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[1] F
 avoritfunktioner (kort tryk) og f avoritmenu (holdes nedtrykket)
[2] Manuel drift (kort tryk) og kortvarig manuel drift (holdes nedtrykket)
[3] Automatisk drift med tidsprogram
[4] Hovedmenu (kort tryk)
[5] Infomenu eller yderligere info om aktuelt valg
[6] Tilbage til overordnet menuniveau eller kassering af værdien
(kort tryk), tilbageskift til standardvisning (holdes nedtrykket)
[7] V
 ælg (drej) og bekræft (tryk)

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Tlf. 44 89 84 70
DANMARK
www.bosch-ventilation.dk

Beskrivelser, illustrationer og specifikationer i denne tryksag var korrekte,
da den blev trykt. Robert Bosch foretager løbende produktudvikling. Vi
forholder os derfor ret til, på ethvert tidspunkt, at ændre specifikationer og
farver, som er beskrevet i denne tryksag . November 2018.

Installatørens kvik-guide
til indstilling af CW400
www.bosch-climate.dk

Indstilling af CW400 anvendt på varmeanlæg med
1 radiatorvarmekreds samt 1 varmtvandsbeholder.
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Varmekreds install

Kedel

Reguleringsform

U. fodp.3

6

Betjeningsenhed

CW400

Varmesystem

Rad.
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Når CW400 tages i brug på nyt anlæg
bliver du bedt om at indstille følgende...
(Felter markeret med gråt bedes kontrol
leret og indstillet).

2. > Dato – drej på 7 til ønsket dag og
tryk på 7 for at bekræfte. Drej og tryk
derefter for indstilling af henholdsvis
ønsket måned og år. Bekræft med ved
tryk på Videre.

6. Tryk 7 og kom til > Opstart
– Kontrollér følgende:

1

Sænkningstype

Ude

Tidsprogram

Reduceret drift under

0˚C

Tilkobl.opt.tidsprogr.

Frostsikring

Ude

Sommer-/vinter-omskift.

Vælg udetemperatur med fodpunkt.

Endepunkt

65˚C

Fodpunkt

25˚C

Maks. fremløbstemperatur

75˚C

Rumpåvirkning

3K

Rumtemperatur-offset

0K

Varmtvandssyst. 1 install.

Kedel

Konfig. va.vand på kedel

3-VV

Konfig. va.vand på kedel

3-VV

Min. udetemperatur

-10˚C

Varmt vand

55˚C

Bygningstype

Middel

Varmtvand ECO

45˚C

Cirkulationspumpe

Off

4

45˚C hvis sænkning ønskes ellers
ændres den til 55˚C.
4

Ydelsesstyret2

2. På kedlen

Efterløbstiden

3 min

Ved 2-streget anlæg

Tryk 6 for at gå tilbage og vælg...

Tryk 6 for at gå tilbage og drej ned til
Bekræft konfiguration tryk 7 for at
bekræfte konfiguration.
Tryk 6 for at gå tilbage.

Off
>

6

Temperaturindstillinger
Sænkning
5

21.0˚C
??˚C

5

 uster sænkning til ønsket temperatur
J
fx 18˚C eller 19˚C efter kundens behov.

Tryk 6 for at gå tilbage.

Nej

> Kedeldata

>
3-VV

Opva.

Føler hydr. bl.potte instal.

Pumpekrakteristik

 ælg altid denne når der ikke er blande
V
potte!

Temperaturindstillinger 5

Sommer-/vinter-omskift.

Tryk 6 2 gange for at gå tilbage og vælg...

Tryk 6 for at gå tilbage og vælg...

2

Opv.

>

> Varmtvandssytem 1

1. Ingen hyd. blpotte1

3. På modulet.

 Opvarmning – Kontrollér og indstil
følgende:

> Justér varmekurve

> Anlægsdata

> Føler hydr. bl.potte instal.





3

Systemanalysen tager op til et minut
og registrerer automatisk, hvilke BUSenheder, der er installeret. Derefter
tilpasser menuer og forudindstillinger
sig til anlægget.

3. >
 Tid – vælg klokkeslæt vha 7 .
Bekræft med Videre.
4. >
 Føler hydr. bl.potte instal. – Indstil
om der er blandepotte eller varme
veksler, og hvor den tilsvarende
temperaturføler er tilsluttet ...

Justér varmekurve

5. > Konfigurationsassistent – startes
med Ja – eller springes over med Nej
VÆLG ALTID JA VED OPSTART.

1. >
 Language – drej på 7 til ønsket
sprog og tryk på 7 for at bekræfte.

7. Tryk på 4 for Menu og vælg

> Varmekreds 1
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Sommer-/vinter-omskift

Temp.

Sommerdr.fra

??˚C
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Indstil ønsket sommerudkoblingstempe
ratur efter kundens behov.

Tryk 6 3 gange for at komme tilbage til
hovedskærmen.
For indstilling af tidsprogrammer for
varme og varmt vand henvises til vores
brugervejledning eller instruktionsvideo
en på vores Youtube-kanal.
For indstilling af CW400 sammen med
varmeanlæg med flere varmekredse
henvses til vores installationsvejningen.

