
Hurtigopstart af EHP A/W 
Rego 800 Styring

•	 Kontrollér at el-stikket er monteret på P2 pumpen (den bagerste)

•	 Alle kommandoer udføres ved at dreje og trykke på hjulet

•	 Tænd for varmepumpen

•	 Er faserækkefølge korrekt? Faserækkefølgerelæ i udedel skal lyse konstant (gul diode)

 Nej – sluk for strømmen og byt 2 faser på udedelen
 Ja – drej på hjulet til øverste linje er belyst

•	 Drej og vælg ”dansk” - gem værdien (kan optræde/fremkomme senere) 
  Vælg 400V
  Vælg 6-11kW

•	 Tryk på hjulet til ”Avanceret menu” vises (ca. 10 sek.)
  Drej på hjulet til ”indstilling af uret” vises
  Tryk på hjulet og indstil ugedag, dato (ÅÅ-MM-DD) og korrekt tid
  Tryk på GEM

  Drej på hjulet til en lille pil vises i øverste venstre hjørne 
  Tryk på hjulet og du kommer en menu tilbage

  Drej til ”access-niveau” vises 
  Tryk på hjulet

  Drej og tryk koden (dags dato, MM-DD)
  Tryk på hjulet og ”quikstart af varmepumpe” vises i MENU

•	 Tryk og hold på hjulet til avanceret menu vises i display
  Drej på hjulet til ”sprog” vises, tryk og drej på hjulet, vælg ”dansk” og gem værdien
  Drej og tryk en menu tilbage
  Drej på hjulet til ”opstart” vises
  Tryk på hjulet

  Drej på hjulet til ”manuel drift” vises
  Tryk på hjulet
  Drej og vælg ja og gem
  Test P1 og P2 pumper og 3-vejsventiler i manuel drift
 

  Drej og tryk en menu tilbage
  Drej til ”tilslutningseffekt” vises
  Drej og vælg 6,75kW hvis der er forsikret med 16A i gruppetavle - gem værdien

  Drej og tryk en menu tilbage
  Drej til øverste linje og tryk indtil ”avanceret menu” vises
  Drej på hjulet til ”temperatur” vises
  Tryk på hjulet og aflæs alle temperaturer under drift
  
•	 Aflæs alle temperatur under drift  (T9–T8 = 4-8oc) juster evt. P2 hastighed 
    
•	 Følg alle temperaturer til varmepumpen stopper ved opnået temperatur på varmt vand og centralvarme

Varmekurven (standard = V 20 – H 55) 
Drej og tryk gennem:
varme op/ned – varme – varmesystemets temperatur – temperaturindstilling - varmekurven 
Nyt hus med gulvvarme, V 20 – H 55 - Ældre hus med radiator, V 25 – H 65

Sommerudkobling (standard = 18 / 4)  
Drej og tryk gennem:
varme op/ned – varme – varmesystemets temperatur – varmesæson 
Nyt hus med gulvvarme og radiator, 25 / 4 - Ældre hus med radiator, 25 / 4
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