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2 | Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger
H Produktets anvendelse

1

Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger

1.1

Symbolforklaring

Advarselshenvisninger
Under advarselshenvisninger viser tekstadvarsler art og omfanget af følger, hvis forholdsregler til at forhindre farer ikke følges.
Følgende signalord er definerede og kan forekomme i det foreliggende dokument:
FARE:
FARE betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige
personskader.

ADVARSEL:
ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader.

FORSIGTIG:
FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til
middel grad.

▶ Brug udelukkende produktet til regulering af varmeanlæg i
en- eller flerfamiliehuse.
Al anden anvendelse hører ikke ind under bestemmelserne.
Skader, som opstår i forbindelse med forkert anvendelse,
omfattes ikke af garantien.
H Skader på grund af frost
Hvis anlægget ikke er i drift, kan det fryse til i frostvejr:
▶ Følg anvisningerne til frostsikringen.
▶ Lad altid anlægget være tilkoblet på grund af supplerende
funktioner, f.eks. varmtvandsproduktion eller blokeringsbeskyttelse.
▶ Opståede fejl skal omgående afhjælpes.
H Fare for skoldning på tapstederne for varmt vand
▶ Hvis varmtvandstemperaturen indstilles over 60 °C, eller
den termiske desinfektion er tilkoblet, skal der installeres
en blandingsanordning. Spørg VVS-installatøren i tvivlstilfælde.

2

Oplysninger om produktet

Betjeningsenheden CR 100 er en regulator uden udeføler.
Betjeningsenheden CW 100 er en regulator med udeføler.
For beskrivelser, der gælder for CR 100 og CW 100, benævnes
betjeningsenhederne som følger C 100.

BEMÆRK:
BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader.
Vigtige informationer

Vigtige informationer uden farer for personer eller ting vises
med de viste info-symboler.

2.1

Produktoplysninger om energiforbrug

De anførte produktdata er i overensstemmelse med EU-forordningen nr. 811/2013 for opfyldelse af ErP-retningslinierne i
2010/30/EU. Temperaturregulatorens klasse anvendes for at
beregne rumopvarmningsenergieffektiviteten for den integrerede systemløsning, og er af denne grund oplyst i systemdatabladet.
Funktion for C 100

Klasse1) [%]1),2)

CR 100

1.2

Generelle sikkerhedshenvisninger

V

3,0



Udetemperaturstyret, modulerende

II

2,0



Udetemperaturstyret, on/off

III

1,5



Rumtemperaturstyret, modulerende

V

3,0



H Anvisninger for målgruppen

Rumtemperaturstyret, modulerende

Denne betjeningsvejledning henvender sig til varmeanlæggets
bruger.

CW 100
& udeføler

Anvisningerne i alle vejledninger skal følges. Hvis anvisningerne
ikke overholdes kan det forårsage materielle skader og/eller
personskader, som kan være livsfarlige.
▶ Betjeningsvejledningerne (varmeproducent, varmeregulering osv.) skal læses før betjening og opbevares.
▶ Overhold sikkerheds- og advarselshenvisningerne.
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Funktion for C 100

Klasse1) [%]1),2)

Udetemperaturstyret og
påvirket af rumtemperaturen,
modulerende

VI

4,0



Udetemperaturstyret og
påvirket af rumtemperaturen,
on/off

VII

3,5



3

1

CR 100
& zonemodul
Rumtemperatur-reguleringssystem med 3 temperaturfølere (zoneregulering),
modulerende
Tab. 1


1)
2)

2.2

VIII

5,0

Oversigt betjeningselementer og
symboler

2

5

3

4



Produktdata til betjeningsenhedens energieffektivitet

Leveringstilstand
indstillelig
Betjeningsenhedens klassifikation i henhold til EU forordning nr. 811/2013 for mærkning af systemløsninger
Bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i %

Gyldighed for teknisk dokumentation

0010004280-001

Fig. 1

Betjeningselementer

[1]
[2]
[3]
[4]

Udvalgsknap: Vælg (drej) og bekræft (tryk)
auto-tast: Automatisk drift med tidsprogram
man-tast: Manuel drift
Tilbage-tast: Til overordnet menu eller sletning af værdi
(kort tryk), tilbage til standardvisning (hold nede)
[5] menu-tast: Hovedmenu (kort tryk)

Oplysninger i den tekniske dokumentation om varmeproducenter, varmeregulatorer eller 2-leder-BUS gælder også for den
foreliggende betjeningsenhed.
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Fig. 2

CR 100 | CW 100

0010006032-001

Symboler på displayet (eksempler)
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Pos. Symbol

Betegnelse: Forklaring

Pos. Symbol

Betegnelse: Forklaring

1

Visning af værdi:
• Visning af aktuel rumtemperatur og
indtastningsfelt for ønsket rumtemperatur
• Visning af infoværdi og indtastningsfelt for indstillingsværdi

7

Menu Opvarmning: Menu med indstillinger for opvarmning

2

3

4

pm/am

–

Menu Varmt vand: Menu med indstillinger for varmtvandsproduktion
Menu Ferie: Menu med indstillinger for
ferieprogram

Tidsformat: Eftermiddag/formiddag for
12-timers format
(standardindstilling 24-timers format)
Tekstlinje:
• Visning af klokkeslæt (f.eks. 14:03)
og aktuel ugedag (f.eks. Ma)
• Visning af menupunkter, indstillinger, infotekst osv. Yderligere tekster
er markeret med retningspile og bliver synlige ved at dreje på valgknappen.

Menu Info: Menu med visning af aktuelle
informationer om varmeanlægget,
f.eks. opvarmning, varmt vand, solvarme
Menu Indstillinger: Menu med generelle
indstillinger, f.eks. sprog, klokkeslæt/
dato, formater
8

–

Enhedslinje: Fysiske enheder for de
viste værdier f.eks. i menuen „Informationer“

Driftsform: Automatisk drift aktiv (efter
tidsprogram)
Driftsform: Manuel drift aktiv

Tab. 2

Symboler i displayet

Driftsform: Varmedrift aktiv
Driftsform: Sænket drift aktiv
5

Segmentvisning - fyldte segmenter:
varighed af varmedrift for aktuel dag
(1 segment = 30 min)
Ingen segmenter: varighed af sænket
drift for aktuel dag
(1 segment = 30 min)

6

4

Betjening

Sidst i dette dokument vises en oversigt over hovedmenuens
struktur og de enkelte menupunkters positioner.
De efterfølgende beskrivelser er baseret på standardvisningen
( side 3, fig. 2 links).

4.1

Ændring af rumtemperatur

Driftstilstand: Varmeproducent i drift
Forespørg på ønsket rumtemperatur
Hvis automatisk drift er aktiv (displayvisning
):
▶ tryk på auto-tasten.
Den aktuelt ønskede rumtemperatur vises et par sekunder.
Derefter vises i et par sekunder, hvor lang tid den aktuelle
indstilling gælder (klokkeslæt næste skiftetid).
Rumtemp. nom.

0010006001-001
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Hvis manuel drift er aktiv (displayvisning
):
▶ Tryk på man-tasten.
Den aktuelt ønskede rumtemperatur vises et par sekunder.
Derefter vises i et par sekunder, at den aktuelle indstilling er
vedvarende (tidsmæssigt ubegrænset).
Konstant

0010006000-001

Rumtemperatur midlertidig ændring
Hvis det en dag er for koldt eller for varmt:
▶ Indstil den ønskede rumtemperatur og bekræft (eller vent
et par sekunder).
Indstillingsværdien holder op med at blinke. Ændringen
gælder indtil næste skiftetid for det aktive tidsprogram.
Derefter er den lagrede temperatur for automatisk drift
igen aktiv.

Aktivér manuel drift og indstil den ønskede rumtemperatur
Hvis du i et tidsrum ønsker en rumtemperatur, der afviger fra
temperaturen for opvarmning eller sænket drift:
▶ Tryk på man-tasten.
Betjeningsenheden regulerer konstant efter den for den
manuelle drift indstillede nominelle temperatur.
▶ Vent et par sekunder til standardvisningen er aktiv eller
bekræft to gange.
▶ Indstil den ønskede rumtemperatur og bekræft (eller vent
et par sekunder).
Indstillingsværdien holder op med at blinke. Betjeningsenheden arbejder konstant og tidsmæssigt ubegrænset med
den ændrede indstilling (uden sænkning).
Rumtemp. nom.

0010006005-001

4.2

Indstilling af varmt vand

til 23:00

Aktivér enkeltladning (varmt vand straks-funktion)

0010006002-001

Ændring af ønsket rumtemperatur for driftsform Opvarmning eller Saenkning
Hvis det vedvarende er for koldt eller for varmt:
▶ Hovedmenuen åbnes.
▶ Vælg menuen Opvarmning og bekræft.
Temperaturen

Hvis du har behov for varmt vand udover de tider der er indstillet i tidsprogrammet:
▶ Hovedmenuen åbnes.
▶ Vælg menuen Varmt vand og bekræft.
▶ Tryk på valgknappen.
Den aktuelle indstilling blinker.
▶ Vælg On og bekræft.
Varmtvandsproduktionen (beholderopvarmning eller gennemløbsopvarmning) er straks aktiv. Efter færdig opvarmning slukkes der automatisk for enkeltladningen.
Enkeltladning

0010006003-001

▶ Bekræft menuen Temperaturer.
▶ Vælg menupunkt Opvarmning eller Saenkning og
bekræft.
Den aktuelle indstilling blinker.
▶ Indstil den ønskede rumtemperatur for den valgte driftsform og bekræft.
Indstillingsværdien holder op med at blinke.
Saenkning

0010006006-001

Ændring af varmtvandstemperatur
Hvis varmtvandstemperaturen er for kold eller for varm (ikke
muligt hvis betjeningsenheden er installeret som fjernbetjening):
▶ Hovedmenuen åbnes.
▶ Vælg menuen Varmt vand og bekræft.

0010006004-001
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▶ Vælg menupunkt Temperatur og bekræft.
Den aktuelle indstilling blinker.

▶ Vælg og bekræft skiftetid.
Det aktuelt indstillede klokkeslæt for skiftetid og det tilhørende segment i segmentdisplayet blinker.

Temperatur
Saenk.start 1

0010006007-001

▶ Indstil den ønskede varmtvandstemperatur og bekræft.
Hvis varmtvandstemperaturens maksimale værdi overskrider 60 °C, blinker advarslen mod forbrænding.
Skoldning

0010006011-001

▶ Forskyd skiftetiden til ønsket klokkeslæt.
Indstillingen ændrer sig i værdidisplayet i 15-minutters trin
og i segmentdisplayet i 30-minutters trin.
▶ Bekræft indstillingen.
Tilføje ny varmefase (f.eks. Opv.start2 til Saenk.start2)

0010006008-001

▶ Tryk på tilbagetasten, indstil og bekræft 60 °C.
-eller▶ Bekræft indstillingen > 60 °C.

4.3

Indstilling af tidsprogram

Hvis alle seks skiftetider i tidsprogrammet ikke anvendes, kan
der tilføjes en ny varmefase.
▶ Tidsprogrammet for alle hverdage eller enkelte ugedage
åbnes.
▶ Vælg og bekræft Opv.start2.
Opv.start 2

Tidsprogrammet for flere dage eller én ugedag åbnes
▶ Hovedmenuen åbnes.
▶ Vælg menuen Opvarmning og bekræft.
▶ Vælg menuen Tidsprogram og bekræft.
Menupunkt Ma–Fr vises.

0010006012-001

Den nye skiftetid tilføjes. Klokkeslættet og det tilhørende
segment i segmentdisplayet blinker.
▶ Indstil skiftetid for Opv.start2, f.eks. kl. 14:00 og bekræft.
Den nye varmefase med en varighed af en halv time er tilføjet. Saenk.start2 er indstillet på kl. 14:30. Forskyd evt.
Saenk.start2 til f.eks. kl. 23:00.

Ma–Fr

0010006009-001

▶ Vælg Ma–Fr (ændring af skiftetider for alle hverdage) eller
Lørdag ... Fredag (ændring af skiftetider for enkelte ugedage) og bekræft.
Menupunktet Opv.start1 vises.
Opv.start 1

0010006010-001

Fastlæg varmestart eller start på sænket drift eller skub til
senere tid (Skiftetid forskydning)

Saenk.start 2

0010006013-001

Afbryd varmefase med sænket driftsfase (f.eks. tilføjelse
af sænket driftsfase mellem Opv.start2 og Saenk.start2)
▶ Tidsprogrammet for alle hverdage eller en enkelt ugedag
åbnes.
▶ Vælg Saenk.start2 (slut på den varmefase der skal afbrydes).
▶ Fastlæg Saenk.start2 ved starten af afbrydelsen, f.eks.
kl. 18:00.

▶ Tidsprogrammet for alle hverdage eller enkelte ugedage
åbnes.

6720830427 (2015/05)
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▶ Tilføjelse af ny varmefase og indstil varmestart og sænket
start, f.eks. Opv.start3 (kl. 21:00) til Saenk.start3
(kl. 23:00).
Betjeningsenheden sorterer automatisk varmefaserne kronologisk.

▶ Vælg On og bekræft.
Dato for feriestart (grundindstilling 1. feriedag = aktuel
dato) og dato for ferieslut (grundindstilling sidste dag = en
uge efter aktuel dato) vises. Feriestartdagen blinker.
20.07. - 27.07.

Saenk.start3

0010006019-001
0010006014-001

Sletning af varmefase (f.eks. Opv.start2 til Saenk.start2)
▶ Tidsprogrammet for alle hverdage eller en enkelt ugedag
åbnes.
▶ Vælg Saenk.start2 og bekræft.
Det aktuelt indstillede klokkeslæt for skiftetid og det tilhørende segment i segmentdisplayet blinker.
▶ Indstil Saenk.start2 på samme klokkeslæt som
Opv.start2.
I tekstlinien vises Slet?
▶ Bekræft Slet? for at slette varmefasen.
Slet?

▶ Vælg feriestartdag og bekræft.
Dagen er ændret, måneden for feriestart blinker.
▶ Vælg feriestartmåned og bekræft.
Måneden er ændret, dagen for ferieslut blinker.
06.08. - 27.07.

0010006020-001

▶ Vælg ferieslutdag og bekræft.
Dagen er ændret, måneden for ferieslut blinker.
▶ Vælg ferieslutmåned og bekræft.
Ferieprogrammet aktiveres automatisk ved feriestart.
Ferietiden for det viste eksempel løber fra kl. 00:00 den
06.08 til 24:00 den 21.08.

0010006016-001

06.08. - 21.08.

4.4

Indstilling af ferieprogram

Menuen Ferie åbnes
▶ Hovedmenuen åbnes.
▶ Vælg menuen Ferie og bekræft.
Menupunktet Ferieprog. vises.
Ferieprog.

0010006017-001

Aktivering og indstilliing af ferieprogram
▶ Vælg menuen Ferie og bekræft, indtil indstillingsværdien
blinker Off.

0010006018-001

Afbrydelse af ferieprogram
▶ Tryk på man-tasten.
Betjeningsenheden regulerer konstant efter den for den
manuelle drift gemte nominelle temperatur. Varmt vand er
kun til rådighed når enkeltladning er aktiv eller driftsform
for varmtvandsproduktion er On.
▶ Indstil efter behov den ønskede rumtemperatur.
Betjeningsenheden regulerer konstant efter den nye indstillede rumtemperatur.
12:55

On

0010006021-001

▶ Tryk på auto-tasten for at fortsætte ferieprogrammet.

CR 100 | CW 100
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Annullering af ferieprogram før tid

Til-/frakobling af tastaturlås

▶ Vælg menuen Ferie og bekræft, indtil indstillingsværdien
blinker On.
▶ Vælg Off og bekræft.

▶ Hold valgknappen og auto-tasten nedtrykket samtidigt et
par sekunder, indtil Tastspaerre vises.
Tastspaerre

Ferieprog.

0010006027-001
0010006022-001

Ferieprogrammet er annulleret før tid. Indstillingsværdierne er slettet.

4.5

Flere indstillinger

▶ Hvis tastaturlås er aktiveret, vises Tastspaerre hvis et
betjeningselement berøres.
▶ Ophævelse af tastaturlås: Hold valgknappen og autotasten nedtrykket samtidigt et par sekunder indtil Tastspaerre ikke vises længere.

Indstilling af klokkeslæt og dato
▶ Hovedmenuen åbnes.
▶ Vælg menuen Indstillinger og bekræft.
▶ Vælg menuen Tid/dato og bekræft.
Menupunkt Klokkeslaetvises.
Klokkeslaet

5

Hovedmenu

Oversigt hovedmenu - se til sidst i dette dokument.

5.1

Menu opvarmning

Indstillinger af tidsprogrammer
Menu Opvarmning > Tidsprogram
Menupunkt Beskrivelse

0010006025-001

▶ Tryk på valgknappen.
Timetallet blinker.
▶ Indstil timer og bekræft.
Minuttallet blinker.
▶ Indstil minutter og bekræft.

Ma–Fr
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag

Klokkeslaet

Torsdag
Fredag

20.07.2011

I grundindstillingen er følgende indstillet:
• Ma–Fr: Opv.start1: 06:00 til Saenk.start1:
23:00
• Lørdag og Søndag: Opv.start1: 08:00 til
Saenk.start1: 23:00
Herved opvarmes der fra kl. 23:00 om aftenen
til kl. 06:00 den følgende dag begrænset til
sænkningstemperatur (lørdage og søndag til
kl. 08:00).

0010006026-001

▶ Vælg menupunkt Dato og bekræft.
Datoen blinker (bemærk indstillinger i menuen
Indstillinger > Format > Datoformat).
▶ Indstil dag, måned og år på samme måde som timer og
minutter.
▶ Tryk på valgknappen.
Indstillingsværdien holder op med at blinke.

For hver dag kan der indstilles 6 skiftetider (3
skiftetider for varmestart og 3 skiftetider for
sænket start). Mindste varighed for en opvarmningsfase er 30 minutter.

Tab. 3
Nulstilling af tidsprogram til grundindstilling
Menu Opvarmning > Reset tider
Menupunkt Beskrivelse
Reset tider

Med indstillingen JA kan et individuelt tidsprogram nulstilles til grundindstilling.

Tab. 4
0010006024-001
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Sommerslukning (kun til rådighed med udetemperaturstyret regulering)
Menu Opvarmning > Sommer/vinter (

)

Menupunkt Beskrivelse
Sommer/
vinter ( )

Temp.graense ( )

Hvis aldrig opv. er aktiv, er opvarmningen slukket (f.eks. om sommeren)
.Hvis altid opv. er aktiv, er opvarmningen gennemgående aktiv.
Hvis iht. udetemp. er aktiv til- og frakobles
opvarmningen afhængigt af indstillingen under
Temp.graense.
Hvis udetemperaturen overskrider den her indstillede temperaturgrænse (10,0 °C ... iht.
udetemp. °C), frakobles opvarmningen.
Hvis udetemperaturen underskrider den her
indstillede temperaturgrænse med 1 K ( °C),
tilkobles opvarmningen.
Kun til rådighed hvis Sommer/vinter er indstillet til iht. udetemp..

Tab. 5

5.2

Menu Varmt vand

Menupunkt

Beskrivelse

Enkeltladning Når enkeltladningen aktiveres (On), indkobles varmtvandsproduktion og varmevedligeholdelse samtidigt.

Menupunkt

Dagligt 60°C1) Hvis JA er indstillet, opvarmes det varme
vand i solvarmeanlæg hver dag fra kl. 2:00
(nat) kortvarigt til 60 °C, svarende til den termiske desinfektion (kun tilgængelig for varmeproducent EMS 2).
1) Kan kun indstilles på regulator C 100 for HK1, ikke for
regulatorerne for HK2...8.
Tab. 6

5.3

Menu Info

I menuen Info kan der hentes informationer om de aktuelle værdier og anlæggets aktive driftstilstande. Ændringer er ikke
mulige.
Menu Info > Opvarmning
Menupunkt

Beskrivelse (mulige visninger)

Udetemp.
( )

Aktuelt målte udetemperatur. Kun til rådighed hvis der er installeret udeføler.

Driftsstatus

Her vises den aktuelle, aktive status:
• Hvis Off vises, er opvarmning fra, men
frostsikringen stadig aktiv.
• Hvis Opvarmning eller Saenkning vises,
arbejder opvarmningen med automatisk
drift. I henhold til tidsprogrammet opvarmes til den indstillede temperatur for den
relevante driftsform.
• Hvis Sommer vises er opvarmningen
slukket pga. sommerfrakobling ( ).
Varmt vand er til rådighed, svarende til
den indstillede driftsform.
• Hvis Manuel vises, arbejder opvarmningen med manuel drift.

Rumtemp.

Den aktuelt målte rumtemperatur.

Temperatur1) Varmtvandstemperaturen kan kun indstilles
på betjeningsenheden, hvis varmtvandsproduktionen på varmeproducenten er indstillet
til automatisk drift.
Driftsform

Cirkulation

CR 100 | CW 100

Automatisk drift for varmtvandsproduktion
er aktiv, hvis der står AUTO i værdidisplayet.
Tidsprogrammet for opvarmning omfatter
også skiftetider for varmtvandsproduktion.
Den gennemgåedne varmtvandsproduktion
eller varmevedligeholdelse er aktiv, hvis der
står On i værdidisplayet. Ingen varmtvandsproduktion eller varmevedligeholdelse hvis
værdidisplayet viser Off.
Med cirkulation er der med det samme varmt
vand til rådighed ved tappestederne.
• Hvis indstillingen er On, pumpes der
varmt vand i cirkulationsledningen på
kort tid.
• Med AUTO indstilling vil der, på tidspunktet for aktiv varmtvandsproduktion, kortvarigt blive pumpet varmt vand gennem
cirkulationsledningen.
• Spar energi ved at indstille Off.

Beskrivelse

Desinfektion1) Den hygiejnisk perfekte varmtvandskvalitet
sikres med termisk desinfektion. Med AUTO
indstilling opvarmes det varme vand hver
tirsdag fra kl. 2:00 (nat) kortvarigt til 70 °C.

Tab. 7
Menu Info > Varmt vand
Menupunkt

Beskrivelse (mulige visninger)

Driftsstatus

Visning af den aktuelle driftstilstand for
varmtvandsproduktion: On eller Off

Nom. temp.

Ønsket varmtvandstemperatur.

Fakt. temp.

Den aktuelt målte varmtvandstemperatur.

Tab. 8
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Menu Info > Solvarme

Menu Indstillinger > Format

Menupunkt

Beskrivelse (mulige visninger)

Menupunkt

Funktionsbeskrivelse

Solv.udbytte

Samlet solvarmebidrag siden første opstart
af solvarmeanlægget, f.eks. 120 kWh.

Datoformat

Solfanger fak

Den aktuelt målte solfangertemperatur.

Beholdertemp

Den aktuelt målte vandtemperatur i solvarmebeholderen.

Datovisning i alle menuer (DD.MM.ÅÅÅÅ eller
MM/DD/ÅÅÅÅ), hvor T = Dag, M = Måned,
J = År. Hvis årstallet mangler, vises kun
TT.MM. eller MM/TT/.

Tidsformat

Solarpumpe

Visning af den aktuelle driftstilstand for (den
hastighedsregulerede) solvarmepumpe:
100 % = On, maksimalt omdrejningstal;
0 % = Off

Visning af klokkeslæt kan ske i 24-timers format (24h) og 12-timers format (12h, am og
pm).

Temp. format Visning af temperaturer kan ske i
enhederne °C og °F.

Tab. 9

5.4

Følerkalibr.

Hvis rumtemperaturvisningen på betjeningsenheden ikke passer, kan afvigelsen korrigeres med op til 3 °C.

Kontrast

Hvis displayvisningen er svær at se pga. lysforholdene, kan displayets kontrast justeres
(36 % ... 64 %).

Menu Indstillinger

Menu Indstillinger > „Sprog“
Menupunkt

Funktionsbeskrivelse

„Sprog“1)

Sprog i menuer og menupunkter kan ændres.

Tab. 12

1) I displayet vises det indstillede sprog.
Tab. 10
Menu Indstillinger > Tid/dato
Menupunkt

Funktionsbeskrivelse

Klokkeslaet

Indstil aktuelt klokkeslæt.

Dato

Indstil aktuel dato.

Sommertid

Til- eller frakobling af automatisk omskiftning
mellem sommer- og vintertid.
Hvis On er indstillet omstilles tiden automatisk (sidste søndag i marts fra kl. 02:00 til kl.
03:00, på sidste søndag i oktober fra
kl. 03:00 til kl. 02:00).

Tid-korrektur

Tidskorrektion for betjeningsenhedens
interne ur i sekunder pr. uge ( – 20 s/uge ...
20 s/uge). I displayet vises kun enheden s
(sekunder) i stedet for s/uge (sekunder pr.
uge).

Tab. 11
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Afhjælpning af fejl | 11
Desinfektion1), 2) (termisk desinfektion)

6

–
– Dagligt 60°C1), 2), 3) (daglig opvarmning varmtvand)

Afhjælpning af fejl

Hvis en fejl ikke kan afhjælpes:

Ferie

▶ Bekræft fejlen.
▶ Fejl der stadig er aktive, vises igen efter en time.
▶ Ring til en autoriseret VVS-installatør eller kundeservice og
oplys fejlkode, tillægskode samt betjeningsenhedens
ident.-nr.
_
Tab. 13

7

_

_

Ident.-nr. skal anføres af installatøren her.

Udtjente elektro- og elektronikprodukter
Udtjente elektro- og elektronikprodukter skal
samles sammen og indleveres på genbrugsstationen for miljøvenlig behandling (i henhold til de
europæiske direktiver for elektro- og elektronikaffald).

Anvend de nationale genanvendelses- og indsamlingssystemer
til bortskaffelse af elektro- og elektronikaffald.

– Ferieprog. (ferieprogram)
Info
– Opvarmning
–
Udetemp. (udetemperatur)
– Driftsstatus (driftsstatus)
– Rumtemp. (rumtemperatur)
– Varmt vand2)
– Driftsstatus2) (driftsstatus)
– Nom. temp.2) (ønsket varmtvandstemperatur)
– Fakt. temp.2) (aktuel varmtvandstemperatur)
– Solvarme
– Solv.udbytte (siden opstart af solvarmeanlægget)
– Solfanger fak2) (solfangertemperatur)
– Beholder-temp2) (temperatur solvarmebeholder)
– Solarpumpe2) (driftstilstand solvarmepumpe)
Indstillinger

8

Oversigt Hovedmenu

De
markerede funktioner er kun til rådighed, når der er
installeret en udeføler.
Opvarmning
– Temperaturer (Automatisk drift)
– Opvarmning (Varme- el. dagtemperatur)
– Saenkning (Sænket- el. nattemperatur)
– Tidsprogram (Omskiftning Opvarmning/Sænkning)
– Reset tider (Skiftetider nulstilling)
–
Sommer/vinter (Sommer-/vinterdrift)
–
Temp.graense (Temperaturgrænse)

– dansk4)
– Tid/dato
– Klokkeslaet
– Dato
– Sommertid (sommer-/vintertid)
– Tid-korrektur (betjeningsenheden i s/uge)
– Format
– Datoformat
– Tidsformat
– Temp. format (enhed temperatur)
– Følerkalibr. (korrektion rumtemperatur)
– Kontrast
Service5)

Varmt vand
–
–
–
–

Enkeltladning (Varmt vand straksfunktion)
Temperatur1), 2) (Varmtvandstemperatur)
Driftsform2) (driftsformer varmt vand)
Cirkulation2) (driftsformer cirkulation)
3) Kun varmeproducent med EMS 2.

1) Kan kun indstilles på regulator C 100 for HK1, ikke for
regulatorerne for HK2...8.
2) Menupunktet vises kun ved anvendelse som regulator.

CR 100 | CW 100

4) Indstillet sprog.
5) Indstillinger i servicemenuen må kun indstilles af VVSinstallatøren (vises som standard ikke).
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