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Informationer til vejledningen

Vejviser til vejledningen

Hvis du ...

• ... ønsker en oversigt over leveringsomfanget, skal du 
læse kapitel 3. 

• ... leder efter en oversigt over apparatets godkendel-
ser, opbygning og funktion, skal du læse kapitel 4. 
Der finder du også de tekniske data.

• ... vil vide, hvilke forskrifter, der skal overholdes ved 
installation af apparatet, skal du læse kapitel 5.

• ... vil vide, hvordan apparatet installeres, tilsluttes 
elektrisk og startes op, skal du læse i kapitel 6 til 10.

• ... vil vide, hvordan servicefunktionerne til Bosch Hea-
tronic indstilles, skal du læse kapitel 11.

• ... vil vide, hvordan gas-/luftforholdet indstilles, og 
hvordan der udføres en måling af forbrændingsluft og 
røggas, skal du læse kapitel 12.

• ... Informationer om kontrolbesøg samt om miljøbe-
skyttelse kan læses i kapitel 13 und 14.

• ... vil vide, hvordan de vigtigste vedligeholdelsesarbej-
der udføres, skal du læse kapitel 15. Der kan du finde 
en checkliste over vedligeholdelsesarbejdet.

• ... Leder efter oversigter over fejlmeldingerne samt 
indstillingsværdierne til varme-/varmtvandsproduktio-
nen, skal du læse kapitel 16.

• ... Leder efter et bestemt stikord i teksten, skal du slå 
op i indekset.

Øvrige dokumenter, som er del af apparatets leverings-
omfang

• Betjeningsvejledning

• Eftersyns-/serviceaftale

• Garantibevis

• Mærkat „Indstillinger for Bosch Heatronic“

Supplerende dokumenter til fagmanden (ikke omfattet 
af leverancen)

Ud over de vedlagte vejledninger, kan følgende doku-
menter fås:

• Reservedelsliste

• Servicehæfte (til fejlsøgning og funktionskontrol)

Disse dokumenter kan bestilles på telefon: 44898480.   

Kedelinstallation, tilslutning af gas- og af-
trækssystem samt idriftsætning må kun ud-
føres af en autoriseret VVS installatør. El-
installation skal udføres iht stærkstrømsreg-
lement.
Copyright (optional information)6 720 614 490 (2007/07)
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1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

1.1 Sikkerhedsforskrifter

Ved gaslugt:

B Luk for gassen (  side 32).

B Åbn vinduerne.

B Tænd/sluk ikke elektriske kontakter.

B Sluk åben ild.

B Tilkald straks gasleverandøren og en aut. vvs-installa-
tør.

Ved røggaslugt:

B Sluk kedlen ( side 33).

B Åbn døre og vinduer.

B Tilkald VVS-installatør.

Installation, ændringer

B Installation samt ændringer på Unitten må kun udfø-
res af en autoriseret VVS-installatør.

B Der må ikke ændres på dele i aftrækssystemet.

B Hvis forbrændingsluften tages fra rummet må luftåb-
ninger i døre, vinduer og vægge ikke lukkes eller gøres 
mindre. Ved efterinstallation af tætte vinduer skal der 
til stadighed sikres forsyning af friskluft (i tilfælde af 
at forbrændingsluften tages fra rummet).

B Anvend kun kedlen til opvarmning af vand.

B Luk under ingen omstændigheder for sikkerheds-
ventilerne!
Under opvarmningen drypper der  vand ud af beholde-
rens sikkerhedsventil.

Termisk desinfektion af varmtvandsbeholderen

B Fare for skoldning!
Overvåg ubetinget driften ved temperaturer over 
60 °C.

Service

B Vi anbefaler, at der tegnes et serviceabonnement 
med en autoriseret vvs-installatør, der inkluderer et 
årligt serviceeftersyn.

B Brugeren er ansvarlig for anlæggets sikkerhed og mil-
jøvenlighed.

B Anvend kun originale reservedele!

Eksplosive og let brændbare stoffer

B Opbevar og anvend aldrig brændbare materialer 
(f.eks. papir, opløsningsmidler, lakker etc.) i nærhe-
den af Unitten.

Forbrændings-/rumluft

B Forbrændings/rumluft skal holdes fri for aggresive 
stoffer (som f.eks. kulbrinteforbindelsen som indehol-
der klor og fluor). Derved undgår man korrosion.

Information til kunden

B Informer kunden om kedlens funktion og betjening.

B Gør kunden opmærksom på, at han ikke selv må fore-
tage ændringer eller reparationer.

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 tingska-
der.

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

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

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

Sikkerhedshenvisninger i teksten vises 
med en advarselstrekant på grå baggrund.

Henvisninger vises med dette symbol og be-
grænses med horisontale linier over og un-
der teksten.
6 720 614 490 (2007/07)Copyright (optional information)
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2 Transport

For at lette transporten leveres Unitten adskilt. 

3 Leveringsomfang

Fig. 1

1 Kondenserende gaskedel
2 Spændebånd til sikring af røggastilbehøret
3 Solvarmestyring TDS 10
4 Temperaturføler (PTC) solfanger
5 4 tilslutningsnipler 3/4" 

2 tilslutningsnipler 1/2" 
6 pakningsskiver

6 Pladeskruer 
Pakningsskiver 
Sikringssøm

7 Pjecer til apparatets dokumentation
8 Garantibevis
9 Lagdelt beholder
10 Rør fremløbsledning
11 Gasrør

12 Rør returledning
13 Afdækning foran
14 Afdækning foroven
15 Sidevæg til venstre
16 Sidevæg til højre
17 Returledning solvarme komplet
18 Fremløb solvarme
19 Forbindelsesrør
20 Pakninger
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4 Kedeloplysninger

ZBS-kedler er kedler til opvarmning og varmtvandspro-
duktion med en integreret lagdelt beholder.

4.1 Anvendelse
Kedlen må kun installeres i lukkede varmesystemer. 

B Beholderen må udelukkende anvendes til opvarmning 
af varmt vand.

Andre anvendelsesområder er ikke tilladt. Skader, som 
opstår i forbindelse med forkert anvendelse, er udeluk-
kede fra garantien

4.2 EU-konformitetserklæring
Denne kedel opfylder de gældende EU retningslinier 90/
396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG, 89/336/EWG og de 
i EG-type-prøveattesten beskrevne type.

Kedlen opfylder kravene til kondenserende kedler.

Denne kedel opfylder de gældende EU retningslinier 
90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG, 89/336/EWG og 
de i EG-type-prøveattesten beskrevne type. Indholdet af 
kvælstofoxider i røggassen ved testbetingelser i henhold 
til DIN 4702 T8 (udgave marts 1990) ligger under 
80 mg/kWh.

Kedlen er godkendt iht EN 677.

4.3 Typeoversigt

Z Centralvarmekedel
B Kondenserende teknik
S Beholdertilslutning
16 Varmeydelse indtil 16 kW
170 Beholderindhold ca. 170l
-2 Version
solvarme for tilslutning for solvarmeanlæg
M Modul
23 Naturgas H
Bemærk: Det er muligt at ændre til flydende gas.

Koden angiver gasfamilien iht EN 437:

4.4 Typeskilt
Typeskiltet (418) sidder på kedlens bagvæg ( figur 3).

Der kan du finde oplysninger om kedlens ydelse, bestil-
lingsnummer, godkendelsesdata og den kodede produk-
tionsdata (FD). 

Prod.-ID-nr. CE-0085 BL 0507

Kategori II2 H 3 B/P

Kedeltype
C13, C33, C43, C53, C63, C83, 
B23, B33

Tab. 1

ZBS 16/170S-2 solvarme M A 23

Tab. 2

Identifikations-
cifre

Wobbetal
(15 °C) Gas-familie

23 11,4-15,2 kWh/m3 Naturgas gruppe 
2H

31 20,2-24,3 kWh/kg Flydende gas 
gruppe 3B/P

Tab. 3
6 720 614 490 (2007/07)Copyright (optional information)
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4.5 Kedelbeskrivelse
• Gulvmodel uafhængigt af skorsten og rumstørrelse

• Komplet solvarmeudstyr bestående af:

– Solvarme-ekspansionsbeholder

– Solvarmepumpe tretrins

– Manometer, sikkerhedsventil

– Gennemstrømningsmåler

– Fylde- og tømningsventil, stophane med kontraven-
til

– Solvarmestyring TDS 10 med to temperaturfølere 
(PTC)

• Tilslutningskabel med netstik

• Naturgaskedlerne opfylder fra fabrikken de miljøkrav, 
der stilles til kondenserende gaskedler

• Multifunktionsdisplay

• Busforberedt Bosch Heatronic

• Automatisk tænding

• Modulerende drift

• Fuldsikret via Bosch Heatronic med ioniseringsover-
vågning og magnetventiler iht EN 298

• Tilslutning mulig til venstre eller højre

• Min. cirkulationsvandsmængde ikke nødvendig

• Egnet til gulvvarmeanlæg

• Dobbeltrør for røggas/forbrændingsluft og måleudtag 
for CO2/CO

• Regulerbar ventilator

• Præmixbrænder

• Temperaturføler og termostat for opvarmning

• Temperaturføler i fremløb

• Temperaturbegrænser i 24 V-strømkreds

• Tretrins varmepumpe

• Sikkerhedsventil for varme, manometer, automatisk 
udlufter, ekspansionsbeholder

• Røggastemperaturbegrænser (120 °C)

• Varmtvandsprioritering

• 3-vejs-ventil med motor

• Pladevarmeveksler

• Bivalent lagdelt beholder med 3 beholderfølere (NTC 
1, NTC 2, PTC) og tømningsventil

• Emaljeret kedelbeholder iht. DIN 4753, del 1, 
afsnit 4.2.3.1.3 iht. gruppe B efter DIN1988, del 2

• Koldt-/varmtvandsledninger af rustfrit stål

• Kedlen er på alle sider varmeisoleret med freonfrit 
skum

• Magnesiumbeskyttelsesanode, som kan måles udefra

• Pumpe for kedel med lagdelt ladning

4.6 Tilslutningstilbehør 

• Aftrækstilbehør

• Klimastyringer f.eks. TA 211 E, TA 250, TA 270, TA 300

• Rumtemperaturstyringer f.eks. TR 100, TR 200, 
TR 220

• Timer til indbygning f.eks. DT 1/2

• Fjernbetjeninger TF 20 og TW 2

• KP 130 (kondensathævepumpe)

• NB 100 (neutraliseringsbox)

• Sikkerhedsgruppe nr. 429/430

• Tilbehør nr. 862 (servicepakke vedligeholdelsesha-
ner)

• Tilbehør nr. 885 (afløbstilbehør for kondensat og sik-
kerhedsventiler)

• Cirkulationspumpe nr. 1032

• Sæt til optimering af solvarmeudbytte nr. 1078

• Opsamlingsbeholder solfangervæske nr. 1081

• Flade solfangere FKT-1

• Flade solfangere FKC-1

• Vakuumrør-solfangere VK 180

• Dobbelt solvarmerør SDR 15

Her kan du finde en liste med det typiske til-
behør til denne gaskedel. I vores hovedkata-
log kan du finde en komplet liste over alt det 
tilbehør, der kan leveres.
Copyright (optional information)6 720 614 490 (2007/07)
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4.7 Dimensioner og minimumafstande

Fig. 2

14 Tragtformet vandlås DN 50 - tilbehør nr. 885
15.1 Slange fra sikkerhedsventilen
43 Fremløbsledning G 3/4
44 Varmt vand G 3/4
45 Gas G 1/2
46 Koldt vand G 3/4
47 Returledning G 3/4
103 Dæksel

396 Slange til kondensatafløb
426 Tilslutning 230 V
475 Cirkulationstilslutning G 1/2
483 Fremløb solvarme (15 mm klemringsforskruning)
484 Returledning solvarme (15 mm klemringsforskruning)
485 Slange fra sikkerhedsventilen solvarme
494 Tilslutning til PTC-solfanger
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4.8 Kedelopbygning

Fig. 3

190

429 431361.1

434

432

433

492

430

355

6.1

485

486

487

488

489

491

482

491

8.2

490

27

26

358

15

18.1

18

416

43

6

36

32.1

102

226

221221.2

234

234.1

295 4

2720

29

221

415

9

63

7

64

481 8.188

418

6 720 614 498-03.1O
Copyright (optional information)6 720 614 490 (2007/07)



Kedeloplysninger | 11dk
Forklaring til figur 3:

4 Bosch Heatronic
6 Temperaturbegrænser i varmeveksler
6.1 Varmtvand-NTC
7 Målestuds for tilslutningstryk
8.1 Manometer varme
8.2 Manometer solvarme
9 Aftrækstemp.begrænser
15 Sikkerhedsventil (centralvarmekreds)
18 Centralvarmepumpe
18.1 Kontakt pumpe-omdrejningstal
20 Ekspansionsbeholder
26 Ventil for kvælstoffyldning
27 Automatisk udlufter
29 Blandingsudstyr
32.1 Elektrodesæt
36 Temperaturføler, fremløb
43 Fremløb centralvarme
63 Indstillelig gasdrossel
64 Indstillingsskrue min. gasmængde
88 3-vejsventil
102 Kontrolvindue
190 Udluftningsventil
221 Aftræksrør
221.2 Udsugning forbrændingsluft
226 Ventilator
234 Målestuds røggas
234.1 Målestuds for forbrændingsluft
295 Kedeltype skilt
355 Pladevarmeveksler 
358 Kondensatafløb
361.1 Tømmehane
415 Dæksel rengøringsåbning
416 Kondensvandskar
418 Typeskil
429 Varmtvandsbeholder
430 Pumpe for varmtvandsbeholder med lagdelt ladning
431 Justerbare fødder
432 NTC1
433 NTC2
434 Beskyttelsesanode
481 Solvarmestyring TDS 10
482 Stophane med kontraventil
485 Slange fra sikkerhedsventilen solvarme
486 Ekspansionsbeholder solvarme
487 Sikkerhedsventil solvarme
488 Solvarmepumpe med automatisk udlufter
489 Gennemstrømningsmåler
490 Kontraventil
491 Påfyldnings- og tømningsventil, solvarme
492 Varmtvandsbeholder
6 720 614 490 (2007/07)Copyright (optional information)
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4.9 Funktionsskema

Fig. 4
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Forklaring til figur 4:

4 Bosch Heatronic
6 Temperaturbegrænser i varmeveksler
6.1 Varmtvand-NTC
7 Målestuds for tilslutningstryk
8.1 Manometer varme
8.2 Manometer solvarme
9 Aftrækstemp.begrænser
15 Sikkerhedsventil (centralvarmekreds)
15.1 Slange sikkerhedsventil kedel
18 Centralvarmepumpe
20 Ekspansionsbeholder
26 Ventil for kvælstoffyldning
27 Automatisk udlufter
29 Blandingsudstyr
29.1 Bi-metal for forbrændingsluftkompensation
30 Brænder
32 Overvågningselektrode
33 Tændelektrode
35 Varmeveksler med kølet brændkammer
36 Temperaturføler, fremløb
43 Fremløb centralvarme
44 Varmtvand
45 Gas
46 Koldtvand
47 Retur centralvarme
52 Magnetventil 1
52.1 Magnetventil 2
55 Filter
56 Gasarmatur 
57 Hovedventil
61 Fejlknap (reset)
63 Indstillelig gasdrossel
64 Indstillingsskrue min. gasmængde
66 Drossel
69 Reguleringsventil
84 Motor
88 3-vejsventil
185 Kontraventil
190 Udluftningsventil
221 Aftræksrør
226 Ventilator
229 Luftkasse
234 Målestuds røggas
234.1 Målestuds for forbrændingsluft
317 Display
355 Pladevarmeveksler 
358 Kondensatafløb
361.1 Tømmehane
396 Slange til kondensatafløb
426 Tilslutning 230 V
429 Varmtvandsbeholder
430 Pumpe for varmtvandsbeholder med lagdelt ladning
432 NTC1
433 NTC2
434 Beskyttelsesanode
475 Cirkulationstilslutning
481 Solvarmestyring TDS 10
482 Stophane med kontraventil
483 Fremløb solvarme
484 Returledning solvarme
485 Slange fra sikkerhedsventilen solvarme
486 Ekspansionsbeholder solvarme
487 Sikkerhedsventil solvarme

488 Solvarmepumpe med automatisk udlufter
489 Gennemstrømningsmåler
490 Kontraventil
491 Påfyldnings- og tømningsventil, solvarme
492 Varmtvandsbeholder
494 Solfanger
6 720 614 490 (2007/07)Copyright (optional information)
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4.10 Eldiagram

Fig. 5

4.1 Tændtrafo
6 Temperaturbegrænser i varmeveksler
6.1 Varmtvand-NTC
9 Aftrækstemp.begrænser
18 Centralvarmepumpe
32 Overvågningselektrode
33 Tændelektrode
36 Temperaturføler, fremløb
52 Magnetventil 1
52.1 Magnetventil 2
56 Gasarmatur 
61 Fejlknap (reset)
84 Motor 3-vejsventil
135 Hovedafbryder
136 Temperaturregulator for centralvarme-fremløb
151 Sikring T 2,5 A, AC 230 V
153 Transformator
161 Bro
226 Ventilator
300 Stik
302 Tilslutning for beskyttelsesledning
310 Temperaturregulator for varmtvand
312 Sikring T 1,6 A
313 Sikring T 0,5 A
314 Klemforbindelse indbygningsstyring TA 211 E

315 Klemliste for styring
317 Display
328 Klemforbindelse AC 230 V
328.1 Bro
329 Stikforbindelse LSM
363 Kontrollampe for brænderdrift
364 Kontrollampe for net (tændt)
365 Skorstenfejerknap
366 Serviceknap
367 ECO-knap
426 Tilslutning 230 V
430 Pumpe for varmtvandsbeholder med lagdelt ladning
432 NTC1
433 NTC2
481 Solvarmestyring TDS 10
488 Solvarmepumpe
492 Varmtvandsbeholder
494 Solfanger
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4.11 Tekniske data

Enhed ZBS 16/170-2 solvarme...
Naturgas Propan1)

1) Standardværdi for flydende gas ved stationære beholdere med indhold op til 15000 l

Butan
Maks.nominel varmeydelse 40/30°C
Maks. nominel varmeydelse 50/30°C
Maks. nominel varmeydelse 80/60°C

kW
kW
kW

16,1
15,9
14,7

16,1
15,9
14,7

18,3 
18,1
16,8

Maks. nominel varmebelastning opvarmning kW 15,0 15,0 17,1
Min. nominel varmeydelse 40/30°C
Min. nominel varmeydelse 50/30°C
Min. nominel varmeydelse 80/60°C

kW
kW
kW

4,3
4,2
3,8

6,4
6,3
5,6

7,3
7,2
6,4

Min. nominel varmebelastning opvarmning kW 3,9 5,8 6,6
Maks. nominel varmeydelse (varmt vand) kW 15,1 15,1 17,2
Maks. nominel varmebelastning (varmt vand) kW 15,0 15,0 17,1
Gas-tilslutningsværdi
Naturgas H (HiS = 9,5 kWh/m3) m3/h 1,6 - -
Flydende gas (Hi = 12,9 kWh/kg) kg/h - 1,1 1,1
Tilladt gennemstrømningstryk for gastilslutning
Naturgas H mbar 20 - -
Flydende gas mbar - 25 - 35 25 - 35
Ekspansionsbeholder opvarmning
Fortryk bar 0,75 0,75 0,75
Samlet indhold l 18 18 18
Ekspansionsbeholder solvarme
Fortryk bar 1,9 1,9 1,9
Samlet indhold l 18 18 18
Beregningsværdier for tværsnitsberegning efter DIN 4705
Røggasvolumen maks./min. nom. værdier g/s 7,2/1,7 6,7/2,7 6,7/2,7
Røggastemperatur 80/60°C maks./
min. nom. værdier °C 67/54 67/54 67/54
Røggastemperatur 40/30°C maks./
min. nom. værdier °C 49/30 49/30 49/30
Restpumpehøjde Pa 80 80 80
CO2 ved maks. nominel varmeydelse
CO2 ved min. nominel varmeydelse

% 
%

8,8
8,6

10,8 
10,5

12,6 
12,2

Røggasværdigruppe efter G 636 G61/G62 G61/G62 G61/G62
NOx-klasse 5 5 5
Kondensvand
maks. kondensvandm. (tR = 30°C) l/h 1,2 1,2 1,2
pH-værdi ca. 4,8 4,8 4,8
Generelt
elektr. spænding AC ... V 230 230 230
Frekvens Hz 50 50 50
maks. effektforbrug varmedrift W 82 - 100 82 - 100 82 - 100
maks. effektforbrug varmtvandsdrift W 154 - 171 154 -171 154 -171
EMC-grænseværdiklasse - B B B
Lydtrykniveau dB(A) 33 33 33
Beskyttelsesart IP X2D X2D X2D
Maks. fremløbstemperatur °C ca. 90 ca. 90 ca. 90
Maks. tilladt driftstryk (opvarmning) bar 3 3 3
Tilladt temperatur for omgivelser °C 0 - 50 0 - 50 0 - 50
Nominelt indhold opvarmning l 3,5 3,5 3,5
Vægt (uden emballage) kg 140 140 140

Tab. 4
6 720 614 490 (2007/07)Copyright (optional information)
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tV = fremløbstemperatur
tSp = kedeltemperatur
tK = koldsvandstilløbstemperatur

Kondensat analyse mg/l

ZBS 16/170-2 solvarme...

Lagdelt beholder:

Nytteindhold: samlet solvarmeandel l
l

163 
87

Udløbstemperatur °C 40 - 70

maks. gennemstrømningsmængde l/min 12

Beredskabs-energiforbrug (24h) efter DIN 4753 del 81)

1) Standardsammenligningsværdi, fordelingstab uden for beholderen er ikke regnet med.

kWh/d 1,3

maks. driftstryk bar 10

Maks. vedvarende ydelse ved:
- tV = 75°C og tSp = 45°C efter DIN 4708
- tV = 75°C og tSp = 60°C

l/h
l/h

371
260

min. opvarmningstid fra tK = 10°C til tSp = 60°C med tV = 75°C Min. 20

Ydelsestal2) efter DIN 4708 ved tV = 75°C (maks. beholderydelse)

2) Ydelsestallet NL angiver antallet af boliger med 3,5 personer, et normalt badekar og yderligere to tapsteder. NL er beregnet efter 
DIN 4708 ved tSp = 60 °C, tZ = 45 °C, tK = 10 °C og ved maks. ydelse. 

NL 1,4

Dimensionering af sikkerhedsventilen DN 15

Tab. 5

Ammonium 1,2 Nikkel 0,15

Bly ≤ 0,01 Kviksølv ≤ 0,0001

Kadmium ≤ 0,001 Sulfat 1

Chrom ≤ 0,005 Zink ≤ 0,015

CFC-
gasser ≤ 0,002

Tin ≤ 0,01

Kul-
brinte 0,015

Vanadium ≤ 0,001

Kobber 0,028 pH-værdi 4,8

Tab. 6
Copyright (optional information)6 720 614 490 (2007/07)
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5 Forskrifter

Følgende forskrifter skal overholdes ved installation af 
gaskedlen:

• Bygningsreglementet

• Stærkstrømsreglementet

• Gasreglementet

• Nationale byggeregulativer

• Bestemmelser fra gasleverandøren

• EnEG (Lov om energibesparelse)

• EnEV (forordning om energibesparende isolering og 
energibesparende anlægsteknik i bygninger)

• Direktiver for fyrrummet eller bygningsvedtægterne 
for Forbundslandene, direktiver for montering og 
installation af centrale fyrrum.

• DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- 
und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 
53123 Bonn

– Arbejdsblad G 600, TRGI 
(tekniske bestemmelser for gasinstallationer)

– Arbejdsblad G 670, (opstilling af gaskedler i rum 
med mekaniske udluftningsanlæg)

• TRF 1996 (Tekniske regler for flydende gas) 
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Was-
ser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 53123 Bonn

•  Gasreglementets bestemmelser

– DIN 1988 TRWI (Tekniske regler for brugsvandsin-
stallationer)

– DIN 4708 (Centrale varmtvandsinstallationer)

– DIN 4807 (ekspansionsbeholdere)

– DIN EN 12828 (varmesystemer i bygninger)

– DIN EN 12975 (Termiske solvarmeanlæg og deres 
komponenter)

– DIN VDE 0100, del 701 (installation af stærk-
strømsanlæg med nominelle spændinger indtil 
1000 V, rum med badekar eller brusebad.
6 720 614 490 (2007/07)Copyright (optional information)
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6 Montering

B Tag den forreste afdækning af varmtvandsbeholderen

Fig. 6

B Fjern kapperne på kedlens fremløbs- og returrør. 

B Træk klemmerne på pladevarmeveksleren.

B Stil kedlen på varmtvandsbeholderen.

B Skub kedlen med fremløbs- og returrøret ind i plade-
varmeveksleren, og fastgør med klemmerne.

B Fastgør kedlen med de fire vedlagte pladeskruer.

Fig. 7

B Fjern skruen, og drej styreenheden mod højre.

B Klik solvarmestyringen ind i dækblænden bagfra.

Fig. 8

1.
1.

2.

6 720 612 259-08.1R

3.

1.

2.
4.

5.

6.

6.

6 720 612 259-09.1R

2.

1.

6 
72

0 
61

2 
28

3-
06

.1
R3.
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B Fastgør kedlen med pladeskruen.

Fig. 9

B Sæt stikket på varmtvands-NTC.

Fig. 10

B Fjern isoleringen på NTC-/PTC-tilslutningen.

B Læg NTC-/PTC-kablerne, og fastgør dem med de ved-
lagte sikringssøm, sæt stikket på, og isoler igen.

Fig. 11

B Tag kablet med pumpestikket af til højre på kedlen, 
læg kablet, og sæt stikket på beholderpumpen. 

Fig. 12

6 720 612 259-31.1R

6 720 612 259-32.1R

6 720 612 283-07.2O

NTC 2

NTC 1

1.

1.

3.

3.

4.

4.

4.

2.

PTC 

6 720 612 283-17.1O
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B Fjern sikringspladen.

Fig. 13

B Montér returledningen, fremløbsledningen og gasrø-
ret med pakning til hver. 

B Læg slangen fra sikkerhedsventilen og kondensvands-
slangen ind i udsparingen, og montér låsepladen igen.

Fig. 14

B Skru solvarme-fremløbet på beholderen med pakning.

B Skru solvarme-returledningen komplet på beholderen 
med pakning.

B Montér forbindelsesrøret med pakninger.

B Sæt isoleringen og stikket til solvarmepumpen på.

Fig. 15

B Spænd skrueforbindelserne.

B Montér afdækningen foroven med to pladeskruer.

Fig. 16

Hvis tilslutningerne skal ændres, så de sid-
der til venstre, kan det gøres samtidig med 
de følgende arbejdstrin.

B Nærmere informationer om ombygningen 
kan findes i kapitel 7.4.1 på side 25.

6 720 612 259-10.1R

6 720 612 259-11.1R

3.

1.

1.

1.

4.

2.

Der kan byttes om på solvarme-fremløb og 
solvarme-retur, uden at funktionen begræn-
ses.

Anvend tilbehør nr. 1081 opsamlingsbehol-
der til sikkerhedsventilens udløb på ekspan-
sionsbeholderen.

6 720 612 930-14.1O

1.2.

3.

5.

4.

6.

6 720 612 259-13.1R
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B Montér sidedelen til venstre med tre pladeskruer.

Fig. 17

B Montér sidedelen til højre med tre pladeskruer.

Fig. 18

B Sæt afdækningen ind foroven foran, lad den gå i ind-
greb forneden, og fastgør den med den vedlagte 
skrue, så den ikke kan åbnes af uvedkommende.

Fig. 19

6 720 612 259-14.1R

6 720 612 259-15.1R

6 720 612 259-16.1R

1.

2.
2.

3.
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7 Installation

7.1 Vigtige anvisninger til varmeanlægget
Kedlens vandindhold ligger under 10 liter. 

B Før installation af kedel skal gasleverandørens for-
håndsgodkendelse indhentes.

Åbne centralvarmeanlæg

Åbne centralvarmeanlæg skal ombygges til lukkede 
systemer.

Anlæg med naturlig cirkulation

Tilslut kedel med snavsudskiller til det eksisterende rør-
net.

Gulvvarme

Følg gulvarmefabrikantens anvisninger.

Forzinkede radiatorer og rørledninger

For at undgå luftdannelser frarådes det an anvende for-
zinkede radiatorer og rørledninger.

Neutraliseringsenhed

Hvis mynidghederne kræver en neutraliseringsenhed – 
kan nr. NB 100 anvenes.

Brug af rumtemperaturstyring

Monter ikke radiatortermostat på radiator i styrerum-
met.

Frostbeskyttelsesmidler

Følgende frostbeskyttelsesmidler er tilladt:

Rustbeskyttelsesmidler

Følgende rustbeskyttelsesmidler er tilladt:

Tætningsmiddel

Det kan efter vor erfaring give problemer med tilsætning 
af tætningsmidler i centralvarmevandet (aflejringer i var-
meveksler). Dette frarådes derfor.

Fare: Eksplosionsfare!

B Luk gashanen før arbejde på gasførende 
dele.

Kedelinstallation, tilslutning af gas- og af-
trækssystem samt idriftsætning må kun ud-
føres af en autoriseret VVS installatør. El-
installation skal udføres iht stærkstrømsreg-
lement.

Beskrivelse Koncentration

Varidos FSK 22 - 55 %

Alphi - 11

Glythermin NF 20 - 62 %

Tab. 7

Beskrivelse Koncentration

Nalco 77381 1 - 2 %

Sentinel X 100 1,1 %

Copal 1 %

Tab. 8
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7.2 Vigtige anvisninger til solvarmeanlæg-
get

• Til rørledningerne anbefaler vi tilbehøret dobbelt sol-
varmerør SDR 15.

• Delene, som er fast forbundet ved udleveringen, er 
tætnede, så de er monteringsklar.

• Luk ikke sikkerhedsventilen.

• Som opsamlingsbeholder til solvarmevæsken ved sik-
kerhedsventilen anbefaler vi tilbehør 1088.

• Mellem solfangerne, sikkerhedsventilen og solvar-
meekspansionsbeholderen må der ikke installeres en 
stopventil.

• Solvarmeekspansionsbeholderens fortryk skal tilpas-
ses før monteringen ved anlæg med en højdeforskel 
på over 12 m kapitel 9.1).

• I ledningssystemet kan der kortvarigt nås temperatu-
rer på op til ca. 175°C i nærheden af solfangerne. Brug 
kun temperaturbestandige materialer. Vi anbefaler, at 
ledningerne slagloddes.

• Hvis anlægget ikke fyldes med en solvarme-fylde-
pumpe, skal der installeres en ekstra udluftning på 
ledningssystemets højeste sted.

• Rørledningerne skal lægges med stigning fra beholde-
ren til solfangeren, så luft i ledningerne undgås.

• Montér en tømningsventil på ledningssystemets lave-
ste sted.

• Slut rørledningen til husets jordforbindelse

7.3 Vælg opstillingsrum

Forskrifter til opstillingsrum

Gaskedlen skal installeres iht det til enhver tid gældende 
Gasreglement og Bygningsreglement.

B Overholdelse af de gældende regler i landet.

B Overhold installationsvejledninger for aftrækstilbehør 
for min. indbygningsmål.

Hvis kedlen opstilles i et fugtigt rum:

B Stil kedlen på en repos.

Forbrændingsluft

For at undgå korrosion, skal forbrændingsluften være fri 
for aggressive stoffer.

Som korrosionsfremmende kan f.eks. nævnes kulbrinte-
forbindelser, der indeholder klor eller fluorforbindelser, 
som kan være indeholdt i opløsningsmidler, lakfarver, 
lim, drivgasser og husholdningsrengøringsmidler.

Overfladetemperatur

Max. overfladetemperaturen ligger under 85 °C. Der 
kræves derfor ingen særlige forholdsregler for brænd-
bare byggematerialer eller indbygningsmøbler. Forskrif-
ter der er afvigende i enkelte lande skal overholdes.

F-gas anlæg under jordhøjde

Vi anbefaler montage af magnetventil tilslutning til 
LSM5. Herved frigives F-gastilførsel kun ved varmebe-
hov.

Fare: På grund af skoldning ved udblæsning 
af varm solvarmevæske!

B Anvend tilbehør nr. 1081 opsamlingsbe-
holder til sikkerhedsventilens udløb på 
ekspansionsbeholderen.
6 720 614 490 (2007/07)Copyright (optional information)
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7.4 Gas-/vandtilslutning
Tilslutningerne til gas og vand er monteret på apparatets 
højre side fra fabrikken. Ved behov kan de anbringes til 
venstre ( kapitel 7.4.1), opad (tilbehør nr. 1069) eller 
bagud (tilbehør nr. 1080).

Påfyldnings- og tømningsventil til varmeanlægget

B Anbring en hane på et lavt liggende sted ved anlægget 
til fyldning og aftapning af anlægget.

Montér vedlagte tilslutningsnipler

B Montér tilslutningsnippel til varmefremløb, varmetil-
bageløb, koldt vand, varmt vand og gas, kontrollér at 
pakfladen er rigtig (fladtættende).

Begræns kedlens gennemstrømning

Montér vedlagte tilslutningsnipler

B Montér tilslutningsnippel til varmefremløb, varmetil-
bageløb, koldt vand, varmt vand og gas, kontrollér at 
pakfladen er rigtig (fladtættende).

Fig. 20

Kondensvandslange/slange fra sikkerhedsventil

B Før kun slangen falende.

Fig. 21

B Kondensaten skal afledes til en vandlås (indeholdt i 
tilbehør nr. 885).

B Kondensvandledningen skal være fremstillet af korro-
sionsmodstandsdygtige materialer.
Hertil hører stentøjsrør, PVC-hårde-rør, PVC-rør, PE-
HD-rør, PP-rør, ABS/ASArør, støbejernsrør med indv. 
emaljering eller coating, stålrør med kunstbelægning, 
rustfri stålrør, Borososilikatglasrør.

For bedst muligt at udnytte beholderkapaci-
teten og for at forhindre for hurtig blanding 
skal gennemstrømningsmængden 1) be-
grænses (gennemstrømningsbegrænser).

1) Se tekniske data for den lagdelte beholder, side 16

6 720 612 563-06.1O

Advarsel: 

B Sikkerhedsventil må aldrig lukkes.

B Afløb til sikkerhedsventil skal føres fal-
dende.

6 720 612 563-08.1O
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Cirkulationstilslutning/cirkulationsledninger

Cirkulationstilslutningen må kun gennemføres i 
pos. 475.

Fig. 22

Dimensioneringen af cirkulationsledningerne skal bereg-
nes iht. bygningsreglementet.

Ved én- til fire-familiehuse er det ikke nødvendigt at 
udføre større beregninger, hvis følgende betingelser 
overholdes:

• Cirkulationsledninger, enkelte ledninger og samleled-
ninger med indvendig diameter på mindst 10 mm.

• Cirkulationspumpe i DN 15 med et transportflow på 
maks. 200 l/h og et transporttryk på 100 mbar.

• Længde for varmtvandsledninger maks. 30 m.

• Længde for cirkulationsledning maks. 20 m.

• Temperaturfaldet må ikke overskride 5 K

7.4.1 Flyt tilslutning til venstre

B Fjern sikringspladen.

B Afmontér, drej eller skift alle rør.

Fig. 23

B Montér sikringspladen.

B Spænd skrueforbindelserne.

Fig. 24
For nem overholdelse af disse bestemmel-
ser:

B Installér en reguleringsventil med termo-
meter.

Lad ikke cirkulationspumpen køre i vedva-
rende drift, så der spares elektrisk og ter-
misk energi.

6 720 612 563-07.1O

475

1.

6 720 612 259-17.1R

2.

2.

6 720 612 259-18.1R

2.

2.

1.
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7.4.2 Flyt klappens anslag fra venstre til højre

B Tag den forreste afdækning af ( side 18).

B Fjern fire clips og tag ramme med klappen ud af 
afdækningen. Drej på rammen med klappen og sikre 
det hele med clips.

Fig. 25

7.4.3 Montering af tilbehør

Tilbehør nr. 429/430 (Sikkerhedsgruppe)

I koldsvandstilløbet kræves en sikkerhedsgruppe iht. 
DIN 1988.
Overskrider hviletrykket i koldtvandstilløbet 80 % af sik-
kerhedsventil-reaktionstrykket, er der brug for en trykre-
duktionsventil.

• Tilbehør nr. 429 består af sikkerhedsventil, stophane, 
kontraventil og manometertilslutning. 

• Endvidere indeholder tilbehør nr. 430 en indstillelig 
reduktionsventil

B Montér sikkerhedsgruppen iht. vedlagte installations-
vejledning.

B Hvis tilbehør nr. 885 bruges. Montér tilslutningsniplen 
på sikkerhedsventilens udløb, sæt slangen på og læg 
den ind i den tragtformede vandlås for at lede 
udstrømmende vand ind i vandlåsen.

Tilbehør nr. 862 (vedligeholdelseshaner)

Gashanen har et termisk afspærringsudstyr.

Gashanen kan bruges til naturgas og f-gas.

B Montér tilbehøret iht. vedlagte installationsvejled-
ning.

Fig. 26 Montering af vedligeholdelseshaner nr. 862

B Gasrør dimensioneret iht Gasreglementet.

B F-gas trykregulator med sikkerhedsventil skal monte-
res for at beskytte kedlen mod for høje tryk.

Tilbehør nr. 885 (afløbstilbehør)

Bestående af tragtformet vandlås og tilslutningsnippel 
med afløbsslange for sikkerhedsventilen i koldtvands- til-
løbet.

B Overhold højdemål og dimensioner for apparatet ved 
montering ( side 9).

Cirkulationspumpe nr. 1032

B Tilslut tilbehør iht angivelser i den vedlagte installati-
onsvejledning.

KP 130 (kondensatpumpe)

B Tilslut tilbehør iht angivelser i den vedlagte installati-
onsvejledning.

Sæt til optimering af solvarmeudbytte nr. 1078

B Tilslut tilbehør iht angivelser i den vedlagte installati-
onsvejledning.

1.

4.

4x

6 720 612 259-19.1R

3.

180

4.

2.

2.

6 720 612 563-11.1O

1. 2.
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7.5 Tilslutning af aftrækstilbehør

B Sæt aftrækstilbehøret op.

B Sikre aftrækstilbehøret med medleverede holder.

Fig. 27

7.6 Afprøv tilslutninger

Vandtilslutninger

B Åbn servicehane for centralvarmefremløb og returløb 
og fyld centralvarmeanlægget.

B Tæthedsprøv tætninger og forskruninger (prøvetryk: 
max. 2,5 bar på manometer).

B Åbn koldtvandshanen på apparatet og varmtvandsha-
nen på et tapsted, indtil der løber vand ud (prøvetryk: 
maks. 10 bar).

B Tæthedsprøv tætninger og forskruninger.

Gasledning

B Luk gashane for at beskytte gasarmaturet mod over-
trykskader (max. tryk 150 mbar).

B Tæthedsprøv gasledningen.

B Udfør trykudligning.

Se installationsvejledning for aftrækstilbe-
høret for nærmere information om installati-
on.

� � � � � � � � � � � �  	 � � 
 � �

�
�

�

�

Forsigtig:  Kedlen kan beskadiges hvis der 
er slam eller andet i rørledningen.

B Skyl derfor varmesystemet igennem for 
at fjerne restprodukter.
6 720 614 490 (2007/07)Copyright (optional information)
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8 El-tilslutning

8.1 Nettilslutning

Alle regulerings- styre- og sikkerhedsudstyr i kedlen er 
forsynet med ledninger og kontrolleret.

I rum med badekar eller brusebad må Unitten kun opstil-
les uden for sikkerhedsområderne 1 og 2. Eltilslutningen 
skal udføres med HFI-relæ.

Fig. 28

1 Område 1, direkte over badekarret/brusebadet
2 Område 2, omkreds på 60 cm omkring badekarret
3 Område 3, omkreds på 240 cm omkring område 2

B Sæt strømstikket i en stikkontakt med beskyttelses-
kontakt.

B Er kablet ikke langt nok: Demontér kablet. Læs og 
overhold beskyttelsesforanstaltningerne iht. VDE for-
skrifterne 0100 og specialforskrifterne (TAB) fra det 
lokale energiforsyningsselskab. 
Følgende kabeltyper er egnede:

– HO5VV-F 3 x 0,75 mm2

– HO5VV-F 3 x 1,0 mm2

B Yderligere aggregater må ikke være tilsluttet på ked-
len.

To-fasenet (IT)

B For at sikre tilstrækkelig inoniseringsstrøm skal der 
indsættes en modstand (best.-nr. 8 900 431 516) mel-
lem N-ledning og beskyttelsesledningstilslutning.

-eller-

B Brug skilletransformeren, tilbehør nr. 969.

Sikringer

Unitten er sikret med tre sikringer. De sidder på hoved-
platinen ( figur 5, side 14).

Åbn styreenhed (f.eks. hvis der skal tilsluttes en fjern-
betjening)

B Tag den forreste afdækning til den lagdelte beholder 
af ( side 18).

B Skru skruen ud, træk låsekrogen ud, og tag dækblæn-
den af.

Fig. 29

B Fjern skruen, og drej styreenheden mod højre.

Fig. 30

Fare: På grund af strømstød! 
Selv om Unitten er koblet fra, er solvarme-
styringen og solvarmepumpen spændings-
førende!

B Før arbejde med elektriske dele skal dis-
se være i spændingsfri tilstand (Sikring, 
hovedafbryder).

6 720 612 563-09.1O

1 2 3

Der er reservesikringer på bagsiden af dæk-
blænden ( figur 29).

6 720 612 283-09.1R

3.

2.

2.

2. 1.

2.

6 720 612 283-10.1R

2.

2

1

3 4
5

1.
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B Skær trækaflastningen af efter nettilslutningskablets 
diameter.

Fig. 31

B Før kabel gennem trækaflastning og tilslut i henhold 
til.

B Sikre kabel til trækaflastning.

8.2 Tilslutning af varmestyring, 
fjernbetjeninger og tidsure

Kedlen må kun køre med en Bosch styring.

Vejrførte regulatorer og rumtermostater

B Tilslut på kedlen iht. styringens installationsvejled-
ning.

Fjernbetjeninger og tidsure

B Tilslut fjernbetjening TF 20, TW 2 eller tidsur DT 1, 
DT 2 til kedlen iht. de medleverede brugervejlednin-
ger.

8.3 Tilslutning af temperaturføler (PTC) 
solfanger

Temperaturføleren til solfangeren hænger på siden af 
apparatet ( side 6).

B Montér temperaturføleren (PTC) til solfangeren efter 
solfangerens installationsvejledning.

B Slut kablet til på det dobbelte solvarmerør (SDR).

B Slut tilslutningen PTC-solfanger( side 9, pos. 494) 
til på det dobbelte solfangerrørs kabel.

Hvis der ikke anvendes dobbelt solfangerrør, skal føl-
gende betingelser overholdes:

• indtil 50 m kabellængde 0,75 mm2

• indtil 100 m kabellængde 1,5 mm2

• For at undgå induktiv påvirkning skal kablerne lægges 
adskilt fra 230 V-førende kabler

• Hvis der kan forventes ydre, induktive påvirkninger, 
skal der anvendes afskærmede kabler

Måleværdier temperaturføler (PTC)

8.4 Tilslutning af temperaturbegrænser 
TB1 i gulvvarmeanlæg

I varmeanlæg med kun gulvarme og direkte hydraulisk til-
slutning til kedlen.

Fig. 32

Når begrænser aktiveres, afbrydes såvel centralvarme 
som varmtvandsdrift.

5-7

6 720 612 259-30.1R

13-1410-12

8-9

°C 0 10 20 30 40 50

Ω 1000 1039 1078 1117 1155 1194

°C 60 70 80 90 100 110

Ω 1232 1271 1309 1347 1385 1423

°C 120 130 140 150 160 170

Ω 1461 1498 1536 1573 1611 1648

Tab. 9

1 2 4 7 8 9

DC 24V

ϑ

1 2 C

TB1

6 720 610 332-19.1R
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9 Solvarmeanlæg

9.1 Driftstryk
Ved anlæg med en højdeforskel på indtil 12 m er det ikke 
nødvendigt at foretage indstilling.
Driftstrykket er 2,5 bar, og fortrykket i solvarme-ekspan-
sionsbeholderen 1,9 bar.

Ved anlæg med en højdeforskel over 12 m:

B Driftstrykket øges med 0,1 bar pr. højdemeter.

B Fortrykket i solvarme-ekspansionsbeholderen øges 
med den samme værdi.

Eksempel:

Anlæg med højdeforskel på 17 m.

• Nødvendigt driftstryk:
2,5 bar + 0,5 bar = 3,0 bar

• Nødvendigt fortryk solvarme-ekspansionsbeholder: 
1,9 bar + 0,5 bar = 2,4 bar

9.2 Påfyldning af solvarmeanlæg

B Skyl anlægget med solvarmevæske efter solvarme-
pumpens cirkulationsretning.

9.2.1 Påfyldning med solvarme-fyldepumpe

Fyld anlægget efter betjeningsvejledningen til solvarme-
fyldepumpen.

9.2.2 Påfyldning med sprøjte, boremaskinepumpe 
eller trykpumpe

B Åbn kontraventilen i fremløbet.

Fig. 33

a Driftsstilling
b Kontraventil åben

B Åbn kontraventilen i returledningen.

Fig. 34

a Driftsstilling
b Kontraventil åben
c Rørledning spærret

B Fyld anlægget, og udluft det på udlufterkoppen.

Forsigtig: Skader på grund af uegnede sol-
varmevæsker!

B Fyld kun anlægget med solvarmevæsker, 
som er tilladt af Bosch.

For at undgå, at solvarmevæsken fordam-
per, må solfangerne ikke være varme! 

B Dæk solfangerne til, og fyld så vidt muligt 
anlægget om morgenen.

Kontraventilen må kun være åben under 
fyldning eller tømning.

a b

6 720 612 283-12.1R

a b c

6 720 612 283-13.1R
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9.2.3 Efter påfyldning

B Drej kontraventilerne til driftsstilling igen.

B Kontrollér driftstrykket, og fyld evt. mere solvarmevæ-
ske på.

B Stil kontakten på solvarmestyringen på manuel drift 
( side 38), og lad solvarmepumpen køre ca. 
10 minutter.
Kontrollér cirkulationen på gennemstrømningsmåle-
ren.

B Udluft igen, og indstil driftstrykket på 2,5 bar. Ved 
anlæg med højdeforskel på mere end 12 meter skal 
kapitel 9.1 overholdes.

B Aflæs volumenstrømmen på gennemstrømningsmåle-
ren, og sammenlign med den krævede volumenstrøm 
i tabel 10.

Fig. 35

B Hvis den krævede volumenstrøm ikke opnås: 

– Indstil volumenstrømmen til det rigtige pumpetrin 
på solvarmepumpen.

B Stil kontakten på solvarmestyringen på automatik.

Antal solfangere Volumenstrøm i l/min

2 ≥ 2...5

3 ≥ 3...6

Tab. 10

Efter fire uger:

B Udluft anlægget igen på udlufterkoppen.
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10 Opstart

Fig. 36

8.1 Manometer (varme)
8.2 Manometer (solvarme)
14 Vandlås med afløbstragt (tilbehør)
15 Sikkerhedsventil (centralvarmekreds)
15.1 Sikkerhedsventil udløb 
27 Automatisk udlufter
61 Fejlknap (reset)
135 Hovedafbryder
136 Temperaturregulator for centralvarme-fremløb
170 Servicehane i frem- og returløb (tilbehør)
171 Varmtvand
172 Gashane (lukket)
173 Afspærringsventil koldtvand
190 Udluftningsventil
295 Kedeltype skilt
310 Temperaturregulator for varmtvand

317 Display
361.1 Tømmehane
361.2 Fyldehane
363 Kontrollampe for brænderdrift
364 Kontrollampe for net (tændt)
365 Skorstenfejerknap
366 Serviceknap
367 ECO-knap
396 Slange til kondensatafløb
437 Sikkerhedsgruppe (tilbehør)
475 Cirkulationstilslutning
480 Rum til betjeningsvejledning
481 Solvarmestyring TDS 10

8.1

363

136 310295135
14

15

15.1

27

396

172

170

437

173

171
170

361.2

6 720 612 283-11.1R

475

481364

361.1

367

ECO

366
31761

365

190

8.2

480
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10.1 Før opstart

B Tag den forreste afdækning af ( side 18).

B Indstil ekspansionsbeholder på statisk højde for var-
meanlægget ( side 41).

B Åbn radiatorventilerne.

B Åbn servicehane (170).

B Etabler slangeforbindelsen mellem tømningsventilen 
(pos. 361.1) og fyldehanen (361.2), og fyld varmean-
lægget til 1 - 2 bar.

B Udluft radiatorerne.

B Fyld igen centralvarmeanlægget op til 1-2 bar.

B Luk fylde- og tømmehanen og fjern slangeforbindel-
sen.

B Fjern afdækningskappen på afspærringsventilen til 
koldtvand (173) og åbn afspærringsventilen.

B Åbn en varmtvandshane, indtil der løber vand ud.

B Åbn en udluftningsventil (190), indtil der løber vand 
ud.

B Check om den på gasart der er angivet på typeskiltet 
stemmer overens med den leverede.
Indstilling af nominel varmebelastning er ikke nød-
vendig.

B Åbn gashane (172).

10.2 Start og stop kedel

10.2.1 Tilkobling

B Start kedel på hovedafbryder (I).
Kontrollampen lyser grønt og displayet viser central-
varmevandets fremløbstemperatur.

Fig. 37

Vigtige anvisninger

• Ved første tilkobling udluftes apparatet én gang. 
Anlægspumpen kobler til og fra i intervaller (varighed 
ca. 8 minutter). 
I løbet af denne tid viser displayet  skiftevist med 
fremløbstemperaturen.

• Hvis displayet viser -II- skiftevist med fremløbstempe-
raturen, er fyldeprogrammet til vandlåsen i funktion 
( side 49).

• Hvis displayet viser I--I skiftevist med fremløbstempe-
raturen, er NTC-følerjusteringen i funktion.
Hvis der tappes varmt vand af under NTC-følerjuste-
ringen, gentages justeringen.

10.2.2 Stop

B Sluk kedlen på hovedafbryder (0).
Kontrollampen slukker.

B Hvis kedlen skal tages ud af drift i længere tid: Læs og 
overhold frostbeskyttelsesbetingelserne 
( kapitel 10.8).

Advarsel: Opstart uden vand vil beskadige 
kedlen!

B Kedlen må ikke køre uden vand.

Solvarmestyringen og solvarmepumpen er 
fortsat koblet til!

6 720 610 333-04.1O
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10.3 Start centralvarme
B Temperaturregulatoren  drejes for at tilpasse frem-

løbstemperaturen til varmeanlægget:

– Gulvvarmeanlæg f.eks. stilling 3 (ca. 50 °C)

– Normaltemperaturopvarmning: Stilling E 
(ca. 75 °C)

– Opvarmning for fremløbstemperaturer op til ca. 
90 °C: Stilling max.

Når brænderen er i drift, lyser kontrollampen rødt.

Fig. 38

10.4 Centralvarmestyring
Tidsstyret varmeregulering evt. rumtermostat, eller vejr-
ført regulator og termostatisk radiatorventiler giver opti-
male muligheder for en økonomisk drift.

Fig. 39 Eksempel: Klimastyring

10.5 Indstilling af varmtvandstemperatur 
til efteropvarmning

B Indstil varmtvandstemperaturen på termostaten .

Fig. 40

Fig. 41

ECO-knap

Når man holder knappen  inde, skiftes der mellem 
komfortdrift og ECO-drift.

Komfortdrift, ECO-tasten lyser ikke

Radiatoren holdes hele tiden på den indstillede tempe-
ratur (ved apparater med timer kun i tiden, hvor de er 
tændt). Derved sikres der maksimal varmtvandskomfort.

Sparedrift, ECO-tasten lyser (standardindstilling)

Radiatoren varmes ved behov op til den indstillede tem-
peratur (ved apparater med timer kun i tiden, hvor de er 
tændt).

Se betjeningsvejledningen til den anvendte 
varmestyring. Der fortælles det,

B hvordan du kan indstille driftsformen og 
varmekurven ved klimastyringer,

B hvordan du kan indstille rumtemperatu-
ren,

B hvordan du kan varme økonomisk og spa-
re energi. 

6 720 610 333-05.1O

20°C
25

30

15

5

10

6 720 610 296-23.2O

Advarsel: Skoldningsfare!

B Indstil ikke temperaturer over 60 °C ved 
normal drift.

B Indstil kun temperaturer indtil 70°C til 
termisk desinfektion ( side 36).

Indstilling for 
styringen Varmtvandstemperatur

Venstreanslag ca. 10 °C (frostsikring)

ca. 60°C

Højreanslag ca. 70°C

Tab. 11

For at forebygge øget kalkudskillelse anbe-
faler vi, at beholdertemperaturen indstilles 
på mindre end 55° fra en samlet hårdhed på 
15 °dH.

6 720 610 333-07.1O

6 720 612 259-33.1O
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10.6 Efter ibrugtagningen
B Kontrollér gastilslutningsflowtrykket ( side 53).

B Montér afdækningerne, fastgør den forreste afdæk-
ning med sikringsskruen, så den ikke kan fjernes af 
uvedkommende (elektrisk sikkerhed, side 21).

B Kontrollér, at kondensvand strømmer ud på slangen 
fra kondensvand-vandlåsen. Er dette ikke tilfældet, 
stilles hovedafbryderen først på (0) og herefter på (I) 
igen. Derved aktiveres vandlås-fyldeprogrammet 
( side 49). Denne fremgangsmetode gentages evt. 
flere gange, til kondensvand strømmer ud.

B Udfyld ibrugtagningsprotokoleln ( side 64).

B Klæb etiketten „Indstillinger for Bosch Heatronic“ et 
synligt sted på beskyttelsespladen ( side 43).

10.7 Sommerdrift  (kun varmtvandsop-
varmning)

B Temperaturregulatorens indstilling for varmefremløb 
 noteres.

B Temperaturregulatoren  drejes helt til venstre .
Pumpen er frakoblet til centralvarmekredsen og sta-
ter kun ved varmtvandsdrift. Varmtvandsforsyning 
samt spændingsforsyning til varmeregulering og 
tænd-/slukur bibeholdes.

Fig. 42

Yderligere oplysninger fremgår af betjeningsvejlednin-
gen for den evt. monterede styring.

10.8 Frostbeskyttelse
Frostbeskyttelse for kedlen:

B Kedlen skal være tændt, kedeltermostaten  mindst 
i pos 1.

Fig. 43

B Når der er slukket for varmen, blandes frostbeskyttel-
sesmiddel ( side 22) i centralvarmevandet.

Yderligere oplysninger fremgår af betjeningsvejlednin-
gen for den evt. monterede styring.

Frostbeskyttelse for kedlen:

B Drej temperaturregulatoren  til venstre (10 °C).

Fig. 44

Frostsikring til solvarmeanlægget:

Solvarmevæsken til solvarmeanlægget har en frostsik-
ring ned til ca. –30 °C.

B Kontrollér årligt solvarmevæsken, se solfangerens 
installationsvejledning.

Advarsel: Fare for at varmeanlægget fryser.
I sommerdrift kun kedelfrostbeskyttelse.

6 720 610 333-09.1O
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10.9 Fejl

Alle sikkerheds-, regulerings- og styreorganer overvåges 
af Bosch Heatronic. Hvis der opstår en fejl under driften, 
vises den i displayet. Endvidere kan tasten  blinke.

Når knappen  blinker:

B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser – – .
Kedlen går igen i gang og fremløbstemperaturen 
vises.

Når knappen  ikke blinker:

B Sluk kedlen og start den igen.
Kedlen går igen i gang og fremløbstemperaturen 
vises.

Hvis fejlen ikke kan rettes:

B skal henvendelse ske til VVS-installatøren/service-
firma.

10.10 Pumpeblokeringsbeskyttelse

Hver gang pumpen har været koblet ind, følger en tids-
måling og cirkulationspumpen vil efter 24 timer blive 
koblet ind i få minutter.

10.11 Termisk desinfektion
Den termiske desinfektion skal omfatte hele varmtvands-
systemet inklusive alle tapsteder. 

B Luk for varmtvands-tapstederne. 

B Gør alle beboere opmærksom på skoldningsfaren. 

B Indstil tiden og varmtvandstemperaturen på varme-
styringer med varmtvands-programmer.

B Indstil cirkulationspumpen, hvis den forefindes, på 
vedvarende drift. 

B Drej varmtvandstermostaten til højreanslag (ca. 
70°C). 

Fig. 45

B Vent, indtil den maksimale temperatur er nået. 

B Tap varmt vand fra det næste varmtvandstapsted og 
til fjerneste efter hinanden, indtil der er løbet 70°C 
varmt vand ud i 3 minutter, 

B Indstil termostaten til varmt vand, cirkulationspumpe 
og varmestyring på normaldrift igen. 

Oversigt over fejl findes på side 62.

Denne funktion forhindrer at cirkulations-
pumpen kommer til at sidde fast efter en 
længere driftspause.

Advarsel: Fare for skoldning! 

Varmt vand kan føre til alvorlig skoldning.

B Udfør kun den termiske desinfektion 
uden for de normale driftstider. 

Ved nogle varmestyringer kan den termiske 
desinfektion programmeres til et fast tids-
punkt, se varmestyringens betjeningsvejled-
ning.

6 720 612 564-06.1O
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10.12 Solvarmestyring TDS 10
TDS 10 er en solvarmestyring til styring og overvågning 
af termiske solvarmeanlæg, som forsyner varmtvandsbe-
holdere med solvarme.

10.12.1 Funktionsbeskrivelse

Temperaturdifference-regulering

Temperaturdifference-reguleringen styrer solvarmepum-
pens til- og frakobling.

• Solvarmepumpen tilkobles, når tempraturforskellen 
mellem solfangertemperaturen  og beholdertempe-
raturen  overskrider tilkoblingsdifferencen på 8 K 
(°C).
I displayet vises sol-symbolet, og symbolet  bevæger 
sig ( figur 47).

• Solvarmepumpen kobles fra, når temperaturforskel-
len mellem solfangertemperaturen  og beholderte-
mperaturen  ligger under frakoblingsdifferencen på 
4 K.
I displayet forsvinder solen og symbolet  står stille

Fig. 46

Fig. 47

Beholder-temperaturbegrænsning

Beholder-temperaturbegrænsningen forhindrer overop-
hedning af det varme vand:
grundindstilling  = 60°C.

Funktion:

• Solvarmepumpen kobles fra, hvis beholderfølerens 
måleværdi  kommer over den indstillede værdi. 
Symbolet  står stille, og maks blinker ( figur 48).

• Solvarmepumpen kobles til igen, så snart beholderte-
mperaturen ligger 4 K under den indstillede værdi for 
beholderens temperaturbegrænsning. Symbolet  
bevæger sig, og maks slukkes

Fig. 48

Solfanger-temperaturfrakobling (fast indstillet)

• Fra en temperatur på 130 °C på solfangerføleren  
kobles solvarmepumpen fra.
I displayet vises symbolet fordampning, og symbolet 

 står stille ( figur 49).

• Først når solfangeren er kølet ned under 
127 °C og efter varmeaktivering fra beholderføleren 

, kobles solvarmepumpen til igen.

• Ved temperaturer over 140 -C fordamper solvarmevæ-
sken i solfangeren

Fig. 49

Over-temperaturvisning (fast indstillet)

• Hvis temperaturforskellen  -  er større end 80 K, 
kan det være tegn på, at der er luft i systemet, eller at 
en solvarmepumpe er defekt. 
Display-fejlmelding: SYS
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10.12.2 Betjeningspanel

Fig. 50

10.12.3 Indstillinger

TDS 10- grundindstillingerne er allerede forprogramme-
ret til de mest almindelige anvendelser.

10.12.4 Beholder-temperaturbegrænsning

B Tryk i ca. 2 sekunder på taste , indtil der blin-
kende vises  maks.

Fig. 51

B Indstil den maksimale beholdertemperatur med 
tasterne / .

B Gem indstillingen med taste .

10.12.5 Manuel drift
Tilkobling af solvarmepumpen ved f.eks. opstart eller 
vedligeholdelse:

B Stil omskiftekontakten S på stillingen solvarmepumpe 
ON.

– Solvarmepumpen kører vedvarende.

– Displayet har rød baggrund, ON blinker, og symbo-
let  bevæger sig.

Fig. 52

10.12.6 Visning af måleværdier

B Ved tryk på tasten /  kan der vælges mellem 
følgende måleværdier:

– Solfangertemperatur 

– Beholdertemperatur forneden 

Beskrivelse
Visning
Standardindstilling

Automatisk drift AUT f. eks.  48°C
 bevæger sig / står 

stille
Display med gul bag-
grund

Manuel drift solvar-
mepumpe ON

ON blinker
 bevæger sig

Display med rød bag-
grund

Manuel drift solvar-
mepumpe OFF

OFF blinker
 står stille

Display med rød bag-
grund

Springer til næste vindue eller forhøjer værdi-
erne

Tryk længe: Skifter til indstillingen for maksi-
mum beholdertemperatur
Tryk kort: Gemmer og skifter til automatisk drift

Springer til det foregående vindue eller reduce-
rer værdierne

Tab. 12

S

Advarsel: Forbrændingsfare ved temperatu-
rer over 60°C!

B Installér tilbehør nr. 1078, sæt til optime-
ring af solvarmeudbytte, i varmtvandsled-
ningen.

����������������
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10.12.7 Vedligeholdelse
Ved vedligeholdelsesarbejde på anlægget:

B Stil omskiftekontakten S på stillingen solvarmepumpe 
OFF.

– Solvarmepumpen standser.

– Displayet har rød baggrund, OFF blinker, og sym-
bolet  står stille.

Fig. 53

B Sluk for spændingsforsyningen.

10.12.8 Strømudfald

• Ved et strømudfald bevares alle indstillede værdier.

• Når spændingsforsyningen vender tilbage, arbejder 
TDS 10 automatisk med det indstillede program igen 

10.12.9 Fejl vist i displayet

Sletning af fejlmelding

B Slet den viste fejlmelding ved at trykke på en vilkårlig 
taste.

���������������
��

Display-visning 
(rødt/gult blin-
kende) Årsag

Afhjælpning 
udført af fag-
mand

Kortslutning i 
følerledningen til 
solfangerføleren 

Kontrollér 
følerledningen 

.

Kortslutning i 
følerledningen til 
beholderføleren 

Kontrollér 
følerledningen 

.

Afbrydelse i føler-
ledningen til sol-
fangerføleren 

Kontrollér 
følerledningen 

.

Afbrydelse i føler-
ledningen til 
beholderføleren 

Kontrollér 
følerledningen 

.

Henvisning til en 
fejl i anlægget, 
f.eks. afspær-
ringsanordninger 
lukkede, luft i 
systemet eller 
defekt solvarme-
pumpe.

Kontrollér, om 
afspærringsan-
ordningerne er 
åbne.

Kontrollér 
anlægstrykket.
Lad eventuelt 
anlægget 
udlufte.

Kontrollér, om 
solvarmepum-
pen funge-
rer,(se kapitel 
10.12.5)

Tab. 13

����������������
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���������������
��

����������������
��

����������������
��

����������������
��
6 720 614 490 (2007/07)Copyright (optional information)



40 | Opstart dk
10.12.10Fejl uden display-visning

Problem Årsag Afhjælpning

Visningen sluk-
ket, solvarme-
pumpen kører 
ikke, selv om 
beholdertempera-
turen ligger under 
solfangertempe-
raturen.

Ingen strømtil-
førsel, sikring 
eller strømled-
ning defekt.

Lad det elek-
triske anlæg 
efterse af en 
autoriseret 
elektriker.

Solvarmepumpen 
kører ikke, selv 
om beholdertem-
peraturen ligger 
under solfanger-
temperaturen.

Solvarmepum-
pen koblet fra 
via omskifte-
kontakten S.

Stil omskifte-
kontakten S 
på automa-
tisk drift.

Beholdertem-
peraturen  
ligger i nærhe-
den af eller 
over den ind-
stillede maks. 
beholdertem-
peratur, behol-
der-
temperaturbe-
grænsningen 
har koblet sol-
varmepumpen 
fra.

Så snart 
beholderen 
er kølet af 
igen, eller der 
er aftappet 
tilstrækkeligt 
varmt vand, 
kobles solvar-
mepumpen til 
igen.

Solfangertem-
peraturen  
ligger over 
130°C, solfan-
ger-tempera-
turfrakoblingen 
har koblet sol-
varmepumpen 
fra.

Solvarme-
pumpen kob-
les først til 
igen efter 
nedkøling til 
under 127°C 
solfangertem-
peratur .

Tab. 14

Solvarmepumpen 
kører ikke, selv 
om symbolet  
bevæger sig i dis-
playet.

Ledning til sol-
varmepumpen 
afbrudt eller 
ikke tilsluttet.

Kontrollér 
ledningen.

Sikring defekt. Kontrollér 
sikringen, og 
udskift den 
ved behov 
(kundeser-
vice).

Solvarme-
pumpe defekt.

Kontrollér 
solvarme-
pumpen, og 
udskift evt. 
(kundeser-
vice).

Symbolet  i dis-
playet bevæger 
sig, solvarmepum-
pen „brummer“.

Pumpen har 
sat sig fast på 
grund af meka-
nisk blokering.

Skru 
kærvskruen 
på pumpeho-
vedet af, og 
løsn pum-
peaksen med 
en skruetræk-
ker. Slå ikke 
på pumpeak-
sen!

Temperaturføle-
ren viser en for-
kert værdi.

Temperaturfø-
ler ikke sat helt 
ned i følerlom-
men eller for 
højt tempera-
turtab ved tem-
peraturregistre
ringen.

Sæt tempera-
turføleren 
helt ned i 
følerlommen, 
og fastgør 
den. 
Isoler ved 
behov.

Varmt vand for 
varmt

Beholder-tem-
peraturbe-
grænsningen 
indstillet for 
højt.

Indstil behol-
der-tempera-
turbegrænsni
ngen lavere.

For koldt varmt 
vand 
(eller for lille 
varm brugsvands-
mængde). 

Varmtvand-
stemperaturre-
gulatoren på 
radiatoren eller 
varmestyrin-
gen er indstillet 
for lavt.

Indstil tempe-
raturindstil-
lingen efter 
den tilhø-
rende betje-
ningsvejledni
ng (maks. 
60°C).

Problem Årsag Afhjælpning

Tab. 14  (Continued)
Copyright (optional information)6 720 614 490 (2007/07)
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11 Individuel indstilling

11.1 Mekaniske indstillinger

11.1.1 Kontrol af ekspansionsbeholderens størrelse 
til varmeanlægget

Det følgende diagram gør det muligt at anslå om den ind-
byggede ekspansionsbeholder er stor nok eller om det er 
nødvendigt med en ekstra ekspansionsbeholder (ikke 
for gulvvarmeanlæg).

Følgende data er der allerede taget højde for i kurverne:

• 1 % af vandvolumen i ekspansionsbeholder eller 20 % 
af ekspansionsbeholderens nominel volumen

• En arbejdstrykdifferens for sikkerhedsventilen på 
0,5 bar i henhold til DIN 3320

• Ekspansionsbeholderens fortryk svarer til anlæggets 
statiske højde over kedlen

• Max. drifttryk: 3 bar

Fig. 54

I Fortryk 0,2 bar
II Fortryk 0,5 bar
III Fortryk 0,75 bar
IV Fortryk 1,0 bar
V Fortryk 1,2 bar
VI Fortryk 1,3 bar
VII Fortryk 1,5 bar
tV Fremløbstemperatur
VA Anlægsindhold i l 
A Ekspansionsbeholderens arbejdsområde
B Ekstra ekspansionsbeholder er nødvendig 

B I grænseområdet skal man have den nøjagtige behol-
der. 

B Ligger skæringspunktet til højre for kurven, skal der 
installeres en ekstra ekspansionsbeholder.

11.1.2 Indstilling af fremløbstemperatur

Fremløbstemperaturen kan indstilles mellem 35°C og 
88°C. 

Lavtemperaturbegrænsning

Termostaten  er fra fabrikken begrænset til stilling E 
og derved begrænset til en max. fremløbstemperatur på 
75 °C. 

Ophæv lavtemperaturbegrænsning

I forbindelse med varmeanlæg for højere fremløbstem-
peraturer kan begrænsningen ophæves.

B Skru den gule knap på termostaten  ud med en 
skruetrækker.

Fig. 55

B Drej den grå knap 180° og tryk den ind igen.
Fremløbstemperaturaturen er ikke mere begrænset.30
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B

A

Ved gulvvarmeanlæg skal max. fremløbstem-
peratur overholdes.

Position Fremløbstemperatur

1 ca. 35°C

2 ca. 43°C

3 ca. 51°C

4 ca. 59°C

5 ca. 67°C

E ca. 75°C

max ca. 88°C

Tab. 15

6 720 610 332-27.1O
6 720 614 490 (2007/07)Copyright (optional information)
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11.1.3 Ændring af varmepumpens karakteristik

Pumpens omdrejningstal kan ændres i pumpens klem-
kasse.

Fig. 56

A Kurve for stilling 3 (fabriksindstilling)
B Kurve for stilling 2
C Kurve for stilling 1
H Resthøjde
Q Omløbsvand mængde

11.2 Indstillinger på Bosch Heatronic

11.2.1 Betjening af Bosch Heatronic

Bosch Heatronic gør det let og komfortabelt at indstille 
og teste mange kedelfunktioner.

Beskrivelsen indskrænker sig til de funktioner, der er 
nødvendige for opstart.

Detaljerede data vedr. fejlsøgning og funktionskontrol 
findes i Bosch servicehæftet for fagmanden (telefon. 
44898480).

Fig. 57 Oversigt over betjeningspanelet

1 Serviceknap
2 Skorstensfejerknap
3 Termostat fremløb
4 Termostat varmtvand
5 Display

Vælg servicefunktion:

Servicefunktionerne er delt op i 2 områder:
die Område 1 omfatter servicefunktioner til 4.9, 
og Område 2 omfatter servicefunktionerne fra 5.0.

B For at vælge en servicefunktion i område 1: Tryk knap 
 og hold denne indtil - - vises i displayet.

B Drej temperaturregulator  for at vælge en service-
funktion.

For at spare energi:

B Vælg den laveste stilling.
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6 720 610 332-28.2O

Læg mærke til termostatens  og  ind-
stilling. Efter indstilling skal termostatens 
drejes tilbage til udgangsstilling.

Servicefunktion Kodetal  Side

Pumpeskiftemåde 2.2 43

Taktspærre 2.4 44

Maks. fremløbstempera-
tur

2.5 45

Reguleringsdifferens 2.6 45

Automatisk taktspærre 2.7 46

Tab. 16 Servicefunktioner for 1. niveau

6 720 610 332-30.1O

52 1

43
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B For at vælge servicefunktion i område 2: Tryk knap  
og  samtidig og hold dem inde, indtil = = vises i dis-
playet.

B Drej temperaturregulator  for at vælge en service-
funktion.

Indstilling af værdi

B For at indstille en værdi, drej termostat .

B Skriv værdien i på vedlagte mærkat „Indstillinger på 
Bosch Heatronic“ og anbring denne synligt.

Fig. 58

Lagring af værdi

B Område 1: Tryk knap  og holde den indtil displayet 
viser [ ].

B Område 2: Tryk knap  og  samtidig ind og hold 
dem indtil displaet viserr [ ].

Når alle indstillinger er foretaget

B Drej termostat  og  tilbage til de oprindelige 
værdier.

11.2.2 Vælg pumpekoblingstype til varmedrift (ser-
vicefunktion 2.2) 

• Koblingstype 1
til varmeanlæg uden regulering.
Temperaturstyringen til fremløbsledningen kobler 
varmepumpen. Ved varmebehov starter pumpen op 
med brænderen.

• Pumpestilling 2 (Fabriksindstilling) for varmeanlæg 
med rumtermostat.

• Pumpestilling 3 for varmeanlæg med vejrført varme-
regulator.

B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser - -.
Knap  lyser.

Fig. 59

B Drej termostaten  indtil displayet viser 2.2.
Efter kort tid vises den indstillede pumpestilling.

Fig. 60

B Drej termostaten  indtil displayet viser det ønskede 
tal 1, 2 eller 3.
Displayet og tasten  blinker.

B Notér pumpens koblingstype på den vedlagte mærkat 
„Indstillinger for Bosch Heatronic“ ( figur 58).

Servicefunktion Kodetal  Side

Maks. varmeydelse 5.0 47

Udluftningsfunktion 7.3 48

Fyldeprogram til vandlås 8.5 49

Tab. 17 Servicefunktioner for 2. niveau

Indstillinger på Bosch Heatronic

S
e
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e
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2.2 Pumpeskiftemåde 

2.4 Pendlingsspærre min

2.5 Max. fremløbstemperatur ˚C

2.6 Skiftedifferens K

2.7 Aut. pendingsspærre

5.0 Max. varmeydelse kW

Servicemontør:

6 720 612 547 DK (2006/03)                

Ved tilslutning af klimastyring indstilles 
pumpestilling 3 automatisk.

6 720 610 332-32.1O

6 720 610 332-33.1O
6 720 614 490 (2007/07)Copyright (optional information)
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B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser [ ].
Værdien er lagret.

Fig. 61

B Drej termostat  og  tilbage til de oprindelige 
værdier.
Displayet viser fremløbstemperaturen.

11.2.3 Indstilling af pendlingsspærre 
(servicefunktion 2.4)

Denne servicefunktion er kun aktiv ved udkoblet Service-
funktion 2.7 Automatisk pendlingsspærre.

Pendlingsspærren kan indstilles fra 0 minutter til 
15 minutter (fabriksindstilling: 3 minutter). 

Ved 0 er pendlingsspærren udkoblet.

Den kortest mulige koblingsafstand er 1 minut (anbefa-
les ved et-rørs- og luftvarmesystemer).

B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser - -.
Knap  lyser.

Fig. 62

B Drej termostaten  indtil displayet viser 2.4.
Kort efter viser displayet den indstillede pendlings-
spærre.

Fig. 63

B Drej termostaten  indtil displayet viser den 
ønskede pendlingsspærre mellem 0 og 15.
Displayet og tasten  blinker.

B Notér taktspærren på den vedlagte mærkat „Indstillin-
ger for Bosch Heatronic“ ( figur 58).

B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser [ ].
Værdien er lagret.

Fig. 64

B Drej termostat  og  tilbage til de oprindelige 
værdier.
Displayet viser fremløbstemperaturen.

Ved tilslutning af en klimastyring er indstil-
ling ikke nødvendig på kedlen.
Pendlingspærren optimeres af styringen.

6 720 610 332-34.1O

6 720 610 332-32.1O

6 720 610 332-39.1O

6 720 610 332-34.1O
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11.2.4 Indstilling af max. fremløbstemperatur (ser-
vicefunktion 2.5)

Max. fremløbstemperatur kan indstilles mellem 35 °C og 
88 °C.

Fabriksindstilling er 88.

B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser - -.
Knap  lyser.

Fig. 65

B Drej termostaten  indtil displayet viser 2.5.
Kort efter viser displayet den indstillede fremløbstem-
peratur.

Fig. 66

B Drej temperaturregulator , indtil displayet viser 
den ønskede max. fremløbstemperatur mellem 35 og 
88.
Displayet og tasten  blinker.

B Notér den maksimale fremløbstemperatur på den ved-
lagte mærkat „Indstillinger for Bosch Heatronic“ 
( figur 58).

B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser [ ].
Værdien er lagret.

Fig. 67

B Drej termostat  og  tilbage til de oprindelige 
værdier.
Displayet viser fremløbstemperaturen.

11.2.5 Indstilling af skiftediffernes 
(servicefunktion 2.6)

Denne servicefunktion er kun aktiv ved udkoblet Service-
funktion 2.7 Automatisk pendlingsspærre.

Skiftedifferensen er den tilladelige afvigelse fra den ind-
stillede værdi. Den kan indstilles i trin på 1 K. Indstil-
lingsområdet ligger mellem 0 og 30 K (fabriksindstilling 
0 K). Min. fremløbstemperatur er 35 °C.

B Frakobling af taktspærren (indstilling 0., 
kapitel 11.2.3).

B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser - -.
Knap  lyser.

Fig. 68

B Drej termostaten  indtil displayet viser 2.6.
Kort efter viser displayet den indstillede skiftediffe-
rens.

Fig. 69

B Drej termostaten  indtil displayet viser den 
ønskede skiftedifferens mellem 0 og 30.
Displayet og tasten  blinker.

B Notér den indstillede reguleringsdifferens på den ved-
lagte mærkat „Indstillinger for Bosch Heatronic“ 
( figur 58).

6 720 610 332-32.1O

6 720 610 332-42.1O

6 720 610 332-34.1O

Ved tilslutning af en klimastyring overtages 
skiftedifferensen af styringen. 
Indstilling på kedlen er ikke nødvendig.

6 720 610 332-32.1O

6 720 610 332-45.1O
6 720 614 490 (2007/07)Copyright (optional information)
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B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser [ ].
Værdien er lagret.

Fig. 70

B Drej termostat  og  tilbage til de oprindelige 
værdier.
Displayet viser fremløbstemperaturen.

11.2.6 Automatisk pendlingsspærre
(Servicefunktion 2.7)

Ved tilslutning af en klimastyring tilpasses taktspærren 
automatisk. Med servicefunktion 2.7 kan den automati-
ske tilpasning af taktspærren kobles fra. Det kan være 
nødvendigt ved varmeanlæg med uhensigtsmæssig 
dimensionering.
Hvis tilpasningen af taktspærren er koblet fra, skal takt-
spærren indstilles med servicefunktion 2.4 ( side 44).

Fabriksindstilling er „1“ (indkoblet).

B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser - -.
Knap  lyser.

Fig. 71

B Drej temperaturregulator , indtil displayet viser 
2.7.
Efter kort tid viser displayet 1. = indkoblet.

Fig. 72

B Drej temperaturregulator , indtil displayet viser 0. 
(= udkoblet).
Displayet og tasten  blinker.

B Notér, at taktspærren er frakoblet på den vedlagte 
mærkat „Indstillinger for Bosch Heatronic“ 
( figur 43).

B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser [ ].
Den automatisk pendlingsspærre er udkoblet.

Fig. 73

B Drej termostat  og  tilbage til de oprindelige 
værdier.
Displayet viser fremløbstemperaturen.

6 720 610 332-34.1O

6 720 610 332-32.1O
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6 720 610 239-49.1O

6 720 610 332-34.1O
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11.2.7 Indstilling af varmeydelse 
(servicefunktion 5.0)

Nogle gasforsyningsselskaber forlanger en grundpris, 
der er afhængig af ydelsen.

Varmeydelsen kan begrænses mellem min. nominel var-
meydelse og max. nominel varmeydelse til det specifikke 
varmebehov. 

Fabriksindstilling er den max. nominelle varmeeffekt:

B Tryk knap  og  ind samtidig og hold dem indtil 
displayet viser = =.
Knap  og  lyser.

Fig. 74

B Drej termostaten  indtil displayet viser 5.0.
Efter kort tid viser displayet den indstillede varme-
ydelse i procent.

Fig. 75

B Varmeydelsen i kW og den tilhørende karakteristik kan 
læses i indstillingstabellerne for varme- og vekslery-
delse ( side 63).

B Drej termostaten  indtil displayet viser det ønskede 
tal.
Displayet og knappen  og  blinker. 

B Mål gasflowet og sammenlign med angivelserne til de 
viste tal. Korriger tal ved afvigelser. 

B Tryk knap og  indsamtidig og hold indtil dis-
playet viser [ ] .
Værdien er lagret.

Fig. 76

B Notér den indstillede varmeydelse på den vedlagte 
mærkat „Indstillinger for Bosch Heatronic“ 
( figur 43).

B Drej termostat  og  tilbage til de oprindelige 
værdier.
Displayet viser fremløbstemperaturen.

Også ved begrænset varmeydelse er fuld no-
minel varmeydelse til rådighed ved varmt-
vands og beholder-opvarmning.

Kedeltype Visning i display

ZBS 16... 99

Tab. 18

6 720 610 332-50.1O

6 720 610 332-51.1O

6 720 610 332-52.1O
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11.2.8 Udluftningsfunktion (servicefunktion 7.3)

Følgende indstillinger er mulige:

• 0: Udluftningsfunktion slukket

• 1: Udluftningsfunktionen er tændt og nulstilles 0 auto-
matisk igen, når udluftningen er færdig

• 2: Udluftningsfunktionen er tændt hele tiden og nul-
stilles 0 ikke.

Fabriksindstilling er 1.

B Tryk knap  og  ind samtidig og hold dem indtil 
displayet viser = =.
Knap  og  lyser.

Fig. 77

B Drej temperaturregulator  indtil displayet viser 7.3.
Efter kort tid viser displayet 0.

Fig. 78

B Drej temperaturregulator  og indstil 1.
Displayet og knappen  og  blinker. 

B Tryk knap og  indsamtidig og hold indtil dis-
playet viser [ ] .
Udluftningsfunktion er koblet ind og bliver efter udløb 
aut. sat tilbage til 0.

Fig. 79

B Drej termostat  og  tilbage til de oprindelige 
værdier.
Displayet viser fremløbstemperaturen.

Ved første indkobling går kedlen en gang for 
alle i udluftningsfunktion. Centralvarme-
pumpen kobler ind og ud i intervaller (denn 
proces varer ca. 8 minutter). 
Displayet viser  skiftevis med fremløbs-
temperaturen.

Efter vedligeholdelsesarbejder kan udluft-
ningsfunktionen indkobles.

6 720 610 332-50.1O

6 720 610 332-55.1O

6 720 610 332-52.1O
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11.2.9 Vandlåsfyldningsprogram 
(servicefunktion 8.5)

Vandlåsfyldningsprogrammer sikrer, at kondens-
vandsvandlåsen efter installation eller efter længere 
driftspauser stadig bliver fyldt. 

Vandlåsfyldningsprogrammet aktiveres, hvis:

• kedlen bliver tændt på hovedafbryder

• brænderen ikke var i drift i min. 48 timer

• der skiftes mellem sommer og vinterdrift.

Ved følgende varmebehov for varme- og beholderdrift 
holdes kedlen i 15 minutter på lav varmeydelse. Vandlås-
fyldningsprogrammet holdes virksomt indtil 15 minutter 
er gået med lav varmeydelse.I displayet vises -II- skiftevis 
med fremløbstemperaturen.
Indstilling fra fabrikken er 2: Vandlåsfyldeprogram med 
mindste indstillede varmeeffekt.

Position 1: Vandlåsfyldeprogram med mindste varmeef-
fekt.

Når vandlåsfyldningsprogrammet skal udkobles under 
vedligeholdelse:

B Tryk knap  og  ind samtidig og hold dem indtil 
displayet viser = =.
Knap  og  lyser.

Fig. 80

B Drej fremløbstemperaturregulatoren  indtil dis-
playet viser 8.5.
Efter kort tid. viser displayet den indstillede vandlås-
fyldningsprogram.

Fig. 81

B Drej temperaturregulator  indtil displayet vise 0. 
(=udkoblet) .
Displayet og knappen  og  blinker. 

B Tryk knap og  indsamtidig og hold indtil dis-
playet viser [ ] .
Vandlåsfyldningsprogrammet er koblet ud.

Fig. 82

B Drej termostat  og  tilbage til de oprindelige 
værdier.
Displayet viser fremløbstemperaturen.

Advarsel: Røggas kan forekomme, hvis kon-
densvandlåsen ikke er fyldt!

B Afbryd kun vandlåsfyldningsprogrammet 
ved vedligeholdelsesarbejde.

B Husk endelig  at starte vandlåsfyldnings-
programmet efter endt vedligeholdelse.

6 720 610 332-50.1O

6 720 610 332-54.1O

6 720 610 332-52.1O
6 720 614 490 (2007/07)Copyright (optional information)
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11.2.10 Udlæsning af værdier fra Heatronic

I tilfælde af en reparation forenkler dette indstilling 
væsentligt.

B Udlæs de indstillede værdier ( tabel 19), og notér 
dem på mærkaten „Indstillinger for Bosch Heatronic“.

B Sæt mærkaten synligt på kedlen.

Efter udlæsning:

B Drej igen temperaturregulator  til den oprindelige 
værdi.

Fig. 83

6 720 610 332-56.1O

1 4 2

3

Servicefunktion Udlæs hvordan?

Pumpeskiftemåde 2.2

tryk på (2), indtil (4) 
viser – –.

Drej (3) indtil (4) viser 2.2, 
vent til (4) skifter, før tallet 

ind.

tryk på (2), indtil (4) 
viser – –.

Pendlingsspærre 2.4
Drej (3) indtil (4) viser 2.4, 
vent til (4) skifter, før tallet 

ind.

Max. fremløbstempe-
ratur

2.5
Drej (3) indtil (4) viser 2.5, 
vent til (4) skifter, før tallet 

ind.

Skiftedifferens 2.6
Drej (3) indtil (4) viser 2.6, 
vent til (4) skifter, før tallet 

ind.

Aut. pendingsspærre 2.7
Drej (3) indtil (4) viser 2.7, 
vent til (4) skifter, før tallet 

ind.

Max. varmeydelse 5.0
Tryk (1) og (2) indtil 

(4) viser = =.

Drej (3) indtil (4) viser 5.0, 
vent til (4) skifter, før tallet 

ind.

Tryk (1) og (2) indtil 
(4) viser = =.

Tab. 19
Copyright (optional information)6 720 614 490 (2007/07)
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12 Gastypeindstilling

Kedlen er fra fabrikkens side indstillet til naturgas EE-H.

Gas-/luftforholdet må kun indstilles via en CO2 måling 
ved nominal varmeydelse og min. varmeydelse med et 
elektronisk måleudstyr.

Tilpasning til forskellige aftrækstilbehør med drosselble-
nde og trækafbryder er ikke nødvendig.

Naturgas

• Kedler af naturgas gruppe 2H er fra fabrikkens side 
indstillet på Wobbe index 15 kWh/m3 og 20 mbar til-
slutningstryk og plomberet.

• Naturgaskedlerne opfylder fra fabrikken de miljøkrav, 
der stilles til kondenserende gaskedler

12.1 Konverteringssæt
Følgende gastype-konverteringssæt kan leveres:

B Monter konverteringssæt efter vedlagte vejledning.

B Indstil gas-/luftforholdet (CO2) efter hver ombygning 
( kapitel 12.2).

12.2 Indstilling af gas/luftforhold (CO2)
B Sluk kedlen på hovedafbryder (0).

B Tag den forreste afdækning af ( side 18).

B Start kedel på hovedafbryder (I).

B Fjern udluftningsprop på røggasmålestuds (234).

B Skyd følersonde ca. 135 mm ind i røggasmålestudsen 
og tætn målestedet.

Fig. 84

B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser - -.
Knap  lyser.

Fig. 85

B Drej termostat  indtil displayet viser 2.0. 
Kort efter vises den indstillede driftmåde (0. = Nor-
maldrift).

Fig. 86

Fra fabrikkens side er indstilling plomberet. 
Indstilling til nominel varmebelastning og 
min. varmebehov er ikke nødvendig.

Kedeltype
Ombygning 
til Best.nr.

ZBS 16/...23 Flydende gas 7 710 149 035

ZBS 16/...31 Naturgas 7 710 239 073

Tab. 20

Fare: Eksplosionsfare!

B Luk gashanen før arbejde på gasførende 
dele.

� � � � � � � � � � � �  	 � � 
 � �

� � �

6 720 610 332-32.1O

6 720 610 332-60.1O
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B Drej temperaturregulator  indtil displayet viser 2. 
(= max. nominel varmeydelse (varmtvand)).
Displayet og tasten  blinker.

Fig. 87

B Mål CO2 værdien.

B Bryd plompen på gasdrossel ved kærven og løft af.

Fig. 88

B Indstil på gasdroslen (63) CO2 værdien for max. nomi-
nel varmeydelse iht tabellen.

Fig. 89

B Drej temperaturregulator  mod vensre indtil dis-
playet viser 1. (= min. nominel varmeydelse).
Displayet og knappen  blinker. 

Fig. 90

B Mål CO2 værdien.

B Fjern plombe på indstillingsskruen (64) på gasarmatu-
ret og indstil CO2 værdien for min. varmeydelse.

Fig. 91

B Check igen indstillingen ved max. og min. nom. Var-
meydelse og juster hvis det er nødvendigt.

B Skriv CO2 værdierne ind i opstartsprotokollen.

B Drej temperaturregulator  helt til højre indtil dis-
playet viser 0. (= normaldrift).
Displayet og knappen  blinker. 

B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser - -.

6 720 610 332-61.1O

� �
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Gasart

CO2 ved maks. 
nominel var-

meydelse

CO2 ved min. 
nominel var-

meydelse 

Naturgas H (23) 8,8 % 8,6 %

F-gas

(propan)1)

1) Standardværdi for F-gas ved fastmonterede beholdere op 
til 15000 l

10,8 % 10,5%

F-gas

(butan)

12,6 % 12,2 %

Tab. 21

6 720 610 332-63.1O

64

3928-74.1R
Copyright (optional information)6 720 614 490 (2007/07)
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B Drej temperaturregulator  og  tilbage til oprin-
delige værdier.
Displayet viser fremløbstemperaturen.

B Fjern følersonden fra røggasmålestudsen (234) og 
monter låsedækslet.

B Gasarmatur og gasdrossel, plomberes.

B Fjern etiketten til EE-indstillingen.

12.3 Check gastilslutningstryk
B Tænd for kedlen og luk for gashanen.

B Løsn tætningsskruen på målestuds for gastilslutnings 
flowtrykket (7) og tilslut trykmåler.

Fig. 92

B Åbn gashanen og tænd for gaskedlen.

B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser - -.
Knap  lyser.

B Drej termostat  indtil displayet viser 2.0. 
Kort efter vises den indstillede driftmåde (0. = Nor-
maldrift).

B Drej temperaturregulator  indtil displayet viser 2. 
(= max. nominel varmeydelse (varmtvand)).
Displayet og tasten  blinker.

B Kontrollér det krævede gennemstrømningstryk for 
gastilslutning efter tabellen.

B Drej temperaturregulator  helt til højre indtil dis-
playet viser 0. (= normaldrift).
Displayet og knappen  blinker. 

B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser - -.

B Drej temperaturregulator  og  tilbage til oprin-
delige værdier.
Displayet viser fremløbstemperaturen.

B Sluk kedlen, luk gashanen, tag trykmåleren af og skru 
tætningsskruen til.

B Montér den forreste afdækning, og fastgør den med 
sikringsskruen, så den ikke kan fjernes af uvedkom-
mende (elektrisk sikkerhed, side 21).

Gasart

Nominelt 
tryk 

[mbar]

Tilladt trykområde ved 
maks. nominel 
varmeydelse 

[mbar]
Naturgas H 
(23)

20 17 - 25

F-gas

(propan)1)

1) Standardværdi for F-gas ved fastmonterede beholdere op 
til 15000 l

30 25 - 35
F-gas

(butan)

Tab. 22

7

6 720 610 332-71.1R

Under og over disse værdier må der ikke ske 
en opstart. Man bør finde årsagen og fjerne 
fejlen. Er dette ikke muligt, skal kedlen af-
spærres på gassiden og gasleverandøren 
skal tilkaldes.
6 720 614 490 (2007/07)Copyright (optional information)
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12.4 Forbrændingsluft-/aftræksmåling med 
indstillet varmeydelse

12.4.1 O2- eller CO2-måling i forbrændingsluft

B Tryk knap  og hold den til displayet viser – –.
Skorstensfejer funktions er aktiv. 
Knap  lyser og displayet viser fremløbstemperatu-
ren.

B Fjern udluftningsprop for forbrændingsluft (234.1) 
( billede 93).

B Skyd følersonden ca. 80 mm ind i studsen og tætn 
målestedet.

Fig. 93

B Mål O2- og CO2-værdier.

B Monter udluftningsprop igen.

B Tryk knap  og hold den til displayet viser – –.
Lyset i knap  går ud og displayet viser fremløbstem-
peraturen.

12.4.2 CO- og CO2-måling i røggas

B Tryk på taste , og hold den nede, indtil displayet 
viser – –.
Skorstensfejer-modus er aktiv. 
Taste  lyser, og displayet viser fremløbstemperatu-
ren.

B Fjern proppen på målestudsen til røggas (234) 
( figur 93).

B Sæt følersonden ca. 135 mm ind i studsen, og tætn 
målestedet.

B Mål CO- og CO2-værdierne.

B Sæt proppen i igen.

B Tryk på taste , og hold den nede, indtil displayet 
viser – –.
Taste  slukkes, og displayet viser fremløbstempera-
turen.

Med en O2- eller CO2 måling af forbræn-
dingsluften kan man med en aftræksføring 
iht C13, C33 og C43 checke aftræksvejens 
tæthed. O2-værdien må ikke komme under 
20,6 %. Den målte CO2-værdi må ikke kom-
me over 0,2 %.

I skorstensfejer mode går kedlen til max. 
nom. varmeydelse eller til den indstillede 
varmeydelse. Man har 15 minutter til at måle 
værdierne. Herefter kobler skorstensfejer-
mode igen tilbage til normal drift.

� � � � � � � � � � � � � 	 � � 
 � �

� � �
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Du har 15 minutter til at måle værdierne i. 
Derefter skifter skorstensfejer-modus igen 
tilbage til den normale drift.
Copyright (optional information)6 720 614 490 (2007/07)
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13 Kontrol gennemført af ser-
vicefirma

Vedligeholdelse og kontrol

Følg anvisningerne om service/vedligeholdelser på 
side 56. Følg anviningerne om eftersyn/vedligeholdelser 
på side 56.

14 Miljøbeskyttelse

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

Emballage

Ved emballering er vi medlem af en landsspecifik gen-
brugssystem, 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 kunst-
stofferne er mærket. På den måde kan de forskellige 
komponenter sorteres og genbruges eller bortskaffes.
6 720 614 490 (2007/07)Copyright (optional information)
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15 Eftersyn/vedligeholdelse

Vi anbefaler, at der indgås en eftersyns- og serviceaftale 
med årligt eftersyn og service efter behov med et autori-
seret VVS-firma, så gasforbruget og miljøbelastnngen 
kan holdes så lavt som muligt i lang tid. 

Vigtige anvisninger til vedligeholdelse

Alle sikkerheds-, regulerings- og styreorganer overvåges 
af Bosch Heatronic. Hvis en komponent er defekt, vises 
der en fejl i displayet.

• Følgende måleapparater skal bruges:

– elektronisk røggas-måleapparat til CO2, CO og røg-
gastemperatur

– Trykmåleapparat 0 - 30 mbar (opløsning mindst 
0,1 mbar)

• Der skal ikke bruges specialværktøj.

• Tilladte fedtstoffer er følgende:

– Vanddele: Unisilkon L 641 (8 709 918 413)

– Forskruninger: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

B Anvend kun originale reservedele!

B Bestil reservedel iht reservedelslisten.

B Alle demonterede pakninger og O-ringe skal erstattes 
med nye.

Efter eftersyn/vedligeholdelse

B Start Unitten op igen ( kapitel 10).

15.1 Beskrivelse af forskellige vedligehol-
delsestrin

15.1.1 Sidst lagrede fejl, servicefunktion .0

B Vælg servicefunktion. .0 ( side 42).

B Drej temperaturregulator  helt til venstre. 

B Tryk knap  og hold den indtil displayet viser [ ].
Den sidst lagrede fejl er slettet.

15.1.2 Kontroller ioniserings strøm, 
servicefunktion 3.3

B Vælg servicefunktion 3.3 ( kapitel 11.2.1).
Efter kort tid viser displayet en af de følgende vær-
dier:

15.1.3 Pladevarmeveksler

Hvis varmtvandseffekten er utilstrækkelig:

B Demontér pladevarmeveksleren og sæt en ny i,

-eller-

B afkalk med et afkalkningsmiddel, der er frigivet til 
rustfrit stål eller udskift veksleren.

Fig. 94

Detaljerede data vedr. fejlsøgning og funkti-
onskontrol findes i Bosch servicehæftet for 
fagmanden (telefon. 44898480).

Fare: På grund af strømstød! 
Selv om apparatet er koblet fra, er solvarme-
styringen og solvarmepumpen spændingsfø-
rende!

B Før arbejde med elektriske dele skal disse 
være i spændingsfri tilstand (Sikring, ho-
vedafbryder).

Fare: Eksplosionsfare!

B Luk gashanen før arbejde på gasførende 
dele.

Oversigt over fejl findes på side 62.

Oversigt over fejl findes på side 62.

0 eller 1 Elektrodesættet (pos. 32.1 side 10) 
skal renses eller udskiftes.

2 eller 3 Ioniseringsstrøm er i orden.

Tab. 23
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15.1.4 Kontrollér og rengør varmeblok

Varmeblokken rengøres med en børste (tilbehør 
nr. 1060) og en rengøringspladen (tilbehør nr. 1061).

B Kontrollér styretrykket ved max. nominel varmeeffekt 
(servicefunktion 2.0) på blandedåsen.

Fig. 95

Hvis rengøring er nødvendigt:

B Fjern dæksel på rengøringsåbning ( side 10, 
pos. 415) og evt. underliggende plader.

B Tag vandlåsen til kondensvand ud, og stil en passende 
beholder under.

Fig. 96

B Rengør varmeveksleren med rengøringspladen nede-
fra og opefter.

Fig. 97

B Rengør varmeblokken oppefra og ned med børsten.

Fig. 98

B Demonter blæser og brænder 
( kapitel 15.1.5„Brænder“) og spul varmeveksleren 
ovenfra.

B Rengør kondensvandkarret (med omvendt påsat bør-
ste) og rengør vandlåsens tilslutning.

Fig. 99

B Luk rengøringsåbningen igen med ny pakning og 
spænd skruerne med ca. 5 Nm.

Udstyr Styretryk Rengøring?

ZBS 16... ≥ 4 mbar No

< 4 mbar Yes

Tab. 24

6 720 612 283-18.1O

6 720 612 259-29.1R

6 720 610 332-73.2O

6 720 610 332-74.2O

6 720 610 332-75.2R
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15.1.5 Brænder

B Demontér brænderens låg.

Fig. 100

B Tag brænderen ud og rengør delene.

Fig. 101

B Montér brænderen evt. med ny pakning i omvendt 
rækkefølge.

B Indstil gas-/luftforholdet (  side 51).

15.1.6 Rengør kondensvands-vandlås

B Tag vandlåsen til kondensvand ud, og kontrollér 
åbningen til spiralen for gennemgang.

Fig. 102

B Tag dæksel af kondensatafløbet og rengør.

B Fyld konsatafløbet med ca. 1/4 l vand og monter igen.

15.1.7 Kontrollér ekspansionsbeholder (se side 41)

Afprøvning af ekspansionsbeholder udføres ved service 
eftersyn.

B Gør kedlen trykløs.

B Bring evt. fortryk på ekspansionsbeholder til varmean-
læggets statiske højde.

1.

2.

4.

7 181 465 330-04.2R

3.

7 181 465 330-08.2R

6 720 612 563-12.1O
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15.1.8 Centralvarmeanlæggets påfyldningstryk

B Hvis viseren er under 1 bar (ved kold kedel), skal der 
efterfyldes vand indtil viseren igen står mellem 1 bar 
og 2 bar.

B Holdes trykke ikke, så skal ekspansionsbeholder og 
centralvarmeanlægget tæthedsprøves.

15.1.9 Indstilling af driftstryk for solvarmeanlægget, 
side 30

15.1.10 Beskyttelsesanode (pos. 434, Fig. 3)

Magnesiumbeskyttelsesanoden sikrer en mindste 
beskyttelse for mulige fejlsteder i emaljeringen.

En manglende funktion af beskyttelsesanoden kan føre 
til for tidlige korrosionsskader.

B Fjern ledningen fra anoden til kedlen.

B Seriekoble strømmåleudstyret (mA) imellem.
Strømmen må ikke ligge under 0,3 mA, når kedlen er 
fyldt.

Fig. 103

B Er strømmen for lille: Skift beskyttelsesanoden.

15.1.11 Kedlens sikkerhedsventil

B Kontrollér sikkerhedsventilen og skyl den ved at lufte 
den flere gange.

Forsigtig: Unitten kan beskadiges.

B Fyld kun anlægsvand på, når apparatet er 
koldt.

Visning på manometer

1 bar Minimalt driftstryk (ved koldt anlæg)

1 - 2 bar Optimalt driftstryk

Maksimalt driftstryk, når anlægsvandet 
har højeste temperatur:
må ikke overskrides (sikkerhedsventi-
len åbner).

Tab. 25

Slangen skal fyldes med vand før der fyldes 
efter (man undgår herved at der kommer luft 
i centralvarmevandet).

Fyld slangen med solvarmevæske, før der 
fyldes på. Derved undgås det, at der kom-
mer luft ind i solfangeren.

Efter måling/udskiftning:

B Sæt ledningen på igen, da anoden ellers 
er ude af funktion.
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15.1.12 Sikkerhedsventil til solvarmeanlægget

15.1.13 Check elledningerne

B Check elledninger for mekaniske beskadigelser og 
udskift defekte kabler.

15.1.14 Kontrol af solvarmevæsken til solvarmeanlæg-
get

B Kontrollér solvarmevæsken som angivet i solfange-
rens installationsvejledning.

Advarsel: Fare for skoldning på grund af 
den varme solvarmevæske!

B Aktiver kun udluftningsventilen, hvis sol-
varmevæskens temperatur er < 60 °C .
Copyright (optional information)6 720 614 490 (2007/07)
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15.2 Checkliste for vedligeholdelse 
(Vedligeholdelsesprotokol)

Dato

1 Kald den sidst gemte fejl frem i Bosch Heatronic, 
servicefunktion (  side 56).

2 Kontrollér ioniseringsstrømmen, servicefunktion 
3.3  (  side 56).

3 Kontrollér forbrændingslufts-/røggasføringen 
optisk. 

4 Kontrollér gennemstrømningstrykket 
for gastilslutningen ( side 53).

mbar

5 Måling af forbrændingsluft/røggas ( side 54).

6 Kontrollér CO2-indstillingen for min./
maks. (gas-/luftforhold) ( side 51).

min. %

maks.%

7 Tæthedskontrol for gas og vand ( side 27).

8 Kontrollér varmeblokken ( side 57).

9 Kontrollér brænderen ( side 58).

10 Rengør vandlåsen til kondensvand ( side 58).

11 Kontrollér fortrykket til ekspansionsbe-
holderen til varmeanlæggets statiske 
højde ( side 41).

bar

12 Kontrollér fortrykket til solvarmeanlæg-
gets ekspansionsbeholder ( side 30).

bar

13 Kontrollér anlæggets driftstryk. bar

14 Kontrollér solvarmeanlæggets drifts-
tryk ( side 30).

bar

15 Kontrollér beholderens beskyttelsesa-
node ( side 59).

mA

16 Kontrollér beholderens sikkerhedsventil 
( side 59).

17 Kontrollér solvarmeanlæggets sikkerhedsventil 
( side 60).

18 Kontrollér den elektriske ledningsføring for skader.

19 Kontrollér varmestyringens indstillinger.

20 Kontrollér de indstillede servicefunktioner efter 
mærkaten „Indstillinger for Bosch Heatronic“.

21 Kontrollér solvarmeanlæggets solvarmevæske 
( side 60).

Tab. 26
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16 Tillæg

16.1 Fejl

Display Beskrivelse Afhjælpning

A5 Beholderføler 2 defekt. Kontrollér beholderføler 2 og tilslutningskablet for 
afbrydelse eller kortslutning.

A7 Varmtvandsføler defekt. Kontrollér varmtvandsføleren og tilslutningskablet for 
afbrydelse eller kortslutning.

A8 Kommunikation afbrudt. Kontrollér forbindelseskabel, busmodul og styring.

AC Modul ikke registreret. Kontrollér forbindelseskablet mellem busmodul og 
Bosch Heatronic udskift busmodul. 

Ad Beholderføler 1 ikke registreret. Kontrollér beholderføler 1 og tilslutningskablet.

b1 Kodestik ikke registreret. Sæt kodestikket rigtigt på, mål og udskift evt.

C1 Blæserens omdrejningstal for lavt. Kontrollér blæserkablet med stik og blæser, udskift 
evt.

CC Udeføler ikke registreret. Kontrollér udeføleren og tilslutningskablet for afbry-
delse, udskift busmodulet.

d1 LSM låst. Kontrollér ledningerne fra LSM 5. Begrænser til gulv-
varmen (TB1) er udløst.

d3 Broer 8-9 ikke registreret. Stikket ikke sat i, broen mangler, temperaturbegræn-
ser til gulvvarme er udløst.

E2 Fremløbsføler defekt. Kontrollér fremløbsføler og tilslutningskabel.

E9 STB i fremløbet er udløst. Kontrollér driftstrykket, kontrollér STB'er, kontrollér 
pumpens funktion, kontrollér sikringen på lederplade, 
udluft apparatet.

EA Flammen registreres ikke. Gashanen åben? Kontrollér gastilslutningstryk, nettil-
slutning, tændelektrode og kabel, ioniseringselektrode 
med kabel, røggasrør, CO2.

F0 Intern fejl. Kontrollér, at elektriske kontakter, tændkabel RAM og 
busmodul sidder fast, udskift evt. lederplade eller bus-
modul.

F7 Selv om Unitten er slukket, registreres der 
flamme.

Kontrollér elektrodesættet. Røggasføring ok?

FA Efter frakobling af gas: Der registreres flamme. Kontrollér kablerne til gasarmaturet samt gasarmatu-
ret. Rengør vandlåsen til kondensvand, og kontrollér 
elektrodesættet. Røggasføring ok?

Fd Der er trykket på servicetasten ved en fejltagelse. Tryk på servicetasten igen.

P1, P2, 
P3, P1...

Initialisering ikke udført. Sikring 24 V defekt, udskift sikringen.

-II- Fyldeprogram til vandlås aktivt (  side 49).

I--I NTC-følerjustering (  side 33)

Udluftningsfunktion aktiv (  side 48).

Varmedriften afbrydes i 2 minutter. Fremløbs-
temperaturen stiger alt for hurtigt.

Tab. 27
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16.2 Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZBS 16...23

16.3 Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZBS 16...31

Naturgas H, kodetal 23

HS (kWh/m3) 9,3 9,8 10,2 10,7 11,2 11,6 12,1 12,6 13,0

HiS (kWh/m3) 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1

Display Ydelse kW Belastning kW Gasmængde (l/min ved tV/tR = 80/60°C)

28 3,8 3,9 8 8 7 7 7 7 6 6 6

35 4,9 5,0 11 10 10 9 9 8 8 8 7

40 5,6 5,8 12 12 11 11 10 10 11 9 9

45 6,4 6,6 14 13 13 12 12 11 12 10 10

50 7,2 7,3 15 15 14 13 13 12 13 11 11

55 7,9 8,1 17 16 16 15 14 14 14 13 12

60 8,7 8,9 19 18 17 16 16 15 16 14 13

65 9,5 9,7 20 19 19 18 17 16 17 15 15

70 10,2 10,5 22 21 20 19 18 18 18 16 16

75 11,0 11,2 24 23 22 21 20 19 19 18 17

80 11,8 12,0 25 24 23 22 21 20 21 19 18

85 12,6 12,8 27 26 25 23 22 22 22 20 19

90 13,3 13,6 29 27 26 25 24 23 23 21 20

95 14,1 14,4 30 29 28 26 25 24 23 22 22

99 14,7 15,0 32 30 29 27 26 25 24 23 23

Tab. 28

Propan Butan

Display Ydelse kW Belastning kW Ydelse kW Belastning kW

37 5,6 5,8 5,7 5,9

45 6,8 7,0 7,1 7,3

45 8,2 8,5 8,9 9,1

60 9,0 9,2 9,8 10,0

65 9,7 10,0 10,7 10,9

70 10,4 10,7 11,6 11,9

78 11,6 11,9 13,0 13,3

80 11,9 12,2 13,4 13,7

85 12,6 12,9 14,3 14,6

90 13,4 13,7 15,2 15,5

95 14,1 14,4 16,1 16,4

99 14,7 15,0 16,8 17,1 

Tab. 29
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17 Opstartsprotokol

Kunde/anlæggets ejer: .................................................. Klæb måleprotokollen ind her

Installatør: .....................................................................

Apparattype:..................................................................

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

Dato for ibrugtagning: ...................................................

Indstillet gastype:..........................................................

Brændværdi HiB................................................ kWh/m3

Varmeregulering: ...........................................................

Røggasføring: Dobbelt rørsystem , LAS , Skakt , Adskilt rørføring 

Anlæggets øvrige komponenter:...............................................................................................................................

Følgende arbejder er udført

Anlægshydraulik kontrolleret  Bemærkninger: ......................................................................................................

Elektrisk tilslutning kontrolleret  Bemærkninger: .................................................................................................

Varmeregulering indstillet  Bemærkninger:...........................................................................................................

Indstillinger for Bosch Heatronic

2.2 Pumpeskiftemåde:...................................................
2.4 Taktspærre: ...................................................... min. 
2.5 maks. fremløbstemperatur: ................................ °C 
2.6 Reguleringsdifferens: ...........................................K 
2.7 Automatisk taktspærre: ..........................................
5.0 maks. varmeydelse: ........................................... kW

Mærkat „Indstillinger for Bosch Heatronic“ anbragt 

Gennemstrømningstryk for gastilslutning: ............mbar Måling af forbrændingsluft/røggas udført: 

CO2 ved maks. nominel varmeydelse: ........................ % CO2 ved min. nominel varmeydelse: .......................... %

Vandlås til kondensvand fyldt Tæthedskontrol ved gas og vand udført 

Funktionskontrol udført 

Kunden/anlæggets ejer informeret om, hvordan apparatet betjenes 

Apparatets dokumentation udleveret 

Dato og underskrift installatør:
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Servicefunktioner

Pumpekoblingstype (servicefunktion 2.2).............. 43
Udluftningsfunktion (servicefunktion 7.3).............. 48

Sikkerhedsgruppe....................................................... 26
Sikringer ..................................................................... 28
Solvarmeanlæg ..................................................... 23, 30
Solvarmestyring TDS 10 ............................................. 37
Sparedrift ................................................................... 34
Start

Centralvarme.......................................................... 34

T
Tætningsmiddel .......................................................... 22
Tilslutning af aftrækstilbehør ..................................... 27
Tilslutning af temperaturføler solfanger ..................... 29
Tilslutningstilbehør....................................................... 8
To faset net ................................................................ 28
Typeoversigt ................................................................. 7

U
udtjente apparater...................................................... 55

V
Varmestyring............................................................... 34
Vedligeholdelse .......................................................... 56
Vedligeholdelsesprotokol ........................................... 61
Vigtige anvisninger til installationen........................... 22
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