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Installationsvejledning til installatøren
Betjeningsenhed
CR 100 | CW 100
6 720 809 984-00.1O

EMS 2



2 | Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger
1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvis-
ninger

1.1 Symbolforklaring

Advarselshenvisninger
Under advarselshenvisninger viser tekstadvarsler art og omfan-
get af følger, hvis forholdsregler til at forhindre farer ikke følges.
Følgende signalord er definerede og kan forekomme i det fore-
liggende dokument:

FARE: 

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

ADVARSEL: 

ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfar-
lige personskader.

FORSIGTIG: 

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

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.

1.2 Generelle sikkerhedshenvisninger

H Anvisninger for målgruppen
Denne installationsvejledning henvender sig til installatører 
inden for vandinstallationer, varme- og elektroteknik. Anvisnin-
gerne i alle vejledninger skal følges. Hvis anvisningerne ikke 
overholdes kan det forårsage materielle skader og/eller person-
skader, som kan være livsfarlige.
▶ Læs installationsvejledningerne (varmeproducent, varme-

regulering osv.) før installationen.
▶ Overhold sikkerheds- og advarselshenvisningerne.

▶ Overhold nationale og regionale forskrifter, tekniske regler 
og direktiver.

H Produktets anvendelse
▶ 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 Elarbejde
Elarbejde må kun udføres af autoriserede elinstallatører.
▶ Før elarbejdet: 

– Spændingen skal afbrydes (på alle poler), og det skal 
sikres, at den ikke kan slås til igen.

– Kontrollér, at anlægget er spændingsløst.
▶ Produktet må under ingen omstændigheder tilsluttes net-

spænding.
▶ Overhold tilslutningsskemaerne til de øvrige anlægsdele.

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.
Information om energieffektivitet (ErP reglerne) findes i betje-
ningsvejledningen.

2.1 Produktbeskrivelse 
Betjeningsenheden anvendes til regulering af en blandet eller 
ublandet varmekreds, en beholderladekreds til varmtvands-
produktion direkte på varmeproducenten og solvarme varmt-
vandsproduktion.

2.1.1 Anvendelsesmuligheder i forskellige varmeanlæg
Betjeningsenheden er ikke egnet for tilslutning af varmtvands-
beholdere efter en blandepotte.
Betjeningsenhden kan anvendes på tre forskellige måder.

Varmesystemer med en C 100
C 100 anvendes som regulator for varmeanlæg med en blandet 
eller ublandet varmekreds og varmtvandsproduktion. Varmt-
vandsproduktionen kan også understøttes af et solvarmean-
læg. Betjeningsenheden monteres i et egnet beboelseslokale.
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Fig. 1  Eksempel på varmeanlæg med en varmekreds HK 1 
og C 100 som regulator (enfamiliehus)

Varmesystem med CR 100 som fjernbetjening af en C 400/
C 800
CR 100 anvendes som fjernbetjening i anlæg med en overord-
net betjeningsenhed C 400/C 800. Betjeningsenheden C 400/
C 800 monteres således i et beboelsesrum og regulerer de 
direkte tilknyttede varmekredse (f.eks. HK 1 og 2).
• Grundlæggende indstillinger, der gælder for hele varmean-

lægget, som f.eks. anlægskonfiguration eller varmtvands-
produktion, foretages på den overordnede 
betjeningsenhed. Indstillingerne gælder også for CR 100.

• CR 100 regulerer som fjernbetjening fuldstændigt den til-
knyttede varmekreds (f.eks. HK 3) med hensyn til rumtem-
peratur, tidsprogram, ferieprogram og varmtvands-
enkeltladning.

Fig. 2  Eksempel på varmeanlæg med tre varmekredse og 
CR 100 som fjernbetjening (enfamiliehus med leje-
bolig eller værksted)

Varmesystemer med flere C 100
Hver C 100 regulerer selvstændigt sin varmekreds og skal pro-
grammeres som regulator.
Centrale indstillinger fra C 100 bliver overtaget af første varme-
kreds. Hertil hører parametrering af varmtvandsproduktionen 

og blandepotten, f.eks. blandepotteføleren samt et evt. solvar-
meanlæg. På C 100 for varmekredsene 2 ... 8 er det muligt at 
indstille driftsform for varmtvandsproduktion. Varmeprodu-
centen vælger den højeste af de registrerede nominelle vær-
dier. Desuden kan enkeltladning til varmt vand og ferieprogram 
aktiveres. 
Også ved zoneregulering kan varmeanlægget reguleres med en 
kombination af C 100 og evt. CR 10.

Fig. 3  Eksempel på varmeanlæg med tre varmekredse med 
hver en C 100 som regulator (flerfamiliehus)

2.2 Leveringsomfang

Fig. 4  Leveringsomfang

[1] Betjeningsenhed
[2] Kun for CW 100: Udeføler
[3] Teknisk dokumentation
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2.3 Tekniske data

Fig. 5  Mål i mm

Tab. 1  Tekniske data

2.4 Karakteristik temperaturføler

Tab. 2  Modstandsværdi udeføler

Tab. 3  Modstandsværdi fremløbs- og varmtvandsføler

2.5 Gyldighed for teknisk dokumentation
Oplysninger i den tekniske dokumentation om varmeproducen-
ter, varmeregulatorer eller 2-leder-BUS gælder også for den 
foreliggende betjeningsenhed.

2.6 Supplerende tilbehør
Nøjagtige informationer om det egnede tilbehør kan findes i 
kataloget.
Moduler og betjeningsenheder i reguleringssystemet EMS 2:
• Betjeningsenhed CR 400/CW 400 for varmeanlæg med 

op til 4 varmekredse
• Betjeningsenhed CW 800 for varmeanlæg med op til 

8 varmekredse
• Udeføler til udetemperaturstyret regulering
• MM 100: Modul for en blandet varmekreds (anvendes kun 

for gulvvarme i en blandet varmekreds med ekstra termo-
stat). Varmtvandsproduktion er ikke mulig via MM 100.

• MS 100: Modul for solvarmeproduktion af varmt vand.
• MZ 100: Zonemodul for forskellige varme-/temperaturzo-

ner i en fælles varmekreds.
For følgende produkter er en kombination ikke mulig:
• FR..., FW..., TR..., TF..., TA...

3 Installation

FARE: 

Livsfare på grund af strømstød!
▶ Før dette produkt installeres: 

Afbryd varmeproducenten og alle øvrige BUS-deltagere fra 
netspændingen på alle poler.

3.1 Installationssted

Denne betjeningsenhed er udelukkende beregnet til vægmon-
tering. 
Må ikke monteres på varmeproducent eller fugtige rum.

Nominel spænding 10 ... 24 V DC
Mærkestrøm 6 mA
BUS-interface EMS 2 (2-leder-BUS)
Reguleringsområde 5 ... 30 °C
Tilladt temperatur for omgivelser 0 °C ... 50 °C
Gangreserve 4 t
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelsesart IP20

 °C   °C   °C   °C 
  – 20 2392   – 8 1562 4 984 16 616
  – 16 2088   – 4 1342 8 842 20 528
  – 12 1811 0 1149 12 720 24 454

 °C   °C   °C   °C 
 8 25065 32 9043 56 3723 80 1704
14 19170 38 7174 62 3032 86 1421
20 14772 44 5730 68 2488   –   – 
26 11500 50 4608 74 2053   –   – 

6 720 809 984-08.1O
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Fig. 6  Installationssted i referencerum

3.2 Installation

Fig. 7  Montering af sokler

3.3 Eltilslutning
Betjeningsenheden får strømforsyning via BUS-kablet. Leder-
nes polaritet er uden betydning.

Hvis den maksimalt samlede længde for BUS-forbindelserne 
mellem alle deltagere i et BUS-system overskrides, eller hvis 
der er en ringstruktur i BUS-systemet, er det ikke muligt at 
starte anlægget op.

Maksimal samlet længde for BUS-forbindelserne:
• 100 m med 0,50 mm2 ledertværsnit
• 300 m med 1,50 mm2 ledertværsnit.
▶ Hvis der installeres flere BUS-deltagere, skal minimumaf-

standen på 100 mm mellem de enkelte BUS-deltagere 
overholdes.

6 720 809 984-03.1O
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6 | Opstart
▶ Ved installation af flere BUS-deltagere kan de valgfrit tilslut-
tes serielt eller i stjerneform.

▶ Forebyggelse af induktiv indflydelse: Læg alle lavspæn-
dingskabler adskilt fra kabler, der fører netspænding (mini-
mumafstand 100 mm).

▶ Ved udefra kommende induktive påvirkninger (f.eks. fra 
solcelleanlæg) skal kablerne skærmes (f.eks. LiYCY) og 
afskærmningen skal jordes i den ene ende. Tilslut ikke 
afskærmningen til beskyttelseslederklemmen i modulet, 
men til husets jordforbindelse, f.eks. en ledig beskyttelses-
lederklemme eller vandrør.

▶ Etablér BUS-forbindelse til varmeproducenten.

Fig. 8  Tilslutning af betjeningsenheden til en varmeprodu-
cent

1) Klemmebetegnelse:
For varmeproducenter med BUS-system EMS 2: BUS
for varmeproducenter med 2-leder-BUS: BB

Udeføleren (tilbehør) tilsluttes til varmeproducenten.
▶ Overhold varmeproducenternes vejledninger.
Anvend følgende ledertværsnit ved forlængelse af følerlednin-
gen:
• Op til 20 m med 0,75 mm2 til 1,50 mm2 ledertværsnit
• 20 m bis 100 m med 1,50 mm2 ledertværsnit.

3.4 Ophængning eller nedtagning af betjenings-
enhed

Ophængning af betjeningsenheden
1. Betjeningsenhedens top anbringes.

2. Betjeningsenheden klikkes på plads i bunden.

Fig. 9  Ophængning af betjeningsenheden

Afmontér betjeningsenheden
1. Tryk på knappen på soklens underside.
2. Træk betjeningsenheden forneden fremad.
3. Afmontér betjeningsenheden opad.

Fig. 10  Afmontér betjeningsenheden

4 Opstart
▶ Alle elektriske forbindelser monteres og tilsluttes korrekt 

før idriftsætning af anlægget.
▶ Læs og overhold installationsvejledningerne for alle anlæg-

gets komponenter og moduler.
▶ Tænd kun for spændingsforsyningen, hvis alle moduler er 

kodet.

BUS

0010004346-001

BUS/ 
BB 

1) 

6 720 809 984-06.1O

1. 1.

2.

6 720 809 984-07.1O

3.

1. 2.
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▶ Indstil varmeproducenten til den maksimalt nødvendige 
fremløbstemperatur og aktivér automatisk drift for varmt-
vandsproduktionen.

▶ Start anlægget.

4.1 Grundindstillinger
Efter tilslutning af spændingsforsyning viser displayet sprog-
valg.
▶ Indstillinger foretages ved at dreje og trykke på valgknap-

pen.
▶ Indstil sprog.

Displayet skifter til indstilling af dato.1)

▶ Indstil datoen.

Displayet skifter til indstilling af klokkeslæt.1) 
▶ Indstil klokkeslættet.

Displayet skifter til valg af anvendelsesform.
▶ Indstil anvendelse som regulator eller som fjernbetjening.

4.2 Indstillinger for anvendelse som regulator
Displayet skifter til tilknytning af varmekredse.
▶ Bekræft indstillingen.
-eller-

▶ Hvis der er installeret flere C 100 i anlægget: Tilknyt en af 
varmekredsene 2 til 8.

Displayet skifter til automatisk konfiguration.
▶ Vælg JA for at den automatiske konfiguration kan starte 

med at registrere de tilsluttede moduler og temperaturfø-
lere. Under den automatiske konfiguration blinker visnin-
gen Auto-konfig.

Afbrydelse af automatisk konfiguration: 
▶ Tryk på tilbage-tasten.
▶ Vælg NEJ for at afbryde den automatiske konfiguration.

Efter automatisk konfiguration skifter displayet til guidet 
systemkonfiguration. I den guidede systemkonfiguration er der 
flere indstillinger end vist i vejledningen. De indstillinger der er 
til rådighed afhænger af det installerede anlæg. 
Kun for varmeproducenter med EMS 2 er det første menupunkt 
i den guidede systemkonfiguration konfiguration af HK1. 

For varmeproducenter med 2-leder-BUS vil den første indstil-
ling være for varmt vand. Dette menupunkt er også tilgængeligt 
for varmeproducenter med EMS 2 og vises som det andet 
menupunkt.

1) Evt. får betjeningsenheden automatisk aktuel dato og 
klokkeslæt via BUS-systemet.

0010005965-001

danskdansk

0010005966-001

20.07.201120.07.2011

0010005967-001

KlokkeslaetKlokkeslaet

0010005968-001

RegulatorRegulator

0010005973-001

VK-tildelingVK-tildeling

0010005969-001

Auto-Konfig.Auto-Konfig.

0010005970-001

Auto-konfig.?Auto-konfig.?

0010005971-001

Konfig. VK1Konfig. VK1

0010005974-001

Varmt vandVarmt vand
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8 | Standsning/frakobling
▶ Hvis visningen ikke blinker, tryk på valgknappen.
▶ Indstillingen ændres evt.
▶ Skift til næste indstilling.
-eller-
▶ Skift til forrige indstilling med tilbage-tasten.
Efter systemkonfiguration skifter displayet til start af varmean-
lægget.
▶ Vælg JA.

Hvis der ikke er registreret et solvarmemodul, er konfigura-
tionen slut. Installationsdatoen på C 100 indstilles automa-
tisk.

Hvis der blev registreret et solvarmeanlæg, skifter displayet til 
konfiguration af solvarmeanlægget.
▶ Kontrollér alle solvarmeanlæggets indstillinger og tilpas 

dem evt. i servicemenuen.
Efter konfigurationen skifter displayet til start af solvarmean-
lægget.
▶ Solvarmeanlægget fyldes og udluftes, så pumperne ikke 

løber tør.
▶ Vælg JA.

▶ Start solvarmeanlægget.
På displayet blinker visningen Solv.a. fyldt?

▶ Når solvarmeanlægget er fyldt og udluftet korrekt: Tryk på 
valgknappen.
Displayet skifter til rumtemperaturvisning.

▶ Når solvarmeanlægget ikke er fyldt og udluftet korrekt: Tryk 
på tilbage-tasten.
Solvarmenalægget starter ikke og kan fyldes. Konfiguratio-
nen kan herefter fortsættes.

C 100 er kun konfigureret som regulator. Varmeanlægget, eller 
evt. varmtvandsproduktionen og solvarmeanlægget er i drift. 
Efter konfigurationen vises kun de relevante menupunkter for 
det konfigurerede anlæg.

4.3 Indstillinger for anvendelse som fjernbetje-
ning

▶ Tilknytning af en varmekreds.

Efter tilknytning af varmekredse er konfiguration som fjern-
betjening afsluttet. Installationsdatoen på C 100 indstilles 
automatisk.

▶ Tag C 400/C 800 i drift ( installationsvejledning C 400/
C 800).

▶ C 100 på C 400/C 800 konfigureres enten i serviceme-
nuen for den tilknyttede varmekreds eller med konfigurati-
onsassistenten ( installationsvejledning C 400/C 800).

Som fjernbetjening har C 100 en reduceret menu på 
( oversigt servicemenu). Alle andre indstillinger foretages og 
vises på C 400/C 800.

5 Standsning/frakobling
Betjeningsenheden forsynes med strøm via BUS-forbindelsen 
og er konstant tilkoblet. Anlægget bliver kun slukket ved f.eks. 
vedligeholdelsesarbejder.
▶ Hele anlægget og alle BUS-deltagere skal gøres spændings-

fri.

Efter længere tids strømafbrydelse eller frakobling skal dato og 
klokkeslæt evt. indstilles på ny. Alle andre indstillinger bevares.

0010005972-001

Opvarm. startOpvarm. start

0010005975-001

Start solv.Start solv.

0010005976-001

Solv.a. fyldt?Solv.a. fyldt?

0010005979-001

VK-tildelingVK-tildeling
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6 Servicemenu 
▶ Når standardvisningen er aktiv, tryk på menu-tasten og 

hold den nede i ca. tre sekunder, indtil servicemenuen vises 
 i hovedmenuen.

▶ Tryk på valgknappen for at åbne den lige markerede   ser-
vicemenu.

▶ Drej på valgknappen for at vælge et menupunkt eller for at 
ændre en indstillingsværdi.

▶ Tryk på valgknappen for at åbne det valgte menupunkt, for 
at aktivere indtastningsfeltet til en indstilling eller for at 
bekræfte en indstilling.

Grundindstillingerne er fremhævet.

Oversigt servicemenu  side 18.

6.1 Menu systemdata
I denne menu konfigureres varmeanlægget automatisk eller 
manuelt. Ved automatisk konfiguration bliver vigtige data for-
udindstillet.

Menupunkt Indstillingsområde: Funktionsbeskri-
velse

Betjen.enhed Regulator: Anvendelse som regulator
Fjernbetjening: Anvendelse som fjernbetje-
ning

VK-tildeling 1 ... 8: Nummer for tilknyttede varmekredse 
(maksimalt 8)

Auto-konfig. NEJ: Manuel konfiguration af anlægget
JA: Automatisk systemkonfiguration

Tilsl. pumpe Varmeproducent: Centralvarmepumpe til-
sluttet varmeproducent (kun for 
varmekreds 1)
VK-modul: Centralvarmepumpe tilsluttet 
varmekredsmodul MM 100

Blandeventil NEJ: Ublandet varmekreds med varme-
kredsmodul til MM 100 rådighed
JA: Blandet varmekreds med varmekreds-
modul til MM 100 rådighed

Blandev.tid 10 ... 120 ... 600 s: Løbetid for blandeventil 
i tilknyttet varmekreds

Varmesystem Radiator | Gulvvarme: Tilknytning af varme-
system til varmekreds; forudindstilling af 
opvarmningskurve ( side 11)

Reg.type Udetemp. let ( ) | Udetemp. opt. ( ) | 
Rumfremløb | Rum-ydelse: Valg mellem 
enkel eller optimeret udetemperaturstyret 
regulering og rumregulering som fremløbs-
temperaturregulering eller belastningsregu-
lering (belastningsregulering må ikke 
anvendes ved gulv-stående varmeproducen-
ter). De udetemperaturstyrede regulerings-
former er kun mulige med tilsluttet udeføler. 
Hvis der registreres en udeføler ved den 
automatiske konfigurering, indstilles til opti-
meret udetemperaturstyret regulering.

Ekst. føler NEJ: Rumtemperaturen måles med en intern 
temperaturføler i betjeningsenheden.
JA: Der er tilsluttet en ekstra rumføler til 
betjeningsenheden.

Konfig. VK1 Hydraulisk og elektrisk tilslutning på kedel 
for varmekreds 1 (kun for EMS 2)
Nej: Blandepotte eller gulv-stående varme-
producent til rådighed, alle installerede var-
mekredse styres af modulet 
Ingen pumpe: Blandepotte ikke installeret, 
kun én varmekreds og varmtvandsproduk-
tion via en 3-vejs-ventil
Egen pumpe: Varmekredsumpe elektrisk til-
sluttet varmeproducent

Varmt vand Nej: Varmtvandssystem ikke til rådighed
Ja, 3-vejs-ven: Eksisterende varmtvandssy-
stem forsynes via 3-vejs-ventil
Ja, ladepumpe: Eksisterende varmtvandssy-
stem forsynes via ladepumpe

Bl.potteføler Nej: Ingen blandepotte til rådighed
Ja, på apparat: Blandepotte til rådighed, 
temperaturføler tilsluttet varmeproducent
Ja, på modul: Blandepotte til rådighed, tem-
peraturføler tilsluttet varmekredsmodul

Cirkulation NEJ: Cirkulationspumpen kan ikke styres af 
varmeproducenten.
JA: Cirkulationspumpen kan styres af var-
meproducenten.

Solarmodul NEJ: Ingen solvarme-produktion af varmt 
vand til rådighed
JA: Solvarme varmtvandsproduktion med 
solvarmemodul MS 100 til rådighed

Min. udetemp. 
( )

–35 ... –10 ... 0 °C: Minimal udetemperatur 
fastlægges ud fra det lokale område

Menupunkt Indstillingsområde: Funktionsbeskri-
velse
6720830428 (2015/05)CR 100 | CW 100
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Tab. 4  Indstillinger i menu systemdata

6.2 Menuen Varmekreds
I denne menu foretages indstillinger til varmekredsen.

BEMÆRK: 

Fare for beskadigelse eller ødelæggelse af gulvet!
▶ Ved gulvvarme skal der tages hensyn til den af fabrikanten 

maksimalt anbefalede fremløbstemperatur.

Tab. 5  Indstillinger i menuen varmekreds

Varmelagring
( )

On: Udetemperaturens indflydelse forsinkes 
(dæmpes) ved store bygninger.
Off. Udetemperaturen for den lokale region 
går udæmpet ind i den udetemperatursty-
rede regulering.

Bygningstype
( )

Den opvarmede bygnings varmekapacitet
solid: Høj varmekapacitet, f.eks. mustens-
hus med tykke vægge (kraftig isolering)
middel: Middel varmekapacitet
let: Lav varmekapacitet, f.eks. uisoleret træ-
sommerhus

Opvarm. start NEJ: Den indstillede konfiguration overføres 
ikke, menuen kan ikke forlades.
JA: Den indstillede konfiguration overføres, 
og opvarmningen starter.

Reset kompl. NEJ: De aktuelle indstillinger bevares.
JA: Grundindstillingen bliver genetableret 
(undtaget tid og dato).

Menupunkt Indstillingsområde: Funktionsbeskrivelse
Dimens.-
temp.
( )

30 ... 45 ... 60 °C (Eksempel gulvvarme): 
Den fremløbstemperatur der forekommer 
ved minimal udetemperatur

Fodpunkt 
( )

20 ... 25 °C ... SlutEndepunkt (eksempel 
fodvarme): Varmekurvens fodpunkt ligger på 
ca. 25 °C

Endepunkt 
( )

Fodpunkt ... 45 ... 60 °C 
(Eksempel gulvvarme): Den fremløbstempe-
ratur der forekommer ved minimal udetem-
peratur

Fremløb 
maks.

30 ... 48 ... 60 °C (Eksempel gulvvarme): 
Maksimal fremløbstemperatur

Menupunkt Indstillingsområde: Funktionsbeskri-
velse PID-reaktion 

(kun ved rum-
temperatur-
styret 
regulering)

hurtig: Hurtig reguleringskarakteristik, f.eks. 
ved mindre mængde opvarmningsvand i luft-
varmeanlæg
middel: Middel reguleringskarakteristik, 
f.eks. ved radiatoropvarmning
traeg: Langsom reguleringskarakteristik, 
f.eks. ved gulvvarme

Opt. pumpe-
løb

On: Centralvarmepumpen kører mindst 
muligt, afhængigt af fremløbstemperaturen
Off: Hvis der er mere end en varmekilde i 
anlægget (f.eks. solvarmeanlæg) eller en buf-
ferbeholder, skal denne funktion deaktive-
res.

Rumpåvirk-
ning ( )

Off | 1 ... 3 ... 10 K: Jo højere indstillings-
værdi, des større er rumtemperaturpåvirk-
ningen.

Solv.påvirkn. 
( )

  – 5 ...   – 1 K: Solvarmegevinst reducerer 
den nødvendige varmeydelse).
Off: Der tages ikke højde for solindstrålingen 
ved reguleringen.

Konstant opv. 
( )

Off |   – 30 ... 10 °C: Fra denne indstillede 
udetemperatur sker der ikke yderligere 
sænkning. Anlægget kører i varmedrift for at 
undgå en større afkøling.

Frostsikring Off: Frostsikring fra
iht. udetemp. ( ) | iht. rumtemp.| Rum-
udenfor ( ): Frostsikring de-/aktiveres 
afhængigt af den her valgte temperatur 
( Kap. 6.2.1)

Frostgraense   – 20 ... 5 ... 10 °C:  Kap. 6.2.1
VV-prioritet On: Varmtvandsproduktion aktiveres, 

opvarmning afbrydes
Off: Varmtvandsproduktion aktiveres, paral-
leldrift med opvarmning

Menupunkt Indstillingsområde: Funktionsbeskrivelse
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6.2.1 Grænsetemperatur for frost (frostsikring tempera-
turgrænse)

BEMÆRK: 

Beskadigelse af varmtvandsførende anlægsdele hvis græn-
setemperaturen for frost er indstillet for lavt og rumtempe-
raturen er under 0 °C!
▶ Grundindstillling af grænsetemperatur for frost (5 °C) må 

kun justeres af VVS-installatøren.
▶ Grænsetemperaturen må ikke indstilles for lavt.

Skader der opstår ved for lavt indstillet grænsetemperatur 
for frost dækkes ikke af garantien!

▶ Uden udeføler er det ikke muligt med sikkerhed at frost-
sikre anlægget.

Indstillingen iht. rumtemp. giver ingen absolut frostbeskyt-
telse, idet f.eks. rørføringer i ydervægge kan fryse. Hvis der er 
installeret en udeføler, kan frostsikringen for hele varmeanlæg-
get sikres, uafhængigt af den indstillede reguleringsform:
▶ I menuen Frostsikring indstilles enten iht. udetemp. eller 

Rum-ude ( ).

6.2.2 Indstilling af varmesystem og opvarmningskurver 
for udetemperaturstyret regulering

Optimeret opvarmningskurve
Den optimerede opvarmningskurve (Reg.type: Udetemp. 
opt.) er en opadbøjet kurve, der er baseret på den nøjagtige 
sammenhæng mellem fremløbstemperatur og den tilsvarende 
udetemperatur ( ).

Fig. 11  Indstilling af opvarmningskurve for gulvvarme
Stigning over designtemperatur TAL og minimal ude-
temperatur TA,min 

Fig. 12  Indstilling af opvarmningskurve for gulvvarme
Parallelforskydning over ønsket rumtemperatur

TA Udetemperatur
TVL Fremløbstemperatur
[1] Indstilling: TAL = 45 °C, TA,min = –10 °C (grundkurve), 

Begrænsning ved TVL,max = 48 °C
[2] Indstilling: TAL = 40 °C, TA,min = –10 °C
[3] Indstilling: TAL = 35 °C, TA,min = –20 °C
[4] Parallelforskydning af grundkurven [1] ved forhøjelse af 

den ønskede rumtemperatur, begrænsning ved 
TVL,max = 48 °C

[5] Parallelforskydning af grundkurven [1] ved reduktion af 
den ønskede rumtemperatur

Fig. 13  Indstilling af opvarmningskurve for radiatorer
Stigning over designtemperatur TAL og minimal 
udetemperatur TA,min0+10+20 -10 -20
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Fig. 14  Indstilling af opvarmningskurve for radiatorer
Parallelforskydning over ønsket rumtemperatur

TA Udetemperatur
TVL Fremløbstemperatur
[1] Indstilling: TAL = 75 °C, TA,min = –10 °C (grundkurve), 

Begrænsning ved TVL,max = 75 °C
[2] Indstilling: TAL = 80 °C, TA,min = –10 °C, begrænsning 

ved TVL,max = 80 °C
[3] Indstilling: TAL = 70 °C, TA,min = –20 °C
[4] Parallelforskydning af grundkurven [1] ved forhøjelse af 

den ønskede rumtemperatur, begrænsning ved 
TVL,max = 80 °C

[5] Parallelforskydning af grundkurven [1] ved reduktion af 
den ønskede rumtemperatur, begrænsning ved 
TVL,max = 75 °C

Simpel opvarmningskurve
Den simple opvarmningskurve (Reg.type: Udetemp. let) er en 
forenklet, lige version af den krumme opvarmningskurve. Den 
rette linje er defineret af to punkter: Fodpunkt (opvarmnings-
kurvens startpunkt) og slutpunkt ( ).

Tab. 6  Grundindstillinger for simpel opvarmningskurve

6.3 Menuen Varmt vand
I denne menu foretages indstillingerne til varmtvandsprodukti-
onen. VVS-installatøren kan frigøre en højere varmtvandstem-
peratur end 60 °C.

ADVARSEL: 

Fare for skoldning på grund af varmt vand!
Hvis den termiske desinfektion til bekæmpelse af legionella er 
aktiv (det varme vand bliver hver tirsdag nat kl. 02:00 opvar-
met til 70 °C) eller den maksimale beholdertemperatur (VV-
temp.maks. eller Beholdermaks.) er indstillet til over 60 °C:
▶ Alle berørte skal informeres, og det skal sikres at der er 

installeret en blandeanordning.

Tab. 7  Indstillinger i menuen varmt vand

6.4 Menu solvarme
Et solvarmeanlæg til varmtvandsproduktion kan reguleres med 
C 100. Med varmeunderstøttelse fra solvarme indsættes 
C 400/C 800.
Yderligere informationer om solvarmeanlæg findes i modulets 
MS 100 installationsvejledning.

 Gulvvarme Radiator
minimal udetempera-
tur TA,min

  – 10 °C   – 10 °C

Fodpunkt 25 °C 25 °C
Slutpunkt 45 °C 75 °C
Maksimal fremløbs-
temperatur TVL,max

48 °C 75 °C
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Menupunkt Indstillingsområde: Funktionsbeskrivelse
Beholderm-
aks.

60 ... 80 °C: Den indstillede værdi er øverste 
grænse for den ønskede varmtvandstempera-
tur

Menupunkt Indstillingsområde: Funktionsbeskrivelse
Beholderm-
aks.

20 ... 60 ... 90 °C: Når den maksimale behol-
dertemperatur er nået, frakobles pumpen.

Solfangertype Flad solfanger: Anvendelse af flade solfan-
gere.
Vakuumsolfanger: Anvendelse af solfangere 
med vakuumrør.

Solf.-flade 0 ... 500 m2: Installeret brutto-solfanger-
flade.

Klimazone 10 ... 90 ... 200: Klimazone for installations-
stedet zonekort ( Installationsvejledning 
solvarmemodul)

Min. VV-temp. Off | 15 ... 70 °C: Ved Off varmtvandsefter-
ladning fra varmeproducent uafhængig af 
den minimale varmtvandstemperatur.

Modul. pumpe NEJ: Solarpumpen er ikke modulationssty-
ret.
PWM: Solarpumpen er modulationsstyret via 
et PWM-signal.
0-10V: Solarpumpen er modulationsstyret 
via et analogt 0-10V signal.
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Tab. 8  Indstillinger i menu solvarme

6.5 Menu funktionstest
Vha. denne menu kan anlæggets pumper og blandeventiler 
testes.

Tab. 9  Indstillinger i menu funktionstest

6.6 Menu info
I denne menu vises indstillinger og måleværdier for varmean-
lægget. Ændringer er ikke mulige.

Match-flow Off: Hurtig kollektorladning via Vario-Match-
Flow udkoblet.
35 ... 60 °C: Indkoblingstemperatur for 
Vario-Match-Flow (kun med hastighedsregu-
lering).

Rør-funkt. Off: Vakuumrørsolfanger-funktion udkoblet.
On: For hvert 15. minut aktiveres pumpen i 
5 sekunder.

Skiftedif. On 6 ... 10 ... 20 K: Temperaturdifference sol-
fanger til beholder (for indkobling af solar-
pumpe).

Skiftedif.Off 3 ... 5 ... 17 K: Temperaturdifference solfan-
ger til beholder (for udkobling af solar-
pumpe).

Solf. maks. 100 ... 120 ... 140 °C: Når solfangermaksi-
maltemperaturen er underskredet er pum-
pen fra.

Desinf.modus Off: Ingen desinfektionsfunktion for solvar-
mebeholderen.
On: Desinfektionsfunktion for solvarmebe-
holderen frakobles.

Start solv. NEJ: Solvarmeanlægget kan frakobles med 
denne funktion ved servicearbejder.
JA: Først efter aktivering af denne funktion 
starter solvarmeanlægget. 

Reset udbyt. NEJ: Solvarme energimåleren nulstilles ikke. 
JA: Solvarme energimåleren nulstilles.

Reset solv. NEJ: De aktuelle indstillinger af solvarmepa-
rametre bevares.
JA: Alle solvarmeparametre nulstilles til 
grundindstilling.

Menupunkt Indstillingsområde: Funktionsbeskrivelse
Aktivering NEJ: Alle aktuatorer går tilbage til samme stil-

ling som før testaktiveringen.
JA: Alle aktuatorer i anlægget går i testfunk-
tion.

VK-Pumpe1) 0 (i %): Centralvarmepumpe kører ikke (fra-
koblet).
100 (i %): Centralvarmepumpe kører med 
maksimal hastighed.

Menupunkt Indstillingsområde: Funktionsbeskrivelse
Blandeventil1) LUK: Blandeventil lukker helt.

STOP: Blandeventil forbliver i nuværende 
position.
AaBN: Blandeventil åbner helt.

Solarpumpe2) Off: Solvarmepumpen kører ikke (frakoblet).
1 ... 100 (i %); f.eks. 40 %: Solvarmepum-
pen kører med en hastighed på 40 % af den 
maksimale hastighed.

Off2) Off: Desinfektionspumpe kører ikke (frakob-
let).
100 (i %): Desinfektionspumpe kører med 
maksimal hastighed.

1) Kun til rådighed hvis der er installeret et modul MM 100.
2) Kun til rådighed hvis der er installeret et solvarmemodul 

MS 100.

Menupunkt Mulig værdi: Beskrivelse
Udetemp. ( )   – 40 ... 50 °C: Den akuelt målte udetempe-

ratur er kun til rådighed, hvis der er installe-
ret en udeføler.

Drift apparat On: Brænder i drift
Off: Brænderen ikke i drift

FL-nom. app. 20 ... 90 °C: Krævet fremløbstemperatur 
ved varmeproducent (ønsket temperatur)

FL fakt. app. 20 ... 90 °C: Målt fremløbstemperatur på 
varmeproducent (fakt.temperatur)

FL maks. app. 35 ... 90 °C: Den maksimalt indstillede 
fremløbstemperatur for varmeproducenten

Bl.pottetemp. 20 ... 90 °C: Aktuel centralvarmevandstem-
peratur i blandepotten

Drift VK Off: Ingen drift | Opvarmning: Varmedrift 
aktiv | Saenkning: Sænket drift aktiv | Som-
mer: Sommerdrift aktiv | Manuel: Manuel 
drift aktiv 
Aktuel driftsform i tilknyttet varmekreds.

FL nom. VK 20 ... 90 °C: Krævet fremløbstemperatur i 
tilknyttet varmekreds

FL fakt. VK1) 20 ... 90 °C: Målt fremløbstemperatur i til-
knyttet varmekreds

Blandev.pos.1) 0 ... 100 %: Blandeventilposition i blandet 
varmekreds (f.eks. 30 % åbnet)

Menupunkt Indstillingsområde: Funktionsbeskrivelse
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Tab. 10  Infomenu

6.7 Menu vedligeholdelse
I denne menu defineres servicerelevante indstillinger, som 
f.eks. sletning af fejlliste, når alle fejl er afhjulpet efter service.

Tab. 11  Indstillinger i menuen vedligeholdelse

6.8 Menu systeminfo
I denne menu forespørges der om detailinformation for anlæg-
gets BUS-deltagere. Ændringer er ikke mulige.

Tab. 12  Systeminfo

7 Afhjælpning af fejl
Betjeningsenhedens display viser en fejl. Årsagen kan være en 
fejl på betjeningsenheden, en komponent, en byggegruppe 
eller på varmeproducenten. Servicemanualen med detaljerede 
fejlbeskrivelser har mere infomation om fejlafhjælpning.

Opbygning af tabelhoveder:
Feljkode - tillægskode - [årsag eller fejlbeskrivelse].

Rumtemp. 
nom.

Off: Opvarmning frakoblet, f.eks. om som-
meren
5,0 ... 30,0 °C: Ønsket rumtemperatur

Rumtemp.fakt. 5,0 ... 30,0 °C: Målt rumtemperatur
Drift VV On: Varmtvandsproduktion aktiv

Off: Varmtvandsproduktion ikke aktiv
VV-temp. nom. 15 ... 80 °C: Ønsket varmtvandstemperatur
VV-temp.fakt. 15 ... 80 °C: Målt varmtvandstemperatur
VV-temp.maks. 15 ... 80 °C: Den indstillede maksimale 

varmtvandstemperatur på betjeningsenhe-
den

1) Kun til rådighed hvis det relevante modul er installeret.

Menupunkt Indstillingsområde: Funktionsbeskrivelse
Vedl.-melding Off: Betjeningsenheden viser ingen fejlvis-

ninger.
On: Betjeningsenheden viser en fejl for den 
indstillede dato på displayet.

Dato vedligh. 01.01.2012  – 31.12.2099: Dato for næste 
vedligeholdelse af varmeanlægget.

Reset vedlig. NEJ: Advarselsdisplayet bliver ikke nulstillet.
JA: Advarselsdisplayet bliver nulstillet.

Aktuel fejl f.eks. 29.09.2012 A11/802: Alle aktuelle 
fejl vises ordnet efter fejltype: Dato vises, fejl 
og tillægskode blinker på skift.

Fejlhistorik f.eks. 31.07.2012 A02/816: De 20 sidste 
fejl vises, sorteret efter tidspunkt for fore-
komst. Dato vises, fejlkode og ekstrakode 
blinker skiftevis.

Reset fejl NEJ: Fejlhistorikken bibeholdes.
JA: Fejlhistorikken slettes.

Menupunkt Mulig værdi: Beskrivelse

Menupunkt Anlægseksempel: Funktionsbeskrivelse
Install. dato 14.09.2012: Dato for første bekræftede 

konfiguration (regulator) eller den første til-
knytning af varmekredse (fjernbetjening) 
overføres automatisk.

Styreenhed XXXX.X: Betegnelse for varmeproducentens 
styreenhed

SW styring 1.xx | 2.xx: Softwareversion for varmeprodu-
centens styreenhed

SW regulator NFxx.xx:Betjeningsenhedens softwarever-
sion

SW VK-modul NFxx.xx: Softwareversion varmekredsmodul 
MM 1001)

1) Kun til rådighed hvis det relevante modul er installeret.

SW 
solv.modul

NFxx.xx: Softwareversion solvarmemodul 
MS 1001)
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Tab. 13  

Tab. 14  

Tab. 15  

Tab. 16  

Tab. 17  

Tab. 18  

Tab. 19  

A01 - 808 - [Varmtvandsproduktion: Varmtvandsføler 1 
defekt - nøddrift aktiv]
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Varmtvandssystem ikke 
installeret

Deaktiver varmtvandssyste-
met i servicemenuen

Kontrollér forbindelsesled-
ningen mellem regulator og 
varmtvandføler

Hvis den er defekt, udskiftes 
føleren

Kontrollér elektrisk tilslutning 
af forbindelsesledningen i 
regulatoren

Hvis skruer eller et stik sidder 
løs, afhjælpes kontaktproble-
met

Kontrollér varmtvandsføleren 
iht. tabellen

Hvis værdierne ikke passer, 
udskiftes føleren

Kontrollér spændingen på 
varmtvandsfølerens tilslut-
ningsklemmer i regulatoren

Hvis følerværdierne passer, 
men spændingsværdien er 
forkert, udskiftes regulatoren

A01 - 810 - [Det varme vand forbliver koldt]
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Hvis varmtvandsprioritering 
er fravalgt og varme og varmt-
vand kører i paralleldrift kan 
kedlens ydelse være util-
strækkelig

Indstilling af varmtvandspro-
duktion til "Prioritering"

Kontrollér varmtvandsføleren 
iht. tabellen

Udskift føleren ved afvigelser i 
forhold til tabelværdierne

A11 - 1000 - [Systemkonfiguration ikke bekræftet]
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Systemkonfigurationen er 
ikke gennemført komplet

Konfigurér systemet komplet 
og bekræft

A11 - 1010 - [Ingen kommunikation via BUS-forbindelse 
EMS 2]
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Kontrollér om busledningen 
blev tilsluttet forkert 

Afhjælp tilslutningsfejl og sluk 
og tænd for regulatoren igen

Kontrollér om busledningen 
er defekt. Fjern udvidelses-
moduler fra BUSen og sluk og 
tænd for regulatoren igen. 
Kontollér om fejlårsagen skyl-
des modulet eller modulfor-
trådningen

• Busledningen repareres 
eller udskiftes

• Defekte busdeltagere 
udskiftes

A11 - 1037 - [Udetemperaturføler defekt - Erstatnings-
drift ford kedel er aktiv]
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Kontrollér konfigurationen. 
Med den valgte indstilling 
kræves en udeføler.

Hvis der ikke ønskes udeføler. 
Vælg rumtemperaturstyret 
konfiguration på regulatoren.

Kontrollér forbindelseslednin-
gen mellem regulator og ude-
føler for gennemgang

Hvis der ikke er gennemgang, 
afhjælpes fejlen

Kontrollér elektrisk tilslutning 
af forbindelsesledningen i 
udeføleren og stikket i regula-
toren

Rengør korroderede tilslut-
ningsklemmer i udefølerhu-
set.

Kontrollér udeføler efter 
tabellen

Hvis værdierne ikke passer, 
udskiftes føleren

Kontrollér spændingen på 
udefølerens tilslutningsklem-
mer i regulatoren iht. tabellen

Hvis følerværdierne passer, 
men spændingsværdien er 
forkert, udskiftes regulatoren

A11 - 1038 - [tid/dato ugyldig værdi]
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Dato/tid endnu ikke indstillet Indstil dato/tid
Spændingsforsyningsudfald 
over længere tid

Indstil dato/tid

A11 - 3061...3068 - [ingen kommunikation med blander-
modulet] (3061 = Varmekreds 1...3068 = Varmekreds 8)
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Kontrollér konfigurationen 
(adresseindstilling i modulet). 
Med den valgte indstilling 
kræves et blandermodul

Konfiguration ændres

Kontrollér BUS-forbindelses-
ledningen til blandermodulet 
for beskadigelse. Busspæn-
dingen på blandermodulet 
skal ligge mellem 12-15 V DC

Udskift beskadigede kabler

Blandermodul defekt Udskift blandermodulet
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Tab. 20  

Tab. 21  

Tab. 22  

Tab. 23  

Tab. 24  

A11 - 3091...3098 - [rumføler defekt] (3091 = Varme-
kreds 1...3098 = Varmekreds 8)
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
• C 400/C 800 installeres i 

et beboelsesrum (ikke på 
kedlen)

• Skift reguleringsform fra 
rumstyret til udetempera-
turstyret

• Skift frostsikring fra rum 
til udendørs

Udskift systemregulator eller 
fjernbetjening.

A11 - 6004 - [Ingen kommunik. solvarmemodul]
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Kontrollér konfigurationen 
(adresseindstilling modul). 
Med den valgte indstilling 
kræves et solvarmemodul

Konfiguration ændres

Kontrollér BUS-forbindelses-
ledningen til solvarmemodu-
let for beskadigelse. 
Busspændingen på solvarme-
modulet skal ligge mellem 12-
15 V DC. 

Udskift beskadigede kabler

Solvarmemodul defekt Udskift modulet

A21...A28 - 1001 - [ingen kommunikation mellem system-
regulator og fjernbetjening] (A21 = Varmekreds 1...A28 = 
Varmekreds 8)
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Kontrollér konfigurationen 
(adresseindstilling). Med den 
valgte indstilling kræves en 
systemregulator.

Konfiguration ændres

Kontrollér BUS-forbindelses-
ledningen til systemregulato-
ren for beskadigelse. 
Busspændingen på systemre-
gulatoren skal ligge mellem 
12-15 V DC. 

Udskift beskadigede kabler

Fjernbetjening eller systemre-
gulator defekt

Udskift fjernbetjening eller 
systemregulator

A31...A38 - 3021...3028 - [Varmekreds fremløbsføler 
defekt - nøddrift aktiv] (A31/3021 = Varmekreds 1...A38/
3028 = Varmekreds 8)
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Kontrollér konfigurationen. 
Med den valgte indstilling 
kræves en fremløbsføler

Konfiguration ændres

Kontrollér forbindelsesled-
ningen mellem blandermodu-
let og fremløbsføleren

Etablér korrekt forbindelse

Kontrollér fremløbsføleren 
efter tabellen

Hvis værdierne ikke passer, 
udskiftes føleren

Kontrollér spændingen på 
fremløbsfølerens tilslutnings-
klemmer på blandermodulet 
efter tabellen

Hvis følerværdierne passer, 
men spændingsværdien er 
forkert, udskiftes blandermo-
dulet

A51 - 6021 - [solfangertemperaturføler defekt]
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Kontrollér konfigurationen. 
Med den valgte indstilling 
kræves en solfangerføler

Konfiguration ændres.

Kontrollér forbindelseslednin-
gen mellem solvarmemodul 
og solfangerføler

Etablér korrekt forbindelse

Kontrollér solfangerføleren 
efter tabellen

Hvis værdierne ikke passer, 
udskiftes føleren

Kontrollér spændingen på sol-
fangerfølerens tilslutnings-
klemmer på solvarmemodulet 
efter tabellen

Hvis følerværdierne passer, 
men spændingsværdierne er 
forkerte, udskiftes solvarme-
modulet

A51 - 6022 - [beholder 1 temperaturføler bund defekt - 
nøddrift aktiv]
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Kontrollér konfigurationen. 
Med den valgte indstilling 
kræves en beholderføler i 
bunden.

Konfiguration ændres

Kontrollér forbindelseslednin-
gen mellem solvarmemodul 
og beholderføler bund

Etablér korrekt forbindelse

Kontrollér elektrisk tilslutning 
af forbindelsesledningen på 
solvarmemodulet

Hvis skruer eller et stik sidder 
løs, afhjælpes kontaktproble-
met
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Tab. 25  

Tab. 26  

Tab. 27  

Tab. 28  

Tab. 29  

Tab. 30  

Kontrollér beholderføler bund 
efter tabellen

Hvis værdierne ikke passer, 
udskiftes føleren

Kontrollér spændingen på til-
slutningsklemmerne for 
beholderføler bund på solvar-
memodulet efter tabellen

Hvis følerværdierne passer, 
men spændingsværdierne er 
forkerte, udskiftes modulet

A61...68 - 1010 - [ingen kommunikation via BUS-forbin-
delse EMS 2] (A61 = Varmekreds 1...A68 = Varmekreds 8)
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Kontrollér om busledningen 
blev tilsluttet forkert

Afhjælp tilslutningsfejl og sluk 
og tænd for regulatoren igen

Kontrollér om busledningen er 
defekt. Fjern udvidelsesmo-
duler fra BUSen og sluk og 
tænd for regulatoren igen. 
Kontollér om fejlårsagen skyl-
des modulet eller modulfor-
trådningen

• Busledningen repareres 
eller udskiftes

• Defekte busdeltagere 
udskiftes

A61...A68 - 1037 - [udeføler defekt - nøddrift aktiv] (A61 
= Varmekreds 1...A68 = Varmekreds 8)
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Kontrollér konfigurationen. 
Med den valgte indstilling 
kræves en udeføler.

Hvis der ikke ønskes udeføler. 
Vælg rumtemperaturstyret 
konfiguration på regulatoren.

Kontrollér forbindelsesled-
ningen mellem regulator og 
udeføler for gennemgang

Hvis der ikke er gennemgang, 
afhjælpes fejlen

Kontrollér elektrisk tilslutning 
af forbindelsesledningen i 
udeføleren og stikket i regula-
toren

Rengør korroderede tilslut-
ningsklemmer i udefølerhu-
set.

Kontrollér udeføler efter 
tabellen

Hvis værdierne ikke passer, 
udskiftes føleren

Kontrollér spændingen på 
udefølerens tilslutningsklem-
mer i regulatoren iht. tabellen

Hvis følerværdierne passer, 
men spændingsværdierne er 
forkerte, udskiftes regulato-
ren

A51 - 6022 - [beholder 1 temperaturføler bund defekt - 
nøddrift aktiv]
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning

A61...A68 - 1081...1088 - [to masterbetjeningsenheder i 
systemet] (A61/1081 = Varmekreds 1...A68/1088 = Var-
mekreds 8)
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Parametreringen kontrolleres 
på installationsniveau

Registrér betjeningsenheden 
for varmekreds 1 ... 4 som 
master

A61...A68 - 3091...3098 - [rumføler defekt] (A61/3091 = 
Varmekreds 1...A68/3098 = Varmekreds 8)
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
Fjernbetjening eller systemre-
gulator defekt

• Start autokonfigurering 
igen. Alle deltagere skal 
være BUS-opkoblet.

• Udskift systemregulator 
eller fjernbetjening

Hxx - ... - [...]
Kontrolforløb/årsag Foranstaltning
F.eks. udløbet serviceinterval 
for varmeproducenten.

Service nødvendig, se varme-
producentens dokumenta-
tion.
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8 Udtjente elektro- og elektronikprodukter
Udtjente elektro- og elektronikprodukter skal 
samles sammen og indleveres på genbrugsstatio-
nen for miljøvenlig behandling (i henhold til de 
europæiske direktiver for elektro- og elektronikaf-
fald).

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

9 Oversigt servicemenu
De med  markerede funktioner er kun til rådighed, når der er 
installeret en udeføler.
Menupunkterne fremkommer i den nedenfor anførte række-
følge.

 Service

Systemdata

– Betjen.enhed (som regulatoer eller som fjernbetjening)
– VK-tildeling (HK1 ... HK8)
– Auto-konfig.1) (Automatisk systemkonfiguration)
– Tilsl. pumpe1) (pumpetilslutning på varmeproducent)
– Blandeventil1) (blandet/ublandet varmekreds)
– Blandev.tid1) (blandeventilens løbetid)
– Varmesystem1)

– Reg.type1)

– Ekst. føler1) (ekstern rumføler)
– Konfig. VK11), 2) (konfiguration varmekreds 1)
– Varmt vand1)

– Bl.potteføler1) (blandepotte)
– Cirkulation1) (cirkulationspumpe)
– Solarmodul1) (solvarmeproduktion af varmt vand)
–  Min. udetemp.1) (minimal udetemperatur)
–  Varmelagring1)

–  Bygningstype1)

– Opvarm. start1)

– Reset kompl. (genetablering af grundindstillingen)

Varmekreds1)

–  Dimens.-temp.1) (designtemperatur)
–  Fodpunkt1) (varmekurvens fodpunkt)
–  Endepunkt1) (varmekurvens slutpunkt)
– Fremløb maks.1) (maksimal fremløbstemperatur)
– PID-reaktion1)

– Opt. pumpeløb1) (optimeret drift af centralvarmepumpe)
–  Rumpåvirkning1)

–  Solv.påvirkn.1)

–  Konstant opv.1) (varmedrift)
– Frostsikring1)

– Frostgraense 1)

– VV-prioritet1) (prioritering varmtvandsproduktion)

Varmt vand1)

– VV-temp.maks.1) (maksimal varmtvandstemperatur)

Solvarme1)

– Beholdermaks.1) (maksimal beholdertemperatur)
– Solfangertype1) (flad solfanger/vakuumsolfanger)
– Solf.-flade1) (brutto-solfangerflade)
– Klimazone1)

– Min. VV-temp.1) (minimal varmtvandstemperatur)
– Modul. pumpe1) (modulerende pumpe)
– Match-flow1) (solfangerladning med Vario-Match-Flow)
– Rør-funkt.1) (vakuumrørsolfanger-funktion)
– Skiftedif. On1) (indkoblings-temperaturforskel)
– Skiftedif.Off1) (udkoblings-temperaturforskel)
– Solf. maks.1) (solfangermaksimaltemperatur)
– Desinf.modus1) (desinfektionsfunktion solvarmebehol-

der)
– Start solv.1) 
– Reset udbyt.1) (nulstilling af solvarmebidragstæller)
– Reset solv.1) (nulstilling af solvarmeparametre)

Funktionstest1)

– Aktivering1)

– VK-Pumpe1) (centralvarmepumpe)
– Blandeventil1)

– Solarpumpe1)

– Desinf.pumpe1) (pumpe termisk desinfektion)

1) Menupunktet vises kun ved anvendelse som regulator.
2) Kun til rådighed for varmeproducent med EMS 2.
6720830428 (2015/05) CR 100 | CW 100



Oversigt servicemenu | 19
Info

–  Udetemp. (udetemperatur)
– Drift apparat (brænder i drift)
– FL-nom. app. (krævet fremløbstemperatur)
– FL fakt. app. (målt temperatur)
– FL maks. app. (maksimal fremløbstemperatur)
– Bl.pottetemp.1) (temperatur blandepotte)
– Drift VK (drift varmekreds)
– FL nom. VK (krævet fremløbstemperatur varmekreds)
– FL fakt. VK1) (målt fremløbstemperatur varmekreds)
– Blandev.pos. (blandeventilstilling)
– Rumtemp. nom. (ønsket rumtemperatur)
– Rumtemp.fakt. (målt rumtemperatur)
– Drift VV1) (drift varmtvandsproduktion)
– VV-temp. nom.1) (ønsket varmtvandstemperatur)
– VV-temp.fakt.1) (målt varmtvandstemperatur)
– VV-temp.maks.1) (maksimal varmtvandstemperatur)

Service 1)

– Vedl.-melding1) (servicemelding)
– Dato vedligh.1) 
– Reset vedlig.1) (nulstilling af servicemelding)
– Aktuel fejl (aktuelle fejl)
– Fejlhistorik (de sidste 20 fejl)
– Reset fejl (nulstilling af fejlhistorik)

Systeminfo

– Install. dato (installationsdato)
– Styreenhed1)

– SW styring1) (softwareversion styreenhed)
– SW regulator (softwareversion betjeningsenhed)
– SW VK-modul1) (softwareversion varmekredsmodul)
– SW solv.modul1) (softwareversion solvarmemodul)
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