaskedlen 
med Heatronic 3

2.1 Leveringsomfang

Fig. 2 Leveringsomfang

1 Overdel styring
2 Sokkel til vægmontering
3 Skyderamme
4 Installations- og betjeningsvejledning
5 Udeføler med fastgørelsesmateriale

FW 100 kan kun sluttes til gaskedel 
med Heatronic 3.

2x2x

5

2

4

1

3

6 720 612 481-01.1R
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2.2 Tekniske data 2.3 Rengøring
B Ved behov tørres styringens kabinet af med en 

fugtig klud. Hertil må der ikke anvendes 
skrappe eller ætsende rengøringsmidler.

2.4 Supplerende tilbehør
Se endvidere prislisten!

• IPM 1: Modul til aktivering afblandet elle-
rublandet varmekreds.

• ISM 1: Modul til aktivering af varmtvandspro-
duktion med solvarme.

• IUM 1: Modul til aktivering af eksterne sikker-
hedsanordninger.

• FB 10: Fjernbetjening til blandet eller ublan-
det varmekreds.

• FB 100: Fjernbetjening til klartekstvisning til 
blandet eller ublandet varmekreds.

• Nr. 1143: Kabelsæt med holder til montering 
af modul (f. eks. IPM 1) i gaskedlen.

Mål Figur 8, side 12

Nominel spænding 10...24 V DC

Nominel strøm
(uden belysning)

6 mA

Styringsudgang 2-tråds BUS

Till. temp. for omgivelser 0 ... +50 °C

Beskyttelsesklasse III

Beskyttelsesart:
- Monteret i Heatronic 3
- Montering på væg

IPX2D
IP20

Tab. 1 Tekniske data

°C ΩAF °C ΩAF

–20 2392 4 984

–16 2088 8 842

–12 1811 12 720

–8 1562 16 616

–4 1342 20 528

±0 1149 24 454

Tab. 2 Måleværdier udeføler
6 720 613 405 (2007/01)



10 | Information om tilbehør da
2.5 Anlægseksempel

Fig. 3 Forenklet skema over anlægget

AF Udetemperaturføler
FB 10 Fjernbetjening
FB 100 Fjernbetjening
FK Flad solfanger
FW 100 Klimastyring for solvarme
HK Varmekreds
HP Pumpe til centralvarme
HW Blandepotte
IPM 1 Modul til én varmekreds
ISM 1 Modul til varmtvandsproduktion med 

solvarme
KW Koldvandstilslutning 
M Servomotor
MF Fremløbsføler blandet varmekreds
P Varmekredspumpe

SF Beholdertemperaturføler (NTC)
SP Solvarmepumpe
S...solar Kombineret solvarmebeholder
T1 Solfangertemperaturføler
T2 Beholdertemperaturføler forneden i 

varmtvandssiden
TB Temperaturkontrol
TWM Termostatisk blandingsbatteri
VF Fælles fremløbsføler
WW Varmtvandstilslutning 
1) FW 100 kan enten monteres i kedlen 

eller på væggen.
2) Fjernbetjeninger der ken anvendes, 

FB 10 eller FB 100

6 720 613 557-01.2O
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3 Installation (kun til installatøren)
Til montering af de hydrauliske komponenter kan 
du anvende det detaljerede skema over anlæg-
get, som befinder sig blandt planlægningsdoku-
menterne.

3.1 Montage

3.1.1 Montering i gaskedlen

B Se installationsvejledningen til gaskedlen for 
indgående beskrivelse af gaskedlens dele.

B Tag kabinettet af.

Fig. 4

B Fjern afdækningen og blænddækslet.

Fig. 5

B Sæt overdelen i føringerne.

Fig. 6

B Lad overdelen gå i indgreb, og montér afdæk-
ningen.

Fig. 7

Fare: Fare for elektrisk stød!

B Før montering: 
afbryd spændingsforsyning 
(230 V AC) til kedlen og alle an-
dre busenheder.

6 720 611 792-03.1R
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3.1.2 Montering på væggen

Styringens reguleringskvalitet er afhængig af 
monteringsstedet.

Monteringsstedet (= styringsrummet) skal være 
egnet til regulering af varmesystemet.

B Valg af monteringssted.

Fig. 8

B Tag overdelen og skyderammen af soklen.

Fig. 9

B Montér soklen.

Fig. 10

6 720 612 481-03.1R

0,3 m0,3 m

1,2 - 1,5 m

0,6 m
119 mm

134 mm
35 mm

Monteringsfladen på væggen skal 
være plan.
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B Udfør eltilslutningen ( figur 14 eller 15 
på side 16).

B Sæt overdelen og skyderammen på soklen.

Fig. 11
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3.1.3 Montering af udetemperaturføleren

Reguleringskvaliteten er afhængig af monteringsstedet for udeføleren AF.

B Valg af monteringssted.

Fig. 12
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B Træk afdækning af.

B Fastgør følerhuset med 2 skruer på ydervæg-
gen.

Fig. 13

3.1.4 Montage af tilbehør

B Monter tilbehør iht. reglerne og den medleve-
rede installationsvejledning.

3.1.5 Bortskaffelse

B Bortskaf emballagen miljørigtigt.

B Ved udskiftning af komponenter: Bortskaf de 
gamle komponenter miljørigtigt.

3.2 El-tilslutning

3.2.1 Eltilslutning i gaskedlen

B Ved montering af styringen etableres BUS-for-
bindelsen automatisk via de tre kontakter 
( figur 6 på side 11).

Fig. 14 Styring monteret via BUS-kontakter i 
Heatronic 3.
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Styringen registrerer via den tredje 
kontakt, at den er monteret i ga-
skedlen.

FW 100

1 2 4 B B

6 720 613 557-02.1R
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3.2.2 Eltilslutning på væggen

B BUS-forbindelse fra styringen til øvrige BUS-
deltagere:
Brug elektriske kabler, der som minimum sva-
rer til typen H05 VV-... (NYM-I...).

Tilladte kabellængder fra Heatronic 3 med BUS-
egenskaber til styringen:

B For at undgå induktive påvirkninger: Alle lav-
spændingsledninger skal lægges adskilt fra 
ledninger, som fører 230 V eller 400 V 
(mindsteafstand 100 mm).

B Ved udefra kommende induktive indvirkninger 
skal ledningerne skærmes.
Derved er ledningerne afskærmet mod ydre 
påvirkninger som f.eks. stærkstrømskabel, 
køreledninger, transformatorstationer, radio- 
og fjernsynsapparater, amatør radiostationer, 
mikroovne eller lignende.

Fig. 15 Styring sluttet til Heatronic 3 med BUS-
egenskaber.

Fig. 16 Tilslutning af BUS-forbindelser via for-
greningsdåse (A)

Tilladte kabellængder til udeføleren:

Kabellængde Tværsnit

≤ 80 m 0,40 mm2

≤ 100 m 0,50 mm2

≤ 150 m 0,75 mm2

≤ 200 m 1,00 mm2

≤ 300 m 1,50 mm2

1 2 4 B B

6 720 613 557-03.1R
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FW 100

Heatronic 3

Hvis BUS-forbindelsernes lednings-
tværsnit er forskellige:

B Slut BUS-forbindelserne til via en 
forgreningsdåse.

Kabellængde Tværsnit

≤ 20 m 0,75 mm2 ... 1,50 mm2

≤ 30 m 1,00 mm2 ... 1,50 mm2

≥ 30 m 1,50 mm2
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4 Opstart (kun til installatøren)

B Indstil kodekontakten på IPM 1 på 1.

B Start anlægget.

B Kod FB 10 eller FB 100 til 1.

Ved første opstart eller efter en fuldkommen nul-
stilling (til alle indstillingers fabriksindstilling) 
vises det sprog, der er indstillet i grundindstillin-
gen.

B Vælg sprog med , og bekræft med .

Indstil klokkeslæt og dato, hvis gangreserven er 
overskredet.

B Vælg time med , og bekræft med .

B Vælg minut med , og bekræft med .

B Vælg år med , og bekræft med .

B Vælg måned med , og bekræft med .

B Vælg dag med , og bekræft med .

B Ved opstart startes den automatiske system-
konfiguration (vent 60 sekunder, og følg de 
viste anvisninger).

B Yderligere indstillinger skal tilpasses det aktu-
elle anlæg,  kapitel 6 fra side 25 og kapitel 8 
fra side 41.

B Solvarmeanlægget skal fyldes, udluftes og for-
beredes til opstart efter kapitel 8.4 på 
side 49.

B Tilpas de øvrige indstillinger efter det aktuelle 
solvarmeanlæg, kapitel 8.5 fra side 50.

B Opstart af solvarmesystemet, kapitel 8.5.4 
på side 53.

Beskrivelse af betjeningselementer-
ne  side 2.
6 720 613 405 (2007/01)
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5 Betjening

5.1 Ændring af rumtemperatur og 
driftsform

5.1.1 Rumtemperatur med  (tidsbegræn-
set)

For at ændre den ønskede rumtemperatur per-
manent  kapitel 6.3.2 på side 31.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis varmesy-
stemet ikke styres via en fjernbetjeningFB 100:

B Indstil den ønskede rumtemperatur med 
.

– Omskiftekontakt på stilling :
Den ændrede temperatur gælder til næste 
skiftetid. Derefter gælder den temperatur, 
der er fastsat til skiftetidspunktet.

– Omskiftekontakt på stilling  /  / : 
Den ændrede temperatur gælder, indtil der 
drejes på omskiftekontakten igen. Derefter 
gælder den temperatur, der er fastsat til 
den valgte driftsform.

5.1.2 Driftsformen ændres med  (tidsbe-
grænset)

For at ændre driftsformen permanent 
kapitel 5.1.4 på side 19.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis varmesy-
stemet ikke styres via en fjernbetjeningFB 100, 
og den automatiske drift  er koblet til:

B  trykkes kortvarigt for at fremskynde den 
næste skiftetid og den tilhørende driftsform 
Varme   /  Spare   /  Frost  til det aktu-
elle klokkeslæt.
I visningen vises de ændrede data.

B  holdes nede, og samtidig drejes der på 
 for at ændre den næste skiftetid. Skif-

tetiden kan maksimalt ændres mellem det 
aktuelle klokkeslæt og de næste to skiftetider.
Ved overskridelse af den næste skiftetid i var-
meprogrammet nulstilles funktionen, og den 
automatiske drift aktiveres igen.

Annullering af funktionen før tid:

B  trykkes kortvarigt igen.

Styringen gør det muligt at indstille 
den ønskede rumtemperatur til den 
aktuelle driftsform. Denne tempera-
turangivelse er ikke den faktiske 
rumtemperatur. Det drejer sig i hø-
jere grad om en orienterende værdi, 
som påvirker den nødvendige frem-
løbstemperatur.

Anvend funktionen, hvis du går tidli-
gere i seng, forlader hjemmet i læn-
gere tid eller kommer tidligere hjem.
6 720 613 405 (2007/01)
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5.1.3 Ændring af driftsform varmt vand med 
(tidsbegrænset)

B  trykkes kortvarigt for at aktivere varmt-
vandsproduktionen (den aktiverede funktion 
kan ikke slukkes, før den fastsatte tid er gået):

– Varmtvandsbeholderen varmes op til 
varmtvandsprogrammets maksimalt ind-
stillede temperatur i 60 minutter.

– Kombikedler aktiveres i 30 minutter.

I visningen vises de ændrede data. Ved over-
skridelse af den fastsatte tid nulstilles funkti-
onen, og den automatiske drift aktiveres igen.

5.1.4 Permanent ændring af driftsform til var-
mesystemet

Automatisk drift 
(grundindstilling)

Automatisk skift mellem Varme   /  Spare   /  
Frost  i henhold til det aktive varmeprogram. 
Styringen regulerer rumtemperaturen, som er 
indstillet i undermenuen Temperaturniveau  
( kapitel 6.3.2 på sude 31).

Permanent opvarmning

Styringen regulerer vedvarende til rumtempera-
turen, som er indstillet i undermenuen Tempera-
turniveau til Varme  ( kapitel 6.3.2 på 
side 31).
Varmeprogrammet ignoreres.

Permanent sparedrift

Styringen regulerer vedvarende til rumtempera-
turen, som er indstillet i undermenuen Tempera-
turniveau til Spare 
( kapitel 6.3.2 på side 31).
Varmeprogrammet ignoreres.

Permanent frostsikring

Styringen regulerer vedvarende til rumtempera-
turen, som er indstillet i undermenuen Tempera-
turniveau til Frost 
( kapitel 6.3.2 på side 31).
Varmeprogrammet ignoreres.

Brug denne funktion, hvis du har 
brug for varmt vand uden for de pro-
grammerede skiftetider.

Det varme vand opvarmes i henhold 
til varmtvandsprogrammet uafhæn-
gigt af omskiftekontaktens stilling 
( kapitel 6.4 fra side 32).
6 720 613 405 (2007/01)
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5.2 Betjening af menuerne
Menuernes grundopbygning:

• Variabelnavne eller undermenunavne vises 
venstrejusteret.

• Det valgte navn vises med mørk markering.

• Variabelværdier vises højrejusteret ved siden 
af eller under navnet.

• Med  åbnes undermenuerne, eller 
ændringstilstanden aktiveres (variabelvær-
dien blinker).

• Så længe der er markeret et navn, kan der 
navigeres i menuerne med  /  / 

 / , uden at værdierne justeres.

• Pilene ved venstre kant viser, om der er flere 
menupunkter.

• En blinkende variabelværdi kan ændres med 
.

• En blinkende variabelværdi kan resettes til 
grundindstillingen med .

• Ændringen bliver gyldig ved tryk på , og 
navnet vises igen med mørk markering.

• Hvis ændringstilstanden forlades med en 
anden taste end , annulleres ændringen, 
og den oprindelige værdi bliver ved med at 
være gyldig.

5.2.1 Eksempel på programmering

menu

Programmeringstrinene skal altid udføres efter det samme princip. Betjeningselementer-
nes funktioner og symbolernes betydning er beskrevet på siderne 2 og 3. Hvis du f.eks. vil 
angive et varmeprogram, skal du foretage følgende programmering. 
Ved spærrede funktioner vises der er hjælpetekst. I disse tilfælde skal du følge de viste 
anvisninger.

Betjening Visning

Åbn klappen.
Standardvisningen vises stadig.

Åbning af hovedmenuen:

Tryk på
Displaybelysningen aktiveres, og hovedmenuen vises.

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-02.1O

menu

6 720 613 452-03.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 405 (2007/01)



Betjening | 21da
Valg af menuen:

Drej
I dette eksempel stilles markeringen på menupunktet 
„Varme“.
Andre menuer bliver synlige, hvis der drejes mere på 
knappen.

Tryk på
Bekræft det valgte menupunkt „Varme“.

Tryk på
I dette eksempel bliver markeringen stående på menu-
punktet „Program“ og bekræftes.

Drej
I dette eksempel stilles markeringen på menupunktet 
„aendr“.

Tryk på
Bekræft menupunktet „aendr“.

Tryk på
I dette eksempel bliver markeringen stående på menu-
punktet „A: Program A“ og bekræftes.

Drej
I dette eksempel stilles markeringen på menupunktet 
„Mandag“ . Segmentringen til varmeprogrammet vises 
kun, når alle skiftetider for de valgte ugedage er ens 
(f.eks. når alle skiftetider til menupunktet „Ma - Fr“  er 
ens).

Tryk på Bekræft menupunktet „Mandag“.
Den næste undermenu med de forprogrammerede 
skiftetider og driftsformer P1  til P6  vises.

Betjening Visning

6 720 613 452-04.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-05.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-06.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-07.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-08.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-09.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-10.1O
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Indstilling af værdier:

Tryk på
Lad i dette eksempel markeringen stå på menupunktet 
P1 , og bekræft.
Skiftetiden, der skal ændres, og det tilhørende seg-
ment blinker.

Drej
I dette eksempel indstilles skiftetiden til 05:30 .
Samtidigt ændres de tilhørende segmenter.

Tryk på

Skiftetiden gemmes, og driftsformen, der skal ændres, 
og segmentet for den nye skiftetid blinker. Hvis der 
f.eks. ændres og gemmes en skiftetid i menupunktet 
„Ma - Fr“ , overføres ændringen samtidigt til de 
enkelte dage „Mandag“  til „Fredag“ .

Drej
I dette eksempel indstilles driftsformen på „Spare“ .
Samtidigt ændres de tilhørende segmenter.

Tryk på
Driftsformen gemmes. Nu er indstillingen for P1  
afsluttet. Den ændrede skiftetid, driftsform og seg-
ment vises. Indstil de øvrige skiftetider og driftsformer 
P2  til P6  som beskrevet.

Valg af overordnet menu-niveau:

Tryk på
Overordnet menu åbnes.

-eller-

Drej

Stil markeringen på menupunktet „ tilbage“ .

Tryk på
Bekræft det valgte menupunkt „ tilbage“ .
Den overordnede menu vises.

Afslutning af programmeringen:

Tryk på Nu arbejder stryingen med de nye, programmerede 
data.

Betjening Visning

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-11.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-12.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-13.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-14.1O

menu

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-15.1O
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5.2.2 Sletning eller nulstilling af programmering

Betjening Visning

Sletning af programmerede værdier:

Vælg værdien, der skal slettes, for eksempel skiftetiden i P1 som 
beskrevet i kapitel 5.2.1 fra side 20, og overskriv 
-eller-

Tryk på Den slettede skiftetid blinker, og den tilhørende 
driftsform slettes også.
Samtidigt ændres de tilhørende segmenter.

Tryk 2x på
Indstillingen gemmes.

Tryk på
Forlad menuen, og vend tilbage til standardvisningen.

Nulstilling af program (for eksempel varmeprogram):

Vælg menupunktet som beskrevet i kapitel 5.2.1 fra side 20
„A: Program A“ og bekræft.

Drej
I dette eksempel stilles markeringen på menupunktet 
„Stil tilbage på grundindstilling“ .

Tryk på
Bekræft menupunktet „Stil tilbage på grundindstil-
ling“ . Værdien, der skal ændres, blinker.

Drej
Stil menupunktet „Stil tilbage på grundindstilling“  på 
„Ja“ .

Tryk på Bekræft nulstilling af programmet.
Når nulstillingen er afsluttet, vises der en hjælpe-
tekst.

Tryk på
For at vende tilbage til menuen.

Tryk på
Forlad menuen, og vend tilbage til standardvisningen.

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-16.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-17.1O

menu

6 720 613 452-18.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-19.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 452-02.1O

menu
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Nulstilling af alle indstillinger (kun til fagmanden):
Med denne funktion nulstilles alle indstillinger for HOVEDMENU  og FAGMANDSNIVEAU  til grundind-

stillingen! Derefter skal fagmanden starte anlægget op igen!

Når standardvisningen er indstillet:

 og  trykkes samtidigt, til følgende advarsel vises med 
10 sekunders countdown-funktion:

Hvis alle indstillinger skal nulstilles:

 og  holdes stadig nede, til følgende hjælpetekst vises:

Tryk på  for at afslutte nulstillingen.
Alle indstillinger nulstilles nu igen til grundstillingen, og anlægget skal sættes i drift igen af fagman-
den.

Betjening Visning

menu

6 720 613 452-20.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

menu

6 720 613 452-21.1O

9 12 h 15

18

2124 h3

6

6 720 613 405 (2007/01)
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6 Indstilling af HOVEDMENU

Navigering i menustrukturen, programmering, 
sletning af værdier og nulstilling til grundindstil-
linger beskrives detaljeret i kapitel 5.2 fra side 
20

6.1 Oversigt og indstillinger til 
HOVEDMENU

De efterfølgende tabeller bruges 

• til oversigt over menustrukturen (spalte 1). 
Menudybden er kendetegnet ved forskellige 
gråtoner.
F.eks. i menuen Varme > Program er under-
menuerne aendr og Se på samme niveau.

• som oversigt over grundindstillingerne 
(spalte 2), f.eks. for at nulstille enkelte menu-
punkter til grundstilling.

• som oversigt over indstillingsområderne for 
de enkelte menupunkter (spalte 3).

• til indskrivning af personlig indstilling (spalte 
4).

• til at finde detaljerede beskrivelser af de 
enkelte menupunkter (spalte 5).

6.1.1 HOVEDMENU: Ferie

Menupunkterne vises kun, hvis an-
lægsdelene forefindes og/eller er 
aktiverede, og hvis der ikke er en 
fjernbetjening, der griber ind. Nogle 
menupunkter vises ikke, fordi de de-
aktiveres af en indstilling i et andet 
menupunkt.

B Indstil altid menupunkterne efter 
hinanden, eller hop dem over 
uden at ændre. Derved tilpasses 
de efterfølgende menupunkter 
automatisk eller vises ikke.

Menustruktur Ferie
Grundindstil-
ling Indstillingsområde

Personlig 
indstilling

Beskrivelsefra 
fra side

Start ––.––.–––– I dag ... 31.12.2099
(i år/måned/dag-trin)

29

Slut ––.––.–––– Start dato ... 31.12.2099
(i år/måned/dag-trin)

Varme Frost Frost / Spare / Varme / Automatikdrift

Varmt vand Off 1) Off / Automatikdrift / On 1)

15 °C 2) 15 °C ... 60 °C / Automatikdrift 2)

Cirkulationspumpe Off Off / Automatikdrift / On

Termisk desinfektion Off Off / On

1) Varmtvandsproduktion med kombikedel
2) Varmtvandsproduktion via varmtvandsbeholder
6 720 613 405 (2007/01)



26 | Indstilling af HOVEDMENU da
6.1.2 HOVEDMENU: Varme

Menustruktur Varme
Grundind-
stilling Indstillingsområde

Personlig 
indstilling

Beskrivelse-
fra fra side

Program – – –

30

Aktivier A: Program 
A (skifteti-
der fra pro-
gram 
Familie)

A: Program A ...C: Program C 
(programnavn kan ændres)

–

aendr – – –
A: Program A
... C: Program C

– – –

Overfør med varme-
program

Nej Nej / A: Program A ... 
C: Program C (programnavn 
kan ændres) / Halv dag, formid-
dag / Halv dag, efterm. / Hele 
dagen / Hele dagen, middag / 
Familie / Fam., tidl.arb.tid / 
Familie, sen arb.tid / aeldre

–

Alle dage

 Tabel på side 65

P1,  P2... P6
Ma - Fr

P1,  P2... P6
Lø - Sø

P1,  P2... P6
Mandag, Tirsdag
... Søndag

P1,  P2... P6
Stil tilbage på 
grundindstilling

Nej Nej / Ja

Programnavn Som valgt i 
menu 
aendr, 
f.eks.:
Program A

Ændring af programnavn

Se – – –
A: Program A
... C: Program C
Halv dag, formiddag
Halv dag, efterm.
Hele dagen
Hele dagen, middag
Familie
Fam., tidl.arb.tid
Familie, sen arb.tid
aeldre

Alle dage Alle dage
Ma - Fr
Lø - Sø
Mandag, Tirsdag
... Søndag

–

Parameter – – –

31

Temperaturniveau – – –
Varme 21,0 °C 0,0 °C ... 30,0 °C

(ikke lavere end Spare) °C
Spare 15,0 °C 0,0 °C ... 30 °C (ikke lavere end 

Frost og ikke højere end Varme) °C
Frost 5,0 °C 0,0 °C ... 30 °C

(ikke højere end Spare) °C
Opvarmningshastighed Normal Langsom / Normal / Hurtig
6 720 613 405 (2007/01)
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6.1.3 HOVEDMENU: Varmt vand

Menustruktur 
Varmt vand

Grundindstil-
ling Indstillingsområde

Personlig 
indstilling

Beskrivelse
fra side

Varmt vand og cirkulationspumpe Separate pro-
grammer

Separate programmer / Tilsv. 
varmeprogr.

32

Varmtvandsprogram 1) – – –

aendr – – –
Alle dage

 Tabel på side 67

P1,  P2... P6
Ma - Fr

P1,  P2... P6
Lø - Sø

P1,  P2... P6
Mandag, Tirsdag... Søndag

P1,  P2... P6
Stil tilbage på grundindstilling Nej Nej / Ja

Se – – –
Alle dage / Ma - Fr / Lø - Sø / 
Mandag, Tirsdag... Søndag

– – –

Cirk.pumpeprogram 1) – – –

34

aendr – – –
Alle dage

 Tabel på side 68

P1, P2 ... P6
Ma - Fr

P1, P2 ... P6
Lø - Sø

P1, P2 ... P6
Mandag, Tirsdag
... Søndag

P1, P2 ... P6
Stil tilbage på grundindstilling Nej Nej / Ja

Se – – –
Alle dage / Ma - Fr / Lø - Sø / 
Mandag, Tirsdag ... Søndag

– – –

Parameter – – – 34
Beholdertemp. ved driftsart 
varme

60 °C 15 °C ... 60 °C °C

Beholdertemp. ved driftsart spare 50 °C 15 °C ... 60 °C °C
Varmt vand prioritet Prioritet Prioritet / Delvis prioritet
Cirk.pumpekørsler 4/h 1/h ... 7/h /h

Term.desinfektion – – – 35
Driftsart Manuel drift Manuel drift / Automatikdrift
Driftstilstand Ikke i drift Ikke i drift / Start nu

Kører Kører / Stop
Klokkeslaet 01:00 h 00:00 h ... 23:45 h h
Tidsinterval 7 d 1 d 30 d d

1) Kun ved Separate programmer
6 720 613 405 (2007/01)
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6.1.4 HOVEDMENU: Generelle indstill.

6.1.5 HOVEDMENU: Solvarme

Menustruktur 
Generelle indstill.

Grundindstil-
ling Indstillingsområde

Personlig 
indstilling

Beskrivelse
fra side

Klokkeslaet og dato – – –

36

Klokkeslaet ––:–– 00:00 ... 23:59 (i timer/minut-trin) –

Dato ––.––.–––– 01.01.2005 ... 31.12.2099
(i år/måned/dag-trin)

–

Sommer-/vintertidsomstilling Ja Ja / Nej

Urudligning 0,0 sek/uge –60,0 sek/uge ... +60,0 sek/uge sek/uge

Displayformat – – –

36

Dato DD/MM/ÅÅÅÅ DD/MM/ÅÅÅÅ eller MM/DD/ÅÅÅÅ

Displayets kontrast efter kontrol 
på fabrikken

25 % ... 75 % %

Information på standarddis-
play

Uden ISM og 
beholder: 
Udendørstem-
peratur

Udendørstemperatur / 
Dato

Uden ISM, 
med behol-
der: Udendør-
stemperatur

Udendørstemperatur / 
Dato /
Beholdertemperatur

Med ISM og 
beholder: Sol-
varmepumpe 
status

Solvarmepumpe status / 
Solenergi / Udendørstemperatur / 
Dato / Beholdertemperatur

Med ISM uden 
beholder: Sol-
varmepumpe 
status

Solvarmepumpe status / 
Solenergi / Udendørstemperatur / 
Dato

Tastspaerring Off Off / On 36

Sprog Dansk TTürkçe / Nederlands /
Português / Dansk

36

Menustruktur Solvarme
Grundindstil-
ling Indstillingsområde

Personlig 
indstilling

Beskrivelse-
fra fra side

T2: Maks. temp. solvarmebehol-
der

60 °C 15 °C ... 95 °C °C

37
Optim.påvirkning varmt vand 0 K 0 K (= funktion slukket) ... 20 K K

Optim.påvirkning varmekreds 0 K 0 K (= funktion slukket) ... 5 K K
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6.2 Ferieprogram

Hovedmenu: Ferie

Menustruktur og indstillingsområder  Side 25.

Brug denne menu, når du vil benytte en speciel 
drift over flere dage uden at skulle ændre de per-
sonlige indstillinger for de enkelte programmer 
og parametre.

I ferieprogrammet reguleres varmesystemet og 
varmtvandsproduktionen efter driftsformen, som 
er indstillet i ferieprogrammet (frostsikring er 
garanteret).

• Start:

– Hvis datoen for Start er i dag, starter ferie-
programmet straks.

– Hvis datoen for Start er i morgen eller 
senere, starter ferieprogrammet kl. 00:00 
på den indstillede dag.

• Slut: Ferieprogrammet slutter kl. 23:59 på den 
indstillede dag.

• Varme: Driftsform for opvarmningen under 
ferieprogrammet.

• Varmt vand: Driftsform for varmtvandspro-
duktionen under ferieprogrammet.

• Cirkulationspumpe: Driftsform for cirkulati-
onspumpen under ferieprogrammet.

• Termisk desinfektion: Driftsform for termisk 
desinfektion af det varme vand under feriepro-
grammet.

Når ferieprogrammet er aktivt, vises der  og 
f.eks. FERIE TIL  30.09.2005 i standardvisningen.

Annullering af ferieprogrammet før tid:

B Vælg menuen Ferie > Start og tryk på .
I visningen vises --:--:----.

B Tryk på knappen  for at gemme indstillin-
gen.
6 720 613 405 (2007/01)
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6.3 Varmeprogram

Hovedmenu: Varme

Menustruktur og indstillingsområder  Side 26.

6.3.1 Tids-/temperaturniveauprogram

Menu: Varme > Program

Brug denne menu, hvis du ønsker et varmepro-
gram med personlig tids-/temperaturniveaupro-
fil.
Varmeprogrammet er kun aktivt, hvis omskifte-
kontakten er indstillet på .

Fig. 17 Eksempel varmeprogram med tids-/tem-
peraturniveauprofil

Menu: Varme > Program > Aktivier

B Vælg varmeprogrammet, og aktivér det.

Menu: Varme > Program > aendr

Indstillingsmuligheder:

•  Maksimalt seks skiftetider pr. dag med tre for-
skellige driftsformer (Varme   /  Spare   /  
Frost ).

• forskellige tidspunkter pr. dag eller samme 
tidspunkter efter ønske til:

– Hver dag (Alle dage)

– Mandag til fredag (Ma - Fr)

– Lørdag og søndag (Lø - Sø)

• korteste skifteperiode er 15 minutter 
(= 1 segment).

kopiering og indstilling af 3 personlige varmepro-
grammer:

B Kopiering af forindstillet varmeprogram.

B Indstilling af personlige og tilhørende drifts-
former:

– Deakivering ved sletning af skiftetider, som 
ikke behøves.

– Alle dage: Begynd hver dag på samme tid 
med den valgte driftsform.

– Ma - Fr: Begynd mandag til fredag på 
samme tid med den valgte driftsform.

– Lø - Sø: Begynd lørdag og søndag på 
samme tid med den valgte driftsform.

– Enkelt ugedag (f.eks. Torsdag): Begynd 
hver torsdag på samme tid med den valgte 
driftsform.

– Hvis skiftetiderne og driftsformerne ikke 
ændres, hoppes de over med  eller 

.

Indstil den maksimalt brugte frem-
løbstemperatur på kedlens regula-
tor til fremløbstemperatur. 

Programmerne til de vigtigste 
brugssituationer (f.eks. morgen-
hold, aftenhold, ferie, hjemme osv.) 
indstilles en gang, så det rette pro-
gram hurtigt kan aktiveres.

[°C]

[t]
6 720 612 481-70.1J

Hvis programmeringen for f.eks. 
Torsdag afviger fra de øvrige ugeda-
ge, vises Alle dage og Ma - Fr ved 
alle værdier i udvalget ----- off --:--. 
Dvs. at der ikke er fælles skiftetider 
og driftsformer til dette valg.
6 720 613 405 (2007/01)
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B Nulstilling af varmeprogram til grundindstil-
ling  side 23.

B Varmeprogrammets navn ændres med  
og . De 18 viste tegn kan udskiftes enkelt-
vist ved valg af de mulige bogstaver og tal.

Menu: Varme > Program > Se

B Se på skiftetider og tilhørende driftsformer for 
varmeprogrammerne til Alle dage,  Ma - Fr,  Lø 
- Sø eller den enkelte ugedag som segmen-
tring.

6.3.2 Temperatur for driftsformerne og 
opvarmningshastighed

Menu: Varme > Parameter

Brug denne menu til kontinuerligt at tilpasse tem-
peraturniveauerne til de 3 driftsformer 
(Varme   /  Spare   /  Frost ) og opvarm-
ningshastigheden efter dine personlige ønsker og 
omgivelser.

Menu: Varme > Parameter > Temperaturniveau

B Indstilling af den ønskede rumtemperatur til 
driftsformerne:

– Varme  = maks. temperatur (f.eks. når 
der opholder sig mennesker i rummene, 
der ønsker en behagelig rumtemperatur).

– Spare  = middeltemperatur (f.eks. når en 
lavere temperatur er tilstrækkelig, eller 
hvis personerne er ude eller sover, og byg-
ningen ikke må køles for meget ned).

– Frost  = minimal temperatur (f.eks. når 
alle personer er ude eller sover, og bygnin-
gen gerne må køles ned). Tag hensyn til 
evt. kæledyr og planter.

Menu: Varme > Parameter > Opvarmningsha-
stighed

B Indstil den ønskede opvarmningshastighed:

– Langsom = Bygningen varmes langsomt op 
og sparer derved energi.

– Normal = Bygningen varmes op med „nor-
mal“ hastighed.

– Hurtig = Bygningen varmes hurtigt op, og 
derved opnås maksimal komfort.

Indtastning af blanktegn:

B Hvis det aktuelle tegn har mørk 
baggrund, slettes det med  
(blanktegn = _ ).
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6.4 Varmtvandsprogram

Hovedmenu: Varmt vand

Menustruktur og indstillingsområder  Side 27.

6.4.1 Varmtvandsprogrammernes funktion

Menu: Varmt vand > Varmt vand og cirkulations-
pumpe

Med denne menu kan du efter ønske

B aktivere dit individuelle varmtvandsprogram.

-eller-

B forbinde varmtvandsprogrammet med dit var-
meprogram. Det er hensigtsmæssigt, hvis du 
ofte skifter mellem forskellige varmeprogram-
mer. Varmtvandsprogrammet tilpasses så 
automatisk.

Tilsv. varmeprogr. (Automatisk drift sammen 
med varmeprogrammet):

• Med varmtvandsbeholder:

– Efter den indstillede varmtvandstempera-
tur under Beholdertemp. ved driftsart 
varme 1), hvis varmesystemet kører med 
driftsformen Varme  eller i løbet af den 
næste time skifter over til driftsformen 
Varme .

– Ellers efter den indstillede varmtvandstem-
peratur under Beholdertemp. ved driftsart 
spare 1), hvis varmesystemet kører på 
driftsformen Spare .

– Ellers varmt vand Frost (15 °C fast værdi).

• Med kombikedel:

– Varmt vand On, hvis varmesystemet kører 
med driftsformen Varme  eller i løbet af 
den sidste time har kørt med driftsformen 
Varme .

– Ellers varmt vand Off

• Med cirkulationspumpe til varmtvandsbehol-
der:

– Cirkulationspumpe On og cirkulationspum-
pestart i henhold til indstillingen 
( kapitel 6.4.5 på side 35), hvis varmesy-
stemet kører med driftsformen Varme .

– Ellers cirkulationspumpe Off.

Separate programmer (uafhængige tidsprogram-
mer):

• Automatisk skift mellem varmt vand On 2) / 
Off 2) eller forskellige varmtvandstemperatu-
rer 3) og cirkulationspumpe On / Off gi hen-
hold til de indtastede programmer.

• Cirkulationspumpestart i henhold til indstil-
ling (  kapitel 6.4.5 på side 35).

Indstil varmtvandstermostaten på 
gaskedlen på den maksimalt kræve-
de varmtvandstemperatur. Hvis der 
er sluttet en varmtvandsbeholder til 
IPM efter den hydrauliske fordeler, 
stilles fremløbstermostaten mod 
højre.

1) Indstilling af varmtvandstemperatur  
kapitel 6.4.5 på side 34.

2) varmt vand med kombikedel 

3) Varmt vand via beholder 
6 720 613 405 (2007/01)
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6.4.2 Tids-/temperaturniveauprogram til varmt 
vand via beholder

Menu: Varmt vand > Varmtvandsprogram

Brug denne menu, hvis du ønsker et program til 
varmtvandsproduktion med personlig tids-/tem-
peraturniveauprofil. 
Tids-/temperaturniveauprogrammet kan kun ind-
stilles og er kun aktivt, hvisVarmt vand > Varmt-
vandsprogram > Separate programmer er 
indstillet.

Fig. 18 Eksempel varmtvandsprogram med tids-/
temperaturniveauprofil

Indstillingsmuligheder

• Maksimalt seks skiftetider pr. dag med varmt-
vandstemperaturer mellem 15 °C og 60 °C.

• Efter ønske de samme tider til Alle dage / Ma 
- Fr / Lø - Sø  eller forskellige tider til hver dag.

• korteste skifteperiode er 15 minutter 
(= 1 segment).

Indstilling af skiftetider og varmtvandstempera-
tur

Indtastning eller visning af ugedage, skiftetider 
og tilhørende varmtvandstemperaturer som 
beskrevet i kapitel 6.3 på side 30.

6.4.3 Tidsprogram for varmt vand med kombi-
kedel

Menu: Varmt vand > Varmtvandsprogram

Brug denne menu, hvis du ønsker et tidsprogram 
til varmtvandsproduktionen.
Tidsprogrammet kan kun indstilles og er kun 
aktivt, hvis Varmt vand > Varmtvandsprogram > 
Separate programmer er indstillet.

• Automatisk skift mellem varmt vand On / Off i 
henhold til det indtastede tidsprogram.

• On: Hvis der ikke er trykket på ECO-tasten på 
kedlen, er der straks varmt vand til rådighed.

• Off: Varmeveksleren i kedlen bliver ikke ved 
med at være opvarmet, og derfor er der først 
varmt vand til rådighed, når der har været 
åbnet for det varme vand i et stykke tid.

Indstillingsmuligheder

• Maksimalt seks skiftetider pr. dag med to for-
skellige driftsformer (On / Off).

• Efter ønske de samme tider til Alle dage / Ma 
- Fr / Lø - Sø eller forskellige tider til hver dag.

• korteste skifteperiode er 15 minutter 
(= 1 segment).

Indstilling af skiftetider og driftsform

Indtastning eller visning af ugedage, skiftetider 
og tilhørende driftsformer (On / Off) som beskre-
vet i kapitel 6.3 på side 30.

Deakivering ved sletning af skifteti-
der, som ikke behøves.

C

t
6 720 613 058-07.1R

Deakivering ved sletning af skifteti-
der, som ikke behøves.
6 720 613 405 (2007/01)
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6.4.4 Tidsprogram til cirkulationspumpe (kun 
med varmtvandsbeholder)

Menu: Varmt vand > Cirk.pumpeprogram

Brug denne menu, hvis du ønsker et tidsprogram 
til cirkulationspumpen. 
Tidsprogrammet kan kun indstilles og er kun 
aktivt, hvis Varmt vand > Varmtvandsprogram > 
Separate programmer er indstillet.

• Automatisk skift mellem cirkulationspumpe 
On / Off i henhold til det indtastede tidspro-
gram.

– On: Cirkulationspumpestart i henhold til 
indstillingen (  kapitel 6.4.5 på side 35).

– Off: Cirkulationspumpen standser.

Indstillingsmuligheder

• Maksimalt seks skiftetider pr. dag med to for-
skellige driftsformer (On / Off).

• Efter ønske de samme tider til Alle dage / Ma 
- Fr / Lø - Sø  eller forskellige tider til hver dag.

• korteste skifteperiode er 15 minutter 
(= 1 segment).

Indstilling af skiftetider og driftsform

Indtastning eller visning af ugedage, skiftetider 
og tilhørende driftsformer (On / Off) som beskre-
vet i kapitel 6.3 på side 30.

6.4.5 Parametre for varmt vand

Menu: Varmt vand > Parameter > Beholdertemp. 
ved driftsart varme

Dette menupunkt er kun aktivt, hvis Varmt vand 
> Varmtvandsprogram > Tilsv. varmeprogr. er 
indstillet (  kapitel 6.4.1 på side 32). Indstil den 
ønskede varmtvandstemperatur til varmtvands-
beholderen her.

Menu: Varmt vand > Parameter > Beholdertemp. 
ved driftsart spare

Dette menupunkt er kun aktivt, hvis Varmt vand 
> Varmtvandsprogram > Tilsv. varmeprogr. er 
indstillet (  kapitel 6.4.1 på side 32). Indstil den 
ønskede sænkningstemperatur til varmtvandsbe-
holderen her.

Menu: Varmt vand > Parameter > Varmt vand 
prioritet

Dette menupunkt er kun aktivt, hvis Varmtvands 
konfig. i systemkonfigurationen er indstillet på 
Beholder IPM nr. 3...10 (  kapitel 8.1.1 på 
side 41). Brug denne menu, hvis du vil lade var-
mesystemet være tændt under beholderopvarm-
ningen (f.eks. bygninger med begrænset isolering 
og lave udetemperaturer).

• Prioritet: Under opvarmning af beholderen 
slukkes der for varmesystemet. Pumpen 
standser, og blandeventilen lukkes.

• Delvis prioritet: Hvis der er en blandeventil, 
blandes der under opvarmningen af beholde-
ren opvarmes stadig, pumpen kører, og blan-
deventilen styrer til den ønskede 
opvarmningstemperatur. Hvis der ikke er 
nogen blandeventile, kobles varmesystemet 
fra, så det ikke bliver for varmt. Med Delvis 
prioritet varer opvarmningen af beholderen 
længere.

Deakivering ved sletning af skifteti-
der, som ikke behøves.
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Menu: Varmt vand > Parameter > Cirk.pumpe-
kørsler

Dette menupunkt er kun aktivt, hvis der er en cir-
kulationspumpe.

Dette menupunkt definerer antallet af cirkulati-
onspumpeopstarter pr. time under cirkulations-
pumpe On fasen. Ved indstillingen:

• 1/h til6/h bliver cirkulationspumpen ved med 
at være i drift i 3 minutter ved hver start.

• 7/h kører cirkulationspumpen permanent i 
løbet af On.

I løbet af cirkulationspumpe Off faserne er cirku-
lationspumpen standset.

6.4.6 Termisk desinfektion af det varme vand

Menu: Varmt vand > Term.desinfektion

Denne menu er kun aktiv, hvis det varme vand 
opvarmes med en varmtvandsbeholder. Vi anbe-
faler, at der udføres termisk desinfektion med 
regelmæssige intervaller.
Hvis du har en kombikedel, skal anvisningerne i 
dokumentationen til kedlen følges.

• Driftsart:

– Automatikdrift: Den termiske desinfektion 
starter automatisk i henhold til de indstil-
lede startbetingelser. Det er muligt at 
deaktivere og aktivere den termiske desin-
fektion manuelt.

– Manuel drift: Den termiske desinfektion 
kan startes én gang under Driftstilstand .

• Driftstilstand:

– Ikke i drift: Aktuelt ingen termisk desinfek-
tion. Med Start nu kan den termiske desin-
fektion startes én gang.

– Kører: Aktuelt termisk desinfektion. Med 
Stop kan den termiske desinfektion afbry-
des. 
Hvis Solvarme option E term. desinfektion 
er aktiveret ( kapitel 8.4 på side 49), og 
den termiske desinfektion afbrydes med 
Stop , vises der en fejlmelding i 5 minutter, 
hvis desinfektionstemperaturen ikke opnås 
i solvarmebeholderen (fejl 54, 

kapitel 9.1 fra side 56).

• Klokkeslaet: Starttid for den automatiske ter-
miske desinfektion.

• Tidsinterval: Tidsrum indtil næste start for 
den automatiske termiske desinfektion.Advarsel: Fare for skoldning!

Varmt vand kan føre til alvorlig 
skoldning.

B Udfør kun den termiske desin-
fektion uden for de normale 
driftstider.

B Informér beboerne om skold-
ningsfaren, og før tilsyn med den 
termiske desinfektion.
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6.5 Generelle indstillinger

Hovedmenu: Generelle indstill.

Menustruktur og indstillingsområder   Side 28.

6.5.1 Klokkeslaet, Dato og Sommer-/vintertid-
somstilling

Menu: Generelle indstill. > Klokkeslaet og dato

Brug denne menu, hvis du vil korrigere klokke-
slættet og datoen.

• Klokkeslaet: Indstil klokkeslættet igen, hvis 
strømforsyningen har været afbrudt mere end 
12 timer.

• Dato: se ovenfor Klokkeslaet.
Den aktuelle ugedag (f.eks. Ma) beregnes 
automatisk.

• Sommer-/vintertidsomstilling: Automatisk til-
/frakobling af sommer-/vintertidsindstilling.

• Urudligning: Indstilling af korrektionsfaktor 
for klokkeslættet. Denne korrektion udføres 
en gang om ugetn.
Eksempel:

– Afvigelse i forhold til klokkeslættet med ca. 
–3 minutter pr. år

– –3 minutter pr. år svarer til
–180 sekunder pr. år

– 1 år = 52 uger

– –180 sekunder: 52 uger
= –3,46 sekunder pr. uge

– Korrektionsfaktor = +3,5 sek/uge

6.5.2 Visningsformater

Menu: Generelle indstill. > Displayformat

Brug denne menu, hvis du vil tilpasse visningsfor-
materne efter dine personlige ønsker.

• Dato: Vælg format for datovisning mellem DD/
MM/ÅÅÅÅ eller MM/DD/ÅÅÅÅ  (D = tal for 
dag, M = tal for måned, Å = tal for år).

• Displayets kontrast: Indstil kontrasten for vis-
ningen mellem 25 % og 75 %.

• Information på standarddisplay: Indstil den 
ønskede information, som skal vises i øverste 
linje af standardvisningen.

6.5.3 Tastspærre

Menu: Generelle indstill. > Tastspaerring

Brug denne menu, hvis du vil spærre tastefunkti-
onerne, så de ikke kan betjenes af f.eks. børn.

Hvis Tastspaerring er aktiv, og der trykkes på en 
spærret taste, mens standardvisningen vises, 
kommer der en information frem i displayet.

Nulstil Tastspaerring :

B  og hold samtidig  nede, til meddelel-
sen vises.

6.5.4 Sprog

Menu: Generelle indstill. > Sprog

Brug denne menu, hvis du ønsker et andet sprog 
til visningsteksterne.

De ændrede stillinger for omskifte-
kontakten bliver først aktive, når 
Tastspaerring er nulstillet.
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6.6 Solvarme indstillinger

Hovedmenu: Solvarme

Menustruktur og indstillingsområder  Side 28.

Brug denne menu, hvis du vil begrænse beholder-
temperaturen eller optimere det varme vands 
nominelle temperatur og den nominelle fremløbs-
temperatur for udnyttelse af solenergien.

Begrænsning af beholdertemperaturen

For at lagre så meget solenergi som muligt er det 
nødvendigt med en høj beholdertemperatur.

Begrænsningen af beholdertemperaturen forhin-
drer, at brugsvandet overopvarmes. Ved opstart 
bestemmes temperaturværdien af modulet ISM.

T2: Maks. temp. solvarmebeholder: beholderte-
mperatur > 60 °C kun ved begrænsning af aftap-
ningstemperaturen via termostatisk 
blandingsbatteri.

Solvarmeoptimering

For at udnytte så meget solenergi som muligt er 
det hensigtsmæssigt at reducere de nominelle 
temperaturer, som kræves af kedlen. Ved denne 
styring kan reduceringen udføres automatisk 
afhængigt af den disponible solenergi med 
Optim.påvirkning varmt vand og med 
Optim.påvirkning varmekreds .

Yderligere informationer til fagmanden 
kapitel 8.5.3 på side 51.

• Optim.påvirkning varmt vand: Maksimal 
reducering af den nominelle varmtvandstem-
peratur ved indvirkning fra solenergien.
Eksempel:

– Nominel varmtvandstemperatur = 60 °C

– Optim.påvirkning varmt vand = 15 K

– Nominel varmtvandstemperatur for kedlen 
= 60 °C – 15 K

– Under forudsætning af, at der er tilstrække-
lig solenergi til rådighed, indstilles den 
maksimale reducering og kedlen varmer 
vandet op til 45 °C, og de resterende 15 K 
kan opvarmes med solenergi.

• Optim.påvirkning varmekreds: Solvarmeydel-
sens indvirkning på varmeydelsen, som tilfø-
res varmesystemet. Ved en høj værdi sænkes 
varmekurvens fremløbstemperatur tilsva-
rende (yderligere oplysninger til fagmanden 

kapitel 8.3 fra side 45), for at muliggøre en 
større passiv soltilførsel gennem bygningens 
vinduer. Samtidig forringes temperatursving-
ningerne i bygningen, hvilket øger komforten.

– Optim.påvirkning varmekreds  øges, hvis 
varmesystemet varmer rum op med store 
vinduer, der vender i sydlig retning.

– Optim.påvirkning varmekreds  øges ikke, 
hvis varmesystemet varmer rum op med 
små vinduer, der vender i nordlig retning.

Advarsel: Fare for skoldning! På 
grund af en beholdertemperatur på 
over 60 °C.

B Hvis begrænsningen af behol-
dertemperaturen sættes til > 
60 °C, skal der indbygges et ter-
mostatisk blandingsbatteri TWM 
20 (tilbehør) i varmtvandsled-
ningen.

B Indstil TWM 20 på maks. 60 °C.

Optim.påvirkning varmt vand og 
Optim.påvirkning varmekreds star-
ter tidligst efter en kalibreringsfase 
på 30 dage efter opstart af solvar-
meanlægget.
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7 Visning af informationer

Menu: INFO

Her kan der vises forskellige systeminformatio-
ner.

Navigeringen i menustrukturen er udførligt 
beskrevet i kapitel 5.2 fra side 20.

Oversigt menu INFO

Den efterfølgende tabel bruges 

• til oversigt over menustrukturen (spalte 1). 
Menudybden er kendetegnet ved forskellige 
gråtoner.
F.eks. er menuerne Betjeningsvejledning og 
Kedel på samme niveau.

• til oversigt over de variable visningsmulighe-
der (spalte 2).

• til beskrivelse af de enkelte infopunkter 
(spalte 3).

Menupunkterne vises kun, hvis an-
lægsdelene forefindes og/eller er 
aktiverede, og hvis der ikke er en 
fjernbetjening, der griber ind. Nogle 
menupunkter vises ikke, fordi de de-
aktiveres af en indstilling i et andet 
menupunkt.

Menustruktur INFO
Eksempel på variabel
visning Beskrivelse

Betjeningsvejledning – –

Ny temp. indstilles: +/- kon-
takt drejes ...

– Forskellige betjeningsanvisninger

Kedel – –

Udendørstemperatur 10,0 °C Aktuel udetemperatur.

Varmedrift mulig Ja / Nej Viser, om gaskedlen er driftsklar.

Aktuel fremløbstemp. 55,0 °C Kedlens aktuelle fremløbstemperatur.

Braender On / Off Brænderens tilstand.

Centr. varmepumpe On / Off Koblingstilstand for pumpen i gaskedlen.

Maks. fremløbstemp. 75,0 °C Den indstillede maksimale fremløbstemperatur for 
gaskedlen.

Maks. varmtvandstemp. 60,0 °C Den indstillede maksimale varmtvandstemperatur for 
gaskedlen.

Eftersyn nødvendigt Ja / Nej Viser, om vedligeholdelse/eftersyn af gaskedlen kræ-
ves.
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Varmekreds – –

Driftsart Auto-varme / Auto-spare / 
Auto-frost / Varme / Spare / 
Frost / Ferie-auto / Ferie-
varme / Ferie-spare / Ferie-
frost / Gulvtørring venter / 
Gulvtørring kører

Aktuel driftsform eller specialdrift for varmesyste-
met.

Ønsket rumtemperatur 25,0 °C Rumtemperaturen, som kræves af styringen eller 
fjernbetjeningenFB 10 (kun hvis „Rumpåvirkning“ er 
aktiv).

Aktuel rumtemperatur 22,0 °C Den målte rumtemperatur på styringen (kun hvis sty-
ringen er monteret på væg).

Rumtemperatur FB10 23,0 °C Målt rumtemperatur på fjernbetjeningen FB 10.

Forlangt fremløbstemp. 75,0 °C Fremløbstemperaturen, som er beregnet og krævet 
af styringen.

Aktuel fremløbstemp. 47,0 °C Målt fremløbstemperatur i varmesystemet.

Centr. varmepumpe On / Off Koblingstilstand for varmepumpen i varmesystemet.

Aktuel blanderpos. 85 % åben Aktuel åbningsgrad på blandingsventilen i varmekred-
sen.

Varmt vand – –

Driftsart Varmt vand omg. /
Auto-on / Auto-off / 
Ferie-auto / Ferie-on / 
Ferie-off

Aktuel driftsform eller specialdrift for varmt vand 
med kombikedel.

Varmt vand omg. / 
Term.desinfektion / 
Automatikdrift / 
Ferie-auto / Ferie 15 °C

Aktuel driftsform eller specialdrift for varmtvandsbe-
holder.

Ønsket varmtvandstemp. 60,0 °C Varmtvandstempeatur, som kræves af styringen.

Aktuel varmtvandstemp. 40,0 °C Aktuelt målt varmtvandstemperatur.

Status vandopvarmning Kører / Off Aktuel tilstand for varmtvandsproduktionen.

Sidste termiske desinfektion Afsluttet / Afbrudt / Kører Resultat for sidste termiske desinfektion.

Kundeservice

Telefonnummer (Telefonnummer) VVS-firmaets telefonnummer (anlæggets intstallatør).

Navn (Navn) VVS-firmaets navn (anlæggets intstallatør).

Menustruktur INFO
Eksempel på variabel
visning Beskrivelse
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Solvarme – –

Standardsystem – Menu for solvarmesystemets grundanlægsdel.

T1: Temp. 1. kollektorfelt 80,0 °C Temperatur målt på solfangerføleren (T1).

T2: Temp. solvarmebeh. 
nede

55,7 °C Temperatur målt i solvarmebeholderen på den neder-
ste solfangerføler (T2).

SP: Tilst.solv.pumpe 
1.kollek.felt

Kører / Off Solvarmepumpens koblingstilstand (SP).

Frakobling 1. kollektorfelt Ja / Nej Viser, om der foreligger en sikkerhedsfrakobling af 
solvarmepumpe (SP) på grund af overophedning af 
solfangerne (T1).

Tilstand solv.beholder Fuldt opladet / Delvist opla-
det

Solvarmebeholderens ladetilstand.

SP: Drifttid solv.pum. 
1.koll. 

12463 h Antal driftstimer for solvarmepumpen (SP) siden 
opstarten.

Term.desinfektion – Menu for anlægsdelen termisk systemdesinfektion.

Den term.desinfekt. Sta-
tus

Kører / Off Aktuel tilstand for den termiske desinfektion.

PE: Status pumpe for 
term. desinfekt.

Kører / Off Koblingstilstand for den termiske desinfektions-
pumpe (PE).

Solvarmeoptimering – Menu for solvarmeunderstøttet optimering af det 
konventionelle varmesystem.

Den sidste times sol-
energi

120 Wh Solenergitilførsel inden for den sidste time (her vises 
kun værdier, hvis de rette værdier er indstillet i 
menuen solvarmeindstilling, kapitel 8.5.3 på 
side 51).

Solenergi i dag 2,38 kWh Solenergitilførsel på den aktuelle dag.

Solenergi i alt 483,6 kWh Samlet solenergitilførsel siden opstart.

Varmtvandstemp. reduc. 
med

4,7 K Aktuel reducering af den nominelle varmtvandstem-
peratur, som kræves af kedlen på baggrund af den til-
gængelige solenergi. Starter først 30 dage efter 
opstart.

Ønsket rumtemperatur 
reduceret med

1,3 K Aktuel reducering af den ønskede rumtemperatur på 
baggrund af den tilgængelige solenergi. Starter først 
30 dage efter opstart.

Fejl 40 solvarmesystem
03 FW 100
EA kedel...

Liste over aktuelle fejl. Nærmere informationer vises 

ved valg med  og bekræftes med .

Menustruktur INFO
Eksempel på variabel
visning Beskrivelse
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8 Indstilling af menuen FAGMANDSNIVEAU
(kun til fagmanden)

Navigering i menustrukturen, programmering, 
sletning af værdier og nulstilling til grundindstil-
linger beskrives detaljeret i kapitel 5.2 fra side 20

8.1 Oversigt og indstillinger til 
menuen  FAGMANDSNIVEAU

De efterfølgende tabeller bruges 

• til oversigt over menustrukturen (spalte 1). 
Menudybden er kendetegnet ved forskellige 
gråtoner.
F.eks. i menuen solvarmesys.param. er under-
menuerne 1. Standardsystem og Solvarme-
optimering på samme niveau.

• som oversigt over grundindstillingerne 
(spalte 2), f.eks. for at nulstille enkelte menu-
punkter til grundstilling.

• som oversigt over indstillingsområderne for 
de enkelte menupunkter (spalte 3).

• til indskrivning af personlig indstilling 
(spalte 4).

• til at finde detaljerede beskrivelser af de 
enkelte menupunkter (spalte 5).

8.1.1 FAGMANDSNIVEAU: Systemkonfiguration

Menuen FAGMANDSNIVEAU er kun 
beregnet til fagmanden!

B Åbn:FAGMANDSNIVEAU : Tryk i 
ca. 3 sekunder på .

menu

Menupunkterne vises kun, hvis an-
lægsdelene forefindes og/eller er 
aktiverede, og hvis der ikke er en 
fjernbetjening, der griber ind. Nogle 
menupunkter vises ikke, fordi de de-
aktiveres af en indstilling i et andet 
menupunkt.

B Indstil altid menupunkterne efter 
hinanden, eller hop dem over 
uden at ændre. Derved tilpasses 
de efterfølgende menupunkter 
automatisk eller vises ikke.

Menustruktur 
Systemkonfiguration

Grundindstil-
ling Indstillingsområde

Personlig 
indstilling

Beskrivelse-
fra fra side

Autom.sys.konfig. startes Nej Nej / Ja

45

Varmtvands konfig. Kombikedel Nej / Kombikedel /
Beholder på kedel / 
Beholder IPM nr. 3 ... 10

Cirkulationspumpe Nej Nej / Til stede

Varmekreds konfiguration Ublandet uden 
IPM

Ublandet uden IPM / Ublandet 
med IPM / Blandet

Fjernbetjening Nej Nej / FB 10 / FB 100

ISM 1 Nej Nej / Til stede

ISM 2 Nej Nej / Til stede
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8.1.2 FAGMANDSNIVEAU: Varmeparameter

8.1.3 FAGMANDSNIVEAU: Solvarmesys.konf.

Menustruktur 
Varmeparameter

Grundindstil-
ling Indstillingsområde

Personlig 
indstilling

Beskrivelse-
fra fra side

Varmetype i varmekreds Radiatorer Fodpunkt/Endepunkt / 
Gulvvarme / 
Radiatorer / Konvektorer

45

Fodpunkt 25 °C 10 °C ... 85 °C °C 47

Endepunkt 75 °C 30 °C ... 85 °C °C 47

Konstruktionstemp. 75 °C 30 °C ... 85 °C °C 47

Maks. fremløbstemp. 80 °C 30 °C ... 85 °C °C 47

Rumpåvirkning 30 % 0 % ... 100 % % 47

Rumpåvirkni. virker ved driftsar-
ter

Spare-Frost Spare-Frost / 
Varme-Spare-Frost

47

Føler for rumpåvirkning Lavere temp. Føler i FB10 / Intern føler / Lavere 
temp. (kun med FB 10)

47

Rumtemperatur offset 0,0 K –5,0 K ... 5,0 K K 47

Varme off ved lavere 
temp.niveau

Ja Nej / Ja
48

Varme off ved udendørstemp. 20,0 °C 10,0 °C ... 25,0 °C, 
99,0 °C (= funktion off)

°C
48

Frostgraensetemp. 3,0 °C –5,0 °C ... 10,0 °C °C 48

Rumtemp.føler i FB10 udlignes 0,0 K –3,0 K ... 3,0 K (kun med FB 10) K 48

Blanderdriftstid 140 sek. 10 s ... 600 sek. s 48

Minimal udendørstemp. –15 °C –30 °C ... 0 °C °C 49

Bygningens beholder kapacitet 50 % 0 % ... 100 % % 49

Intern.rumtemp.føler udlignes 0,0 K –3,0 K ... 3,0 K K 49

Menustruktur 
Solvarmesys.konf.

Grundindstil-
ling Indstillingsområde

Personlig 
indstilling

Beskrivelse-
fra fra side

Solvarme option E term. desin-
fektion

Nej Nej / Ja
51
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8.1.4 FAGMANDSNIVEAU: solvarmesys.param.

8.1.5 FAGMANDSNIVEAU: Systemfejl

Menustruktur 
solvarmesys.param.

Grundindstil-
ling Indstillingsområde

Personlig 
indstilling

Beskrivelse
fra side

1. Standardsystem – – –

50

SP: Indkobl.temp.diff. 8 K 3 K ... 20 K 
(ikke lavere end „SP: 
Udkobl.temp.diff.“ +1 K)

K

SP: Udkobl.temp.diff. 4 K 2 K ... 19 K
(ikke højere end „SP: 
Indkobl.temp.diff.“–1 K)

K

T2: Maks. temp. solvarmebe-
holder

60 °C 15 °C ... 95 °C °C

Maks. kollektortemp. 130 °C 90 °C ... 135 °C °C

SP: Driftstype pumpe 1. kol-
lek.felt

Automatikdrift Automatikdrift / Manuel on / 
Manuel off

PE: Driftsart pumpe til term. 
desinf.

Automatikdrift Automatikdrift / Manuel on / 
Manuel off

51

Solvarmeoptimering

51

Flade 1. kollektorfelt 0,0 m2 0,0 m2 ... 150,0 m2 m2

Type 1. kollektorfelt Fladkollektor Fladkollektor / 
Vakuumrørkollektor 

Klimazone 90 0 ... 255

Optim.påvirkning varmt vand 0 K 0 K (= funktion slukket) ... 20 K K

Optim.påvirkning varme-
kreds

0,0 K 0,0 K (= funktion slukket) ... 5,0 K K

Solvarmesystem tages i brug Nej Nej / Ja 53

Menustruktur 
Systemfejl

Grundindstil-
ling Indstillingsområde

Personlig 
indstilling

Beskrivelse-
fra fra side

01.01.2006 
16:11
EA Kedel
(eksempel til sidste fejl)

– – –

53
25.09.2005 
18:45
IPM just. paa 10
(indtil maks.19 foregående fejl)

– – –
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8.1.6 FAGMANDSNIVEAU: Kundeservice adresse

8.1.7 FAGMANDSNIVEAU: System info

8.1.8 FAGMANDSNIVEAU: Gulvtørring

Menustruktur 
Kundeservice adresse Eksempel Indstillingsområde

Personlig 
indstilling

Beskrivelse-
fra fra side

Telefonnummer 012345 6789 maks. 20 tegn
53

Navn VVS-firma maks. 20 tegn

Menustruktur 
System info Eksempel Indstillingsområde

Personlig 
indstilling

Beskrivelse-
fra fra side

Opstartsdato 22.10.2005 
(aktivering ved 
opstart)

– –

53

Kedlens bestillingsnr. 7 777 777 777 
(værdi for ked-
len)

– –

Kedlens produktionsdato 27.06.2005 
(værdi for ked-
len)

– –

Styringens best.nr. og type 7 777 777 777 
FW 100(Fast 
værdi fra 
fabrikken)

– –

Styringens produktionsdato 27.06.2005 
(Fast værdi fra 
fabrikken)

– –

Styring. softw.version. JF11.12 (Fast 
værdi fra 
fabrikken)

– –

Menustruktur 
Gulvtørring

Grundindstil-
ling Indstillingsområde

Personlig 
indstilling

Beskrivelse-
fra fra side

Afbryd gulvtørring1) Nej Nej / Ja

54

Maks. fremløbstemp. 25 °C 25 °C ... 60 °C °C

Tid til maks. fremløbstemp. 1 d 1 d 20 d d

Samlet varighed af gulvtørring beregnet beregnet ... 60 d (ikke lavere end 
„Tid til maks. fremløbstemp.“)

–

Startdato ––.––.–––– I dag ... 31.12.2099 
(i år/måned/dag-trin)

Starttid ––:–– 00:00 ... 23:59 
(i timer/minut-trin)

1) Kun tilgængelig, hvis „Gulvtørring er aktiv.“
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8.2 Konfigurering af varmesystem

Fagmands niveau: Systemkonfiguration

Menustruktur og indstillingsområder  Side 41.

Brug denne menu, når du vil konfigurere systemet 
automatisk eller manuelt. F.eks. ved opstart eller 
ved ændringer i anlægget.

B Indstil kodekontakten på IPM 1 på 1 .

B Start anlægget.

B Kod FB 10 eller FB 100 til 1 .

B Start automatisk konfiguration.

B Kontrollér de andre menupunkter under 
Systemkonfiguration , og tilpas dem eventu-
elt manuelt efter det aktuelle anlæg.

8.3 Parametre for varmesystem

Fagmand niveau: Varmeparameter

Menustruktur og indstillingsområder  Side 42.

Brug denne menu, hvis du vil indstille parame-
trene til varmesystemet. Med disse parametre 
beregnes f.eks. varmekurven.

Menu: Varmeparameter > Varmetype i varme-
kreds

B Indstilling af opvarmningstype:

– Fodpunkt/Endepunkt: Grundindstillings-
værdierne til en lige varmekurve, taget fra 
den klassiske fodpunkts-/slutpunktsme-
tode, overtages.

– Gulvvarme: Grundindstillingsværdierne til 
en bøjet varmekurve, der passer til en gulv-
varmekreds, overtages.

– Radiatorer: Grundindstillingsværdierne til 
en bøjet varmekurve, der passer til en radi-
atorvarmekreds, overtages.

– Konvektorer: Grundindstillingsværdierne 
til en bøjet varmekurve, der passer til en 
konvektorvarmekreds, overtages.

Anlægseksempler kan findes i vej-
ledningen til IPM. Andre mulige an-
læg kan findes i 
planlægningsdokumenterne.

Indstil den maksimalt brugte frem-
løbstemperatur på kedlens regula-
tor til fremløbstemperatur. 

Parametre, som ikke kræves til den 
enkelte opvarmningstype, skjules.
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Fig. 19 Varmekurve i grundindstilling, fodpunkt / 
endepunkt

Fig. 20 Varmekurve i grundinstilling for gulv-
varme

AT Udetemperatur

Fig. 21 Varmekurve i grundindstilling for radia-
torvarme. 

Fig. 22 Varmekurve i grundindstilling for konvek-
torvarme
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Grundindstilling for parametrene til 
varmekurven

Fodpunkt/
Endepunkt Gulvvarme Radiatorer Konvektorer

Varmefladeeksponent (fast værdi), var-
mekurvens krumning

– 1,1 1,3 1,4

Minimal udendørstemp. – –15 °C –15 °C –15 °C
Fodpunkt 25 °C – – –
Endepunkt 75 °C – – –
Konstruktionstemp. – 45 °C 75 °C 80 °C
Maks. fremløbstemp. 80 °C 55 °C 80 °C 80 °C
Rumtemperatur offset 0,0 K 0,0 K 0,0 K 0,0 K
Varme off ved udendørstemp. 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C
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Menu: Varmeparameter > Fodpunkt

B Indstil varmekurvens fodpunkt efter den klas-
siske fodpunkts-/slutpunktsmetode.

Menu: Varmeparameter > Endepunkt

B Indstil varmekurvens slutpunkt efter den klas-
siske fodpunkts-/slutpunktsmetode.

Menu: Varmeparameter > Konstruktionstemp.

B Indstil den nominelle fremløbstemperatur ved 
beregning, så den passer til opvarmningsty-
pen:

– Til Gulvvarme f.eks. 45 °C nominel frem-
løbstemperatur.

– Til Radiatorer f.eks. 65 °C nominel frem-
løbstemperatur.

– Til Konvektorer f.eks. 70 °C nominel frem-
løbstemperatur.

Menu: Varmeparameter > Maks. fremløbstemp.

B Indstil den maksimale, nominelle fremløbs-
temperatur, så den passer til opvarmningsty-
pen:

– Til Gulvvarme f.eks. 55 °C maksimal nomi-
nel fremløbstemperatur.

– Til Radiatorer f.eks. 70 °C maksimal nomi-
nel fremløbstemperatur.

– Til Konvektorer f.eks. 80 °C maksimal 
nominel fremløbstemperatur.

Menu: Varmeparameter > Rumpåvirkning

Rumpåvirkning vises kun, hvis styringen er mon-
teret på væggen.

B Indstil rumpåvirkningen på varmekurven:

– 0 %: ingen rumpåvirkning

– 100 %: maksimal rumpåvirkning.

Menu: Varmeparameter > Rumpåvirkni. virker 
ved driftsarter

B Vælg driftsformer, hvor rumpåvirkningen skal 
være aktiv:

– Spare-Frost: Rumpåvirkning kun aktiv for 
disse driftsformer.

– Varme-Spare-Frost: Rumpåvirkning altid 
aktiv.

Menu: Varmeparameter > Føler for rumpåvirk-
ning

Føler for rumpåvirkning vises kun, hvis en fjern-
betjening FB 10 er tilsluttet.

B VælgFøler for rumpåvirkning :

– Lavere temp.: Den laveste temperatur, 
som måles i temperaturfølerne i FW 100 og 
i FB 10, anvendes.

– Intern føler: Temperaturføleren, som er 
monteret i styringen FW 100, anvendes.

– Føler i FB10: Temperaturføleren, som er 
monteret i fjernbetjeningen FB 10, anven-
des.

Menu: Varmeparameter > Rumtemperatur off-
set

B Indstil den vedvarende forhøjelse af de 
ønskede rumtemperaturer f.eks. for at ændre 
systembetingede afvigelser.
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Menu: Varmeparameter > Varme off ved lavere 
temp.niveau

B Valg af afkølingsfase:

– Nej: Opvarmningsdrift efter varmekurven.

– Ja: Opvarmningsdrift efter varmekurven, 
dog ingen opvarmningsdrift i afkølingsfa-
sen, før den aktuelle rumtemperatur (f.eks. 
Varme = 21,0 °C) første gang har nået den 
ønskede rumtemperatur for den næstdybe-
ste driftsform (f.eks. Spare med 15,0 °C). 
Derefter varmes der i henhold til den næst-
laveste driftsform (f. eks. Spare med 
15,0 °C).

Menu: Varmeparameter > Varme off ved uden-
dørstemp.

B Indstilling af udetemperaturen, ved hvilken 
varmesystemet skal kobles fra:

– 10 °C ... 25 °C: Udetemperatur, hvor 
opvarmningen kobles fra.

– 99 °C: Funktion koblet fra, dvs. opvarmnin-
gen kan tændes ved alle udetemperaturer.

Menu: Varmeparameter > Frostgraensetemp.

• Hvis udetemperaturen kommer over den ind-
stillede frostgrænsetemperatur med 1 K (°C), 
og der ikke forefindes en varmeaktivering, 
slukkes varmekredspumpen.

• Hvis udetemperaturen kommer under den ind-
stillede frostgrænsetemperatur, tændes var-
mekredspumpen (anlægsfrostbeskyttelse).

B Indstilling af frostgrænsetemperatur, ved hvil-
ken varmesystemet skal kobles til.

Menu: Varmeparameter > Rumtemp.føler i FB10 
udlignes

Rumtemp.føler i FB10 udlignes vises kun, hvis 
der er sluttet en fjernbetjening FB 10 til.

Brug denne menu, hvis du vil korrigere den viste 
rumtemperatur.

B Anbring et egnet måleinstrument i nærheden 
afFB 10. Præcisions-måleinstrumentet må 
ikke afgive varme til FB 10.

B Hold det på afstand af varmekilder som solens 
stråler, kropsvarme osv. i 1 time.

B Justér den viste korrektionsværdi for rumtem-
peraturen.

Menu: Varmeparameter > Blanderdriftstid

B Indstil Blanderdriftstid efter den anvendte 
servomotors funktionstid.

Advarsel: Skader på den varmt-
vandsførende del af kedlen ved for 
lavt indstillede frostgrænse og ved 
en længevarende udetemperatur 
under 0 °C!

B Grundindstilling af frostgrænse 
(3 °C) må kun blive tilpassede til 
kedlen af ekspert.

B Frostgrænse må ikke indstille 
for lavt.
Skade igennem en for lavt ind-
stillede frostgrænse er ikke in-
kluderet garantien!
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Menu: Varmeparameter > Minimal udendør-
stemp.

B Indstil den minimale udetemperatur efter 
beregningen af varmesystemet (vejledende 
værdier tabel 3).
En lav udetemperatur giver en flad varme-
kurve.

Menu: Varmeparameter > Bygningens beholder 
kapacitet

B Indstil faktoren for bygningens varmeakkumu-
leringsevne.

– ≥ 50 %: Bygning med tunge byggemateria-
ler (f.eks. et murstenhus med tykke mure).

– ≤ 50 %: Bygning med lette byggematerialer 
(f.eks. et sommerhus af træ).

Menu: Varmeparameter > Intern.rumtemp.føler 
udlignes

Intern.rumtemp.føler udlignes  vises kun, hvis 
styringen er monteret på væggen.

Brug denne menu, hvis du vil korrigere den viste 
rumtemperatur.

B Anbring et egnet måleinstrument i nærheden 
af FW 100. Præcisions-måleinstrumentet må 
ikke afgive varme til FW 100.

B Hold det på afstand af varmekilder som solens 
stråler, kropsvarme osv. i 1 time.

B Justér den viste korrektionsværdi for rumtem-
peraturen.

8.4 Konfigurering af 
solvarmesystem

Fagmand niveau: Solvarmesys.konf.

Menustruktur og indstillingsområder  Side 42.

Brug denne menu, hvis du vil indstille parame-
trene for den termiske desinfektion til solvarme-
systemet.

B Til 1. Standardsystem indstilles endvidere 
optionen Solvarme option E term. desinfek-
tion .
Pumpen (PE) aktiveres via indstillingerne i 
menuen Term.desinfektion ( kapitel 6.4.6 
på side 35), og det samlede beholdervolumen 
varmes op til den nødvendige termiske desin-
fektionstemperatur.

Sted

Minimal 
udendør-
stemp. i °C Sted

Minimal 
udendør-
stemp. i °C

Athen –2 Marseille –6

Berlin –15 Moskva –30

Bruxelles –10 Napoli –2

Budapest –12 Nice ±0

Bukarest –20 Paris –10

Hamborg –12 Prag –16

Helsinki –24 Rom –1

Istanbul –4 Sewastopol –12

København –13 Stockholm –19

Lissabon ±0 Valencia –1

London –1 Wien –15

Madrid –4 Zürich –16

Tab. 3 Minimale udetemperaturer for Europa
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8.5 Parametre til solvarmesystem

Fagmand niveau: solvarmesys.param.

Menustruktur og indstillingsområder  Side 43.

Normalt er grundindstillingerne for parametrene 
i denne menu egnet til gængse anlægsdimensio-
ner. Brug denne menu, hvis du vil finjustere para-
metrene efter det installerede solvarmeanlæg.

8.5.1 Parametre til solvarmestandardsystemet

Menu: solvarmesys.param. > 1. Standardsystem 
> SP: Indkobl.temp.diff.

Til solvarmepumpen (SP):

B Indstil en højere værdi, hvis rørledningerne 
mellem solfangeren og solvarmebeholderen er 
meget lang (f.eks. ≥30 m simpel længde).

-eller-

B Indstil en lavere værdi,

– hvis rørledningerne mellem solfangeren og 
solvarmebeholderen er meget kort (f.eks. 
ved taginstallationer).

– hvis den termiske tilknytning af solfanger-
føleren (T1) er ugunstig (f.eks. indstallatio-
nen af T1 uden for solfangeren ved 
fremløbets udgang).

Menu: solvarmesys.param. > 1. Standardsystem 
> SP: Udkobl.temp.diff.

B Samme fremgangsmåde som ved det foregå-
ende menupunkt SP: Indkobl.temp.diff.

Menu: solvarmesys.param. > 1. Standardsystem 
> T2: Maks. temp. solvarmebeholder

Detaljeret beskrivelse af T2: Maks. temp. solvar-
mebeholder side 37.

Menu: solvarmesys.param. > 1. Standardsystem 
> Maks. kollektortemp.

Målested temperaturføler (T1):

B Indstil en højere værdi, hvis de installerede 
rørledninger, pumper osv. kan anvendes med 
et tryk ≥6 bar og er egnet til den højere tempe-
ratur.

-eller-

B Indstil en lavere værdi, hvis de installerede 
rørledninger, pumper osv. kun kan anvendes 
med et meget lavt tryk og kun egner sig til 
lavere temperaturer.

Solvarmeanlægget skal fyldes og ud-
luftes som angivet i dokumenterne 
til solvarmeanlægget og startes op 
efter dette kapitel.

Angivelserne i parenteserne er posi-
tioner, som også anvendes i tilslut-
ningsplanerne med 
anlægseksempler i installationsvej-
ledningen til ISM.

Ved temperaturer over 140 °C og sy-
stemtryk < 4 bar fordamper varme-
transportvæsken i solfangeren. 
Cirkulationspumpen spærres, indtil 
solfangeren har opnået en tempera-
tur, hvor der ikke længere er damp i 
solvarmekredsen.
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Menu: solvarmesys.param. > 1. Standardsystem 
> SP: Driftstype pumpe 1. kollek.felt

B Valg af solvarmepumpens driftsform (SP):

– Automatikdrift: Automatisk styringsdrift 
efter de indstillede parametre.

– Manuel on: Tænder pumpen vedvarende 
(f.eks. til udluftning af solvarmeanlægget 
ved opstart).

– Manuel off: Slukker pumpen vedvarende 
(f.eks. ved serviceudførelse på solvarmean-
lægget uden at afbryde varmedriften).

8.5.2 Parametre til termisk desinfektion

Menu: solvarmesys.param. > PE: Driftsart 
pumpe til term. desinf.

B Valg af driftsform til pumpen (PE) til termisk 
desinfektion:

– Automatikdrift: Automatisk styringsdrift 
efter de indstillede parametre.

– Manuel on: Tænder pumpen vedvarende 
(f.eks. til funktionstest ved opstart).

– Manuel off: Slukker pumpen vedvarende 
(f.eks. ved serviceudførelse på pumpen 
uden at afbryde varmedriften).

8.5.3 Parametre for solvarmeoptimering

Solvarmeoptimeringen foregår automatisk 
afhængigt af den disponible solvarmeydelse. Til 
beregning af solvarmeydelsen anvendes angivel-
serne for den installerede solfangerflade, solfan-
gertypen og klimazonen, anlægget er installeret i.

Menu: solvarmesys.param. > Solvarmeoptime-
ring > Flade 1. kollektorfelt

B Indstilling af den installerede flade til solfan-
geren.

Menu: solvarmesys.param. > Solvarmeoptime-
ring > Type 1. kollektorfelt

B Valg af den installerede solfangertype til sol-
fangerfeltet.

Menu: solvarmesys.param. > Solvarmeoptime-
ring > Klimazone

B Indstilling af klimazonens værdi for installati-
onsstedet.

Solfangertype

Bruttosolfangerflade

pr. solfanger i m2

FK 210 2,1

FK 240 2,4

FK 260 2,6

VK 180 1,8

FKT-1 2,4

FKC-1 2,4

FKB-1 2,4

Tab. 4 Bruttosolfangerflader
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Fig. 23 Kort med klimazoner for Europa
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Hvis anlæggets placering ikke kan findes på kor-
tet med klimazonerne ( figur 23):

B Den forindstillede værdi for solvarmeoptime-
ringen må ikke ændres.

-eller-

B Anvend værdien fra klimazonen, som ligger 
tættest på anlæggets placering.

Menu: solvarmesys.param. > Solvarmeoptime-
ring > Optim.påvirkning varmt vand

Detaljeret beskrivelse af Optim.påvirkning varmt 
vand side 37.

Menu: solvarmesys.param. > Solvarmeoptime-
ring > Optim.påvirkning varmekreds

Detaljeret beskrivelse af Optim.påvirkning var-
mekreds side 37.

8.5.4 Opstart af solvarmesystemet

Menu: solvarmesys.param. > Solvarmesystem 
tages i brug

B Fyld solvarmesystemet, og udluft det.

B Kontrollér parametrene til solvarmesystemet, 
og finjustér dem eventuelt efter det installe-
rede solvarmesystem.

B Start solvarmesystemet op:

– Ja: Solvarmesystem aktivt. ISM-udgangene 
er frikoblede til styringsdriften.

– Nej: Solvarmesystem ikke aktivt. ISM-
udgangene er spærret for reguleringsdrift, 
men kan dog aktiveres manuelt.

8.6 Fejlhistorie

Fagmand niveau: Systemfejl

Menustruktur  side 43.

Her kan fagmanden få vist de sidste 20 fejl i 
anlægget (fejldata, -kilde, -kode og -beskrivelse). 
Fejlene, der vises først, kan stadig være aktive.

8.7 Visninger og indstilling af kunde-
serviceadresse

Fagmand niveau: Kundeservice adresse

Menustruktur og indstillingsområde side 44.

I tilfælde af serviceeftersyn kan fagmanden 
angive installatørens telefonnummer og adresse 
her.

8.8 Visninger med systeminformati-
oner

Fagmand niveau: System info

Menustruktur  side 44.

Visning af forskellige systeminformationer:

• Opstartsdato (aktiveres automatisk ved 
opstart)

• Kedlens bestillingsnr. (fast værdi fra kedlen)

• Kedlens produktionsdato (fast værdi fra ked-
len)

• Styringens best.nr. og type (fast værdi fra 
fabrikken)

• Styringens produktionsdato (fast værdi fra 
fabrikken)

• Styring. softw.version. (fast værdi fra fabrik-
ken)

Indtastning af blanktegn:

B Hvis det aktuelle tegn har mørk 
baggrund, slettes det med  
(blanktegn = _ ).
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8.9 Gulvtørringsfunktion

Fagmand niveau: Gulvtørring

Menustruktur og indstillingsområde side 44.

Med gulvtørringsfunktionen skal frisk cement 
over gulvvarme tørres efter gulvproducentens 
anvisninger.

Menu: Gulvtørring > Afbryd gulvtørring

B Når gulvtørringsfunktionen er aktiveret, kan 
funktionen kobles fra med Ja.

Menu: Gulvtørring > Maks. fremløbstemp.

B Indstil den maksimale fremløbstemperatur (1) 
til gulvtørringsfunktionen.

Menu: Gulvtørring > Tid til maks. fremløbstemp.

B Indstil tidsrummet (2) for den maksimale 
fremløbstemperatur.

Menu: Gulvtørring > Samlet varighed af gulvtør-
ring

Den samlede tid beregnes automatisk. Fremløbs-
temperaturen stiger ikke mere end 10 K pr. dag. 

Hvis gulvet ikke tåler denne stigning, skal den 
samlede tid forlænges. Derved reduceres stignin-
gen pr. dag tilsvarende. Det første trin og det sid-
ste trin for fremløbstemperaturen er 25 °C (fast 
værdi).

Eksempel:

Maksimal fremløbstemperatur (1) = 50 °C

Varighed for maks. fremløbstemp. (2) = 7 dage

Maks. stignings-/sænkningstemperatur pr. 
dag = 5 K

Samlet gulvtørring (3) = 17 dage

B Indstil det samlede tidsrum (3) for gulvtør-
ringsfunktionen.

Menu: Gulvtørring > Startdato

B Indstil startdatoen (4) til gulvtørringsfunktio-
nen.

Menu: Gulvtørring > Starttid

B Indstil starttiden (4) til gulvtørringsfunktio-
nen.

Advarsel: Gulvet ødelægges!

B Der skal være sluttet en ublan-
det varmekreds direkte til ked-
len. Gulvets varmebehov i 
tørringsperioden, skal være 
større end den minimale kedely-
delse.

B Programmér gulvtørringsfunkti-
onen efter gulvproducentens in-
formationer.

B Kontrollér anlægget dagligt på 
trods af gulvtørringsfunktionen, 
og før den foreskrevne protokol.

Fra programmeringen til gulvtør-
ringsfunktionen er afsluttet kan der 
ikke produceres varmt vand.

2d 50 °C 25 °C–( )
5K

-------------------------------------------× 7d+ 17d=
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Fig. 24
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9 Fejlafhjælpning

BUS-deltagerfejl vises.

En fejl på kedlen (f.eks. fejl EA) vises i styringens 
display med dertil hørende anvisningstekst.

B Informer VVS installatør.

9.1 Fejlafhjælpning med visning

Fig. 25 Fejlvisning

1 Fejl nummer
2 BUS-deltager, som har registreret fejlen og 

melder den til alle styringer
3 Tekst til fejl nummer
4 Kode eller anden fejltekst

Den aktuelle fejl vises på styringen og på fjernbe-
tjeningen (på FB 10 uden tekst):

B Den berørte BUS-deltager med den aktuelle 
fejl skal findes. Den opståede fejl kan kun 
afhjælpes på BUS-deltageren, som har været 
årsag til fejlen.

Til installatøren:

B Afhjælp fejlen efter anvisninger-
ne i dokumenterne til kedlen.

9 12 h 15

6 720 613 452-22.1O
2124 h3

1

3
2

4
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Visning (  pos. 1, 3 og 4 i figur 25) Afhjælpning udført af 

Tekst Kode Årsag fagmand

Fejl 01
Fejl i BUS-kommunikation!

10 IPM tilknyttet BUS-deltager 
FB 100 melder sig ikke mere.

Kontrollér BUS-deltagernes 
kodning, kontrollér BUS-forbin-
delsen og afhjælp evt. afbrydel-
sen.

200 Kedlen melder sig ikke læn-
gere.

201 Forkert BUS-deltager sluttet 
til.

Identificér og udskift den for-
kerte BUS-deltager.

Fejl 02
Intern fejl!

40 Forkert BUS-deltager sluttet 
til.

Identificér og udskift den for-
kerte BUS-deltager.

41 To ens kodninger indstillet på 
IPM.

Sluk for anlægget, og korrigér 
kodningen.

42 Kodekontakt på IPM i mellem-
stilling.

50 Termisk desinfektion via IPM 
mislykkedes.

Stil fremløbstermostaten på 
kedlen mod højre.

100 ISM svarer ikke. Kontrollér BUS-forbindelsen, 
og afhjælp evt. afbrydelsen.

254 For mange fejlmeldinger. –

Fejl 02
Intern fejl!
Pga. EEPROM problem er nogle parametre 
stillet tilbage til grundindst.

205 Se visningstekst! 1) Kontrollér parameterindstillin-
gerne, og indstil evt. igen. Find 
den defekte styring/fjernbetje-
ning, og udskift den.

Fejl 02
Intern fejl!
FW 100/FB 100 kan ikke laengere styre 
varmeanlaegget!

255 Se visningstekst! 1) Find den defekte styring/fjern-
betjening, og udskift den.

Fejl 03
Rumtemperaturføler defekt

20 Rumføleren, som er monteret i 
FW 100/FB 100/FB 10, er 
afbrudt.

Find den defekte styring eller 
fjernbetjening, og udskift den.

21 Rumføleren, som er monteret i 
FW 100/FB 100/FB 10, er kort-
sluttet.

Fejl 10
Systemkonfiguration ugyldig
Fjernbetjening for ikke eksisterende var-
mekreds registreret. Indstilling kontrolle-
res!

195 Se visningstekst! 1) Kontrollér systemopbygnin-
gen, kontrollér systemkonfigu-
rationen, og justér evt.

1) Visningsteksten vises på BUS-deltageren (f.eks. fjernbetjeningen), som har registreret fejlen. På de andre BUS-
deltagere vises koden i stedet, som svarer til visningsteksten.
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Fejl 11
Systemkonfiguration: Ny BUS-deltager
Ny ISM registreret, alle ISM får samtidig til 
spaending og automatisk systemkonfigura-
tion startes!

131 
132

Se visningstekst! 1) Se visningstekst! 1)

Fejl 11
Systemkonfiguration: Ny BUS-deltager
Ny fjernbetjening registreret, systemkonfi-
guration kontrolleres og tilpasses!

134

Fejl 11
Systemkonfiguration: Ny BUS-deltager
Ny IPM registreret, systemkonfiguration 
kontrolleres og tilpasses!

135 
137 
139

Fejl 12
Systemkonfiguration: BUS-deltager mang-
ler
ISM1/ISM2 ikke registreret, tilslutning kon-
trolleres!

170 
171

Fejl 12
Systemkonfiguration: BUS-deltager mang-
ler
Tidligere registreret IPM med beholder 
efter blandepotte, registreres ikke laen-
gere, indstilling kontrolleres!

172 Se visningstekst! 1) Kontrollér kodningen og korri-
gér. Ved IPM i strømløs til-
stand.

Visning (  pos. 1, 3 og 4 i figur 25) Afhjælpning udført af 

Tekst Kode Årsag fagmand

1) Visningsteksten vises på BUS-deltageren (f.eks. fjernbetjeningen), som har registreret fejlen. På de andre BUS-
deltagere vises koden i stedet, som svarer til visningsteksten.
6 720 613 405 (2007/01)



Fejlafhjælpning | 59da
Fejl 12
Systemkonfiguration: BUS-deltager mang-
ler
IPM med beholder efter blandepotte, er 
ikke registreret, tilslutning og indstilling 
kontrolleres!

173

Se visningstekst! 1) Se visningstekst! 1)

Fejl 12
Systemkonfiguration: BUS-deltager mang-
ler
Fjernbetjening med kodning 1 ikke regi-
streret, tilslutning og indstilling kontrolle-
res!

175

Fejl 12
Systemkonfiguration: BUS-deltager mang-
ler
IPM med kodning 1 ikke registreret, tilslut-
ning og indstilling kontrolleres!

178 
179

Fejl 13
Systemkonfiguration: BUS-deltager aen-
dret eller udskiftet
Systemkonfiguration for opvarmning af 
varmt vand kontrolleres eller automatisk 
systemkonfiguration startes!

157

Fejl 13
Systemkonfiguration: BUS-deltager aen-
dret eller udskiftet
Systemkonfiguration for varmekreds x og 
tilslutninger på IPM for varmekreds x kon-
trolleres!

159

Fejl 14
Systemkonfiguration: Ikke tilladt BUS-del-
tager
Opvarmning af varmt vand styres af ked-
len. Opvarmning af varmt vand via IPM fun-
gerer ikke!

117 Se visningstekst! 1) Identificer ikke-tilladte BUS-
deltagere, og fjern dem fra 
anlægget.

Fejl 14
Systemkonfiguration: Ikke tilladt BUS-del-
tager
IPM til beholder skal vaere indstillet på 
justering 3 eller højere!

119 Se visningstekst! 1) Se visningstekst! 1)

Fejl 15
Udendørstemp.føler ikke tilsluttet!
Udendørstemperatur ikke til rådighed!

30 Se visningstekst! 1) Kontrollér udeføleren, og 
afhjælp evt. afbrydelsen.

Fejl 19
Lagring af indstillede parametre ikke 
mulig!

202 BUS-deltageren er konfigure-
ret, men ikke tilgængelig for 
øjeblikket.

Kontrollér systemopbygnin-
gen, kontrollér systemkonfigu-
rationen, tilpas evt., og indstil 
parametrene igen.

Visning (  pos. 1, 3 og 4 i figur 25) Afhjælpning udført af 

Tekst Kode Årsag fagmand

1) Visningsteksten vises på BUS-deltageren (f.eks. fjernbetjeningen), som har registreret fejlen. På de andre BUS-
deltagere vises koden i stedet, som svarer til visningsteksten.
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Fejl 20
Systemkonfiguration ugyldig

193 Ugyldig kodning i fjernbetjenin-
gen til varmekredsen!

I forbindelse med FW 100 er 
det kun muligt med kode 1 i 
fjernbetjeningen!

Fejl 21
Systemkonfiguration: Ny BUS-deltager

135 
137 
139

Se visningsteksten på fjernbe-
tjeningen!

Se visningsteksten på fjernbe-
tjeningen!

Fejl 22
Systemkonfiguration: BUS-deltager mang-
ler

178 
179

Ikke registreret på fjernbetje-
ning IPM med kode 1!

Kontrollér tilslutning og kod-
ning for IPM,og tilpas evt.!

Fejl 23
Systemkonfiguration: BUS-deltager aen-
dret eller udskiftet

159 Systemkonfiguration på fjern-
betjeningen til varmekreds 1 
og tilslutningerne på IPM til 
varmekreds 1 ikke tilladt!

Kontrollér systemkonfiguratio-
nen til varmekreds 1 og tilslut-
ningerne på IPM til varmekreds 
1!

Fejl 24
Systemkonfiguration: Ikke tilladt BUS-del-
tager

119 Se visningsteksten på fjernbe-
tjeningen!

Se visningsteksten på fjernbe-
tjeningen!

Fejl 28
FB fejlmonteret i kedel / app.!

155 Fjernbetjening indbygget i ked-
len.

Fjernbetjeningen skal monte-
res i boligområdet.

Fejl 29
Lagring af indstillede parametre ikke 
mulig!

202 BUS-deltageren er konfigure-
ret, men ikke tilgængelig for 
øjeblikket.

Kontrollér systemopbygnin-
gen, kontrollér systemkonfigu-
rationen, tilpas evt., og indstil 
parametrene på fjernbetjenin-
gen igen.

Fejl 30
Blandertemp.føler defekt!

7 Blandertemperaturføler (MF) 
på IPM er defekt.

Kontrollér blandertemperatur-
føleren (MF), og udskift evt.

Fejl 31
Ekstern fremløbstemp.føler defekt!

6 Den fælles temperaturføler 
(VF), der er tilsluttet IPM'en, er 
defekt.

Kontrollér den fælles tempera-
turføler (VF), og udskift evt.

Fejl 32
Beholdertemp.føler defekt!

8 Beholderføler (SF) på IPM er 
defekt.

Kontrollér beholderføleren 
(SF), og udskift evt.

Fejl 33
Temp.følere er forkert tilsluttet!

20 Beholdertemperaturføleren 
(SF) og blandertemperaturføle-
ren (MF) er tilsluttet IPM'en.

Fjern én af de to temperaturfø-
lere (SF eller MF).

21 Der er sluttet to fælles tempe-
raturfølere (VF) til IPM.

Fjern én af de fælles tempera-
turfølere (VF).

22 Der er tilsluttet en temperatur-
føler til IUM'en.

Fjern temperaturføleren, og 
anvend evt. en kodningsbro.

Fejl 34
Tilsluttede temp.følere og driftsart passer 
ikke sammen!

23 IPM'ens tilsluttede temperatur-
føler og tildelte driftsform pas-
ser ikke sammen.

Kontrollér temperaturfølerne 
og den tildelte driftsform, og 
tilpas evt.

Fejl 40
Temp.føler T1 på 1. kollektorfeldt defekt!

101 Kortslutning af følerledningen 
(T1).

Kontrollér temperaturføleren 
(T1), og udskift ved behov.

102 Afbrydelse af følerledningen 
(T1).

Fejl 41
Temp.føler T2 på solvarmebeholder nede 
defekt!

103 Kortslutning af følerledningen 
(T2).

Kontrollér temperaturføleren 
(T2), og udskift ved behov.

104 Afbrydelse af følerledningen 
(T2).

Visning (  pos. 1, 3 og 4 i figur 25) Afhjælpning udført af 

Tekst Kode Årsag fagmand
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Fejl 50
Solvarmepumpe blokeret eller luft i 
system!

121 Solvarmepumpen (SP) har sat 
sig fast på grund af mekanisk 
blokering.

Skru kærvskruen på pumpeho-
vedet af, og løsn pumpeaksen 
med en skruetrækker. Slå ikke 
på pumpeaksen!

Luft i solvarmesystemet. Udluft solvarmesystemet, og 
fyld i givet fald op med varme-
transportvæske.

Fejl 51
Forkert temp.følertype tilsluttet!

122 Solfangerføler brugt som 
beholderføler (T2).

Brug den rigtige temperaturfø-
lertype.  Tekniske data i 
installationsvejledningen til 
ISM.

123 Beholderføler brugt som sol-
fangerføler (T1).

132 Temperaturfølertype PTC 1000 
brugt som beholderføler (T2).

133 Temperaturfølertype PTC 1000 
brugt som solfangerføler (T1).

Fejl 52
Temp.følere ombyttet!

124 Temperaturfølerne (T1 og T2) 
byttet om.

Kontrollér temperaturfølerne, 
og byt evt. om på tilslutnin-
gerne.

Fejl 53
Forkert monteringsted for temp.føler!

125 Solfangerføler (T1) installeret 
på solfangerindgangen.

Montér solfangerføleren (T1) i 
nærheden af solfangerudgan-
gen.

Fejl 54
Temp. for termisk desinfektion i solvarme-
beholder ikke nået!

145 Maksimumtemperatur for sol-
varmebeholderen for lav.

Indstil maksimumtemperatu-
ren for solvarmebeholderen 
højere.

Udstrømningen i desinfektions-
pumpen (PE) er for lav.

Indstil et højere pumpetrin på 
desinfektionspumpen (PE), 
eller åbn mere op for ekspanti-
onsventilen, hvis det er muligt.

Termisk desinfektion blev 
afbrudt manuelt, før den nød-
ventdige temperatur i solvar-
mebeholderen blev nået.

Ingen fejl! Fejlmeldingen vises 
kun i 5 minutter.

Fejl 55
Solvarmesystem endnu ikke taget i drift!

146 Solenergianlægget er endnu 
ikke i drift.

Solvarmeanlægget skal fyldes, 
udluftes og forberedes til 
opstarten som angivet i doku-
menterne til solvarmeanlæg-
get. Derefter startes 
solvarmeanlægget op. 

Fejl 56
Mindst en pumpe/en ventil i manuel drift!

147 Pumpe (SP) i manuel drift. Nulstil parametrene til pumpen 
til „Automatikdrift“.154 Pumpe (PE) i manuel drift.

1) Visningsteksten vises på BUS-deltageren (f.eks. fjernbetjeningen), som har registreret fejlen. På de 
andre BUS-deltagere vises koden i stedet, som svarer til visningsteksten.

Visning (  pos. 1, 3 og 4 i figur 25) Afhjælpning udført af 

Tekst Kode Årsag fagmand
6 720 613 405 (2007/01)



62 | Fejlafhjælpning da
9.2 Fejlafhjælpning uden visning

Hvis fejlen stadigvæk ikke kan afhjælpes:

B Ring til en autoriseret installatør eller service-
firma og meddel fejlen og kedlens data (type-
skiltet på dækslet). 

Kedeldata

Type:.....................................................................

Bestillingsnummer:...............................................

Produktionsdato (FD...):......................................

Problem Årsag Afhjælpning

Den ønskede rumtemperatur 
opnås ikke.

Termostatventil(er) indstillet for lavt. Indstil termostatventilen(erne) højere.

Varmekurven er indstillet for lavt. „Indstil højereTemperaturniveau“ til 
„Varme“ , eller lad varmekurven korrigere 
af en fagmand.

Fremløbstemperaturstyringen på kedlen 
indstillet for lavt.

Indstil fremløbstemperaturstyringen 
højere.

Reducer i givet fald solvarmeoptimerings-
indgrebet.

Indesluttet luft i varmeanlægget. Udluft radiatorer og varmeanlægget.

Opvarmningen varer for 
længe

„Opvarmningshastighed“  indstillet for 
lavt.

„Opvarmningshastighed“  indstil f.eks. på 
„Hurtig“ .

Den ønskede rumtemperatur 
overskrides alt for meget.

Radiatorerne bliver for varme. Indstil termostatventilen(erne) lavere.

„Indstil lavereTemperaturniveau“ 
til„Varme“ , eller lad varmekurven korri-
gere af en fagmand.

Monteringssted for FW 100 uhensigts-
mæssigt, f.eks. ydervæg, i nærheden af 
vindue, trækluft, ...

Vælg et bedre monteringssted for 
FW 100, og lad vvs-installatøren montere.

For store svingninger i rum-
temperaturen.

Midlertidig påvirkning af fremmed varme i 
rummet, f. eks. via solstråling, belysning, 
TV, pejs osv.

„Rumpåvirkning“  skal forhøjes af fagman-
den.

Vælg et bedre monteringssted for 
FW 100, og lad vvs-installatøren montere.

Temperaturstigning i stedet 
for sænkning.

Dagstidspunktet forkert indstillet. Kontrollér indstillingen.

For høj rumtemperatur 
under driftsform „Spare“  
og/eller „Frost“ .

Bygningen har høj varmelagring. Vælg skiftetid for „Spare“  og/eller 
„Frost“  tidligere.

Forkert eller ingen regule-
ring.

BUS-forbindelse for BUS-deltagerne 
defekt.

Lad fagmanden kontrollere og evt. korri-
gere BUS-forbindelsen efter tilslutnings-
skemaet.

Der kan kun indstilles auto-
matisk drift. 

Omskiftekontakt defekt. FW 100 skal udskiftes af fagmanden.

Varmtvandsbeholderen bli-
ver ikke varm.

Varmtvandstemperaturstyringen på ked-
len indstillet for lavt.

Indstil varmtvandstemperaturstyringen 
højere.

Reducer i givet fald solvarmeoptimerings-
indgrebet. 

Fremløbstemperaturstyringen på kedlen 
indstillet for lavt.

Stil fremløbstermostaten på kedlen mod 
højre.
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10 Energispareråd 

• Med klimastyringen reguleres fremløbstempe-
raturen iht. den indstillede varmekurve: Jo 
koldere udendørstemperaturen er, desto 
højere er fremløbstemperaturen. Spar på 
energien: Indstil varmekurven så lavt som 
muligt iht. bygningsisoleringen og anlægsbe-
tingelserne ( kapitel 8.3 fra side 45).

• Gulvvarme: 
Fremløbstemperaturen må ikke indstilles 
højere, end den af fabrikanten anbefalede 
max. fremløbstemperatur (f.eks. 60 °C).

• Afstem temperaturniveauerne og skiftetiderne 
efter beboernes velbefindende, og brug dem 
effektivt.

– Varme  = behageligt indeklima

– Spare  = aktivt indeklima

– Frost  = fravær eller søvn.

• Indstil radiatorernes termostatventiler i alle 
rum, så den ønskede temperatur også kan 
opnås. Temperaturniveauet forhøjes først, 
hvis temperaturen ikke nås efter længere tid 
( kapitel 6.3.2 på side 31).

• Ved sænkning af rumtemperaturen via spare-
faser, kan der spares meget energi: Sænkning 
af rumtemperaturen med 1 K (°C): op til 5 % 
energibesparelse. Uhensigtsmæssigt: At lade 
opvarmede rum komme ned under +15 °C 
dagligt, da de nedkølede mure fortsat vil 
udstråle kulde, når temperaturen øges, og 
opvarmningen derfor vil kræve meget mere 
energi end ved en ensartet varmetilførsel.

• God varmeisolering af bygningen: Den indstil-
lede temperatur for Spare opnås ikke. Allige-
vel spares der energi, fordi varmesystemet er 
koblet fra. Indstil derefter skiftepunktet for 
Spare tidligere.

• Lad ikke vinduerne stå på klem, når der luftes 
ud. Så trækkes der hele tiden varme ud af rum-
mene, uden at luften i rummet forbedres næv-
neværdigt. 

• Luft kortvarigt og intensivt ud (åbn vinduet 
helt).

• Under udluftningen lukkes  termostatventilen, 
eller omskiftekontakten stilles på Frost .

• Afstem temperaturniveauerne og skiftetiderne 
til varmtvandsproduktionen efter beboernes 
velbefindende, og brug dem effektivt.

Solvarmeoptimering

Aktivér Optim.påvirkning varmt vand ved at ind-
stille en værdi mellem 1 K til 20 K  kapitel 6.6 
på side 37. Hvis indgrebet ved Optim.påvirkning 
varmt vand er for kraftigt, reduceres værdien 
trinvist.

Aktivér Optim.påvirkning varmekreds ved at ind-
stille en værdi mellem 1 K til 5 K  kapitel 6.6 på 
side 37. Hvis indgrebet ved Optim.påvirkning 
varmekreds er for kraftigt, reduceres værdien 
trinvist.
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11 Miljøbeskyttelse

Miljøbeskyttelse er en grundsætning for Bosch 
gruppen. 
Produkternes kvalitet, lønsomhed og miljøbeskyt-
telse er ligeværdige mål for os. Love og forskrifter 
for miljøbeskyttelse overholdes strikt.
Vi sætter den bedstmulige teknik og materialer 
ind for at beskytte miljøet under hensyntagen til 
økonomiske synspunkter.

Emballage

Ved emballering er vi medlem af en landsspecifik 
genbrugssystem, der sikrer optimal genbrug. 
Alle emballager er miljørigtige og genbrugelige.

Gamle kedler

Gamle kedler/apparater indeholder materialer, 
der er velegnede til genbrug.
De enkelte komponenter er nemme at skille ad og 
kunststofferne er mærket. På den måde kan de 
forskellige komponenter sorteres og genbruges 
eller bortskaffes.
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12 Individuelle indstillinger af tidsprogrammerne

Her samles grundindstillingerne og de personlige indstillinger for tidsprogrammerne.

12.1 Varmeprogram
Indstilling af varmeprogrammet er beskrevet i kapitel 6.3 på side 30.

P1 P2 P3 P4 P5 P6

°C t °C t °C t °C t °C t °C t
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il 
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H
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ag Ma - To 06:00 08:00 12:00 22:00 – – – –

Fr 06:00 08:00 12:00 23:30 – – – –

Lø 07:00 23:30 – – – – – – – –

Sø 08:00 22:00 – – – – – – – –

H
al

v 
d

ag
, 

ef
te

rm
. Ma - To 07:00 12:00 17:00 22:00 – – – –

Fr 07:00 12:00 17:00 23:30 – – – –

Lø 07:00 23:30 – – – – – – – –

Sø 08:00 22:00 – – – – – – – –

H
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e 
d
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en

Ma - To 06:00 08:00 17:00 22:00 – – – –

Fr 06:00 08:00 17:00 23:30 – – – –

Lø 07:00 23:30 – – – – – – – –

Sø 08:00 22:00 – – – – – – – –
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d
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, 
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d

ag Ma - To 06:00 08:00 12:00 13:00 17:00 22:00

Fr 06:00 08:00 12:00 13:00 17:00 23:30

Lø 07:00 23:30 – – – – – – – –

Sø 08:00 22:00 – – – – – – – –
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Sø 08:00 22:00 – – – – – – – –
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12.2 Varmtvandsprogram
Indstilling af varmtvandsprogrammet er beskrevet i kapitel 6.4 på side 32.

P1 P2 P3 P4 P5 P6

°C t °C t °C t °C t °C t °C t
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Sø 60 07:00 15 23:00 – – – – – – – –
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12.3 Varmt vand cirkulationsprogram
Indstilling af cirkulationsprogrammet er beskrevet i kapitel 6.4 på side 32.

P1 P2 P3 P4 P5 P6
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