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Brugsanvisning
for

EED modul

til
Nefit EcomLine kedler



Brugerinstruktion
Ekstern fejldetektor (EED)

EED funktioner:

• EED modulet kan forbindes til en centralvarmekedel med UBA (Uni-
versal Brænder Automat) styring.

• EED modulet viser "fejl" i tilfælde af en kedelfejl.

• EED modulet kan desuden afgive en ekstern fejlmeddelelse via en 
potentialfri skiftekontakt. Kontakten aktiveres ved fejl og i tilfælde af 
strømafbrydelse.

• EED modulet reagerer ikke på fejl i den eksterne kedelstyring.

• EED modulet kan regulere kedlen med et eksternt  0 – 10 V DC-sig-
nal.

• Ét EED modul kan tilsluttes én kedel.

Omskifter S1 "Lock" og "No Lock":

(Se figur 1)

I stillingen "No Lock" afgiver EED modulet kun en fejlmelding i tilfælde 
af en fejl, der låser systemet og får kedlens display til at blinke. Denne 
type fejl kan kun afstilles ved tryk på UBA'ens "Reset" knap.

I stillingen "Lock" afgiver EED modulet fejlmelding i følgende tilfælde:

• Fejl, der låser systemet. Denne type fejl kan kun afstilles ved tryk på 
UBA'ens "Reset" knap.

• Kedlen starter ikke indenfor 2 timer fra et varmekald. Denne type fejl 
kan afstilles ved tryk på EED modulets "Reset" knap. UBA'ens "Re-
set" knap virker ikke her.

• Kedlen har blokeret 5 gange indenfor de sidste 2 timer. Denne type 
fejl kan også kun afstilles ved tryk på EED modulets "Reset" knap.

Mekanisk montage:

Monter EED modulet på væggen med 2 skruer. Brug bagpladen til at 
mærke hullerne op med. Fjern den gennemsigtige kappe før montagen.

(Se figur 2).

Elektrisk montage 

Forbind EED modulet til kedlen med et 4-leder kabel.

(se figur 3).

(Se endvidere installationsvejledning EcomLine pkt. 5.4)

1

Tabel 1: Forbindelser til det 4-leder kabel

Fra EED modulet Til kedlens klemliste

Nr. Beskrivelse Klemme nr.

1. 24 V AC 9

2. 0 V 10

3. UBA sløjfe 6

4. UBA sløjfe 5
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Advarsel:

Hvis EED modulet er forbundet forkert kan det beskadige kedlen 
og EED modulet. 

En potentialfri udgang (skiftekontakt) CON3 kan videresende en 
fejlmeddelelse (se figur 4). Under normal drift er klemmerne …

• 1 og 2 sluttet

• 3 og 2 afbrudt

Fejlmeddelelse:

Når "Error" lampen blinker langsomt (se nedenfor) betyder det, at der er 
fejl på kedlen.

Tryk på kedlens "Reset" knap i 3 sekunder. Brænderen forsøger nu at 
starte. Hvis den straks går i fejl igen, tryk på "Reset" knappen igen. Hvis 
den går i fejl igen, og problemet fortsætter, kontakt installatøren.

• Langsomt blink er 1 sek. tændt og 1 sek. slukket.

• Hurtigt blink er når lampen tænder og slukker flere gange pr. se-
kund.

Se tabel 2.

0-10 V forbindelse

Det er muligt at styre kedlen med en 0-10 V jævnspænding. Forbind til 
klemmerne 1 og 2 på CON 2.

Se figur 6 for yderligere information.

Spænding Fremløbs-
temteratur

0,6 V 15° C Kedel til

0,5 V 14° C Kedel fra

5,0 V 50° C

10,0 V 90° C Maks. temp.

Tabel 2: Fejloversigt

"No Loop" fejllampe "Error" fejllampe Fejlens art Afhjælpning af fejlen

Slukket Hurtigt blink Fejl i EED modulet Tilkald installatøren

Slukket Langsomt blink Blokerende eller låsende fejl i 
kedlen

Prøv at trykke på "Reset" knap-
perne, se ovenfor. Hvis det ikke 
hjælper, tilkald installatøren

Tændt Slukket EED modulet forsøger at etab-
lere kommunikation med ked-
len

Tændt Langsomt blink Ingen kommunikation mellem 
EED modulet og kedlen

Tilkald installatøren
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