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1 Sikkerhedsinstruktioner

 " Følg venligst nedenstående anvisninger for at undgå risiko for skade eller uhensigtsmæssig brug 
af apparatet 

• Idriftsættelse

 " Tænd ikke for apparatet, før alle påfyldninger er afsluttede.
 " Forsøg ikke at installere dette apparat selv. Denne varmepumpe skal installeres af kvalificeret 
personale med de nødvendige certifikater.
 " Installationen skal altid være tilsluttet jord og forsynet med en beskyttelsesafbryder.
 " Modificer ikke elforsyningen.
 " Apparaterne er ikke brandsikre og må derfor ikke installeres i en eksplosionsfarlig atmosfære 

• Brug

 " Dette apparat kan betjenes af børn på 8 år eller derover eller af personer med fysiske, 
følelsesmæssige eller mentale mangler og manglende erfaring eller kendskab til enheden, hvis 
de er korrekt overvåget eller har fået instrukser om sikker brug af apparatet, og forudsat at de 
tilstedeværende risici er fuldt ud forstået  Børn må ikke lege med apparatet  Dette apparat må ikke 
rengøres eller vedligeholdes af børn uden tilsyn.
 " Lad ikke børn indsætte fremmedlegemer i beskyttelsesgitteret til ventilatoren eller klatre på 
udendørs-enheden. Bladene i luft-varmeveksleren er ekstremt tynde og kan medføre skære-
skader 

 " Intet må hindre luften i at cirkulere gennem fordamperen og ud af ventilatoren 

 " Udendørs-enheden må kun installeres udendørs. Hvis der er behov for vejrbeskyttelse, skal den 
have brede åbninger på alle 4 vægge og overholde installations-frirummet (kontakt din installatør) 

 " Klatr ikke på toppen af udendørs-enheden 

 " Rummet, hvor apparatet er i drift, skal være korrekt ventileret for at forhindre ilt-tab i tilfælde af 
kølemiddel-gaslækage 

 " Af sikkerhedsmæssige årsager, skal du kontakte din installatør, før du foretager ændringer af de 
lokaler, hvor apparatet er installeret 

 " Placer ikke en varmekilde under rumtermostaten 

• Vedligehold

 " Forsøg ikke at reparere dette apparat selv 

 " Dette apparat indeholder ikke nogen komponenter, som kan repareres af brugeren  Hvis du 
fjerner et dæksel, kan du udsætte dig for farlige elektriske spændinger.
 " Under alle omstændigheder er det ikke nok at slukke for el-forsyningen for at beskytte dig mod 
elektriske stød (kondensatorer) 

 " Åbn ikke varmepumpen, mens den er i brug 

 " Hvis der kommer unormal støj, lugt eller røg fra apparatet, sluk for el-forsyningen, og kontakt din 
installatør 

 " Sluk for strømmen til apparatet inden rengøring 

 " Brug ikke aggressive rengøringsvæsker eller opløsningsmidler til at rengøre kabinettet 

 " Brug ikke en højtryksrenser til at rengøre varmepumpen. Det kan beskadige luft-varmeveksleren 
og forårsage vandindtrængning i de elektriske kredsløb 
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2.1.5 Gulvvarmesystemer

Nye gulvvarmesystemer skal første gang opvarmes 
langsomt for at undgå revnedannelse  Spørg din 
installatør, om denne indledende opvarmningsprocedure 
er blevet udført, før du bruger dit gulvvarmeanlæg på 
normal vis 

Den høje inerti i gulvvarmesystemer forhindrer 
pludselige ændringer i stuetemperaturen  Denne 
stabilitet medfører en reaktionstid på adskillige timer 
(typisk ca. 6 timer). 
Eventuelle ændringer i indstillingerne skal derfor 
ske langsomt, så installationen får tid til at reagere  
Overdrevne eller utidige indstillinger af systemet 
medfører altid betydelige temperaturudsving i løbet af 
dagen 

Derfor, hvis din bolig har gulvvarme, må du ikke 
reducerer opvarmningen eller slå den fra, hvis du skal 
være borte i en kort periode  Genopvarmningstiden er 
altid ret lang (typisk ca. 6 timer)

2.1.6 Fan-coil enheder med integreret styresystem

Brug ikke rumtermostat i den type kreds. 

2.1.7 Varmt brugsvand (VV)

Ved varmt brugsvands-kald, prioriterer varmepumpen 
denne funktion 

Der er ingen rumopvarmning, mens der produceres 
varmt brugsvand 

Varmt brugsvand produceres af varmepumpen, og 
varmen suppleres derefter om nødvendigt af det 
elektriske backup system.
Ved ekstreme udetemperaturer skal elvarmesystemet 
i varmtvandsbeholderen være i drift for at sikre et 
varmtvands-setpunkt på over 45 °C 

Den elektriske backup opvarmning muliggør effektive 
Legionella cyklusser.

2.1 Forholdsregler og advarsler 
 vedrørende din installation

2.1.1 Udendørs-enheden

Udendørs-enheden indeholder udstyr til at tage energi 
fra den omgivende luft 

Din installatør har placeret denne enhed på et sted, der 
gør det muligt at betjene den optimalt.
Intet må hindre luften i at cirkulere gennem fordamperen 
og ud af ventilatoren 

Luftens fugtighed kan kondensere og løbe ud af 
udendørs-enheden  Udendørs-enheden kan derfor 
generere en stor mængde vand kaldet kondensat 

I kolde perioder fryser dette vand ved kontakt med 
varmeveksleren og skal fjernes ved regelmæssige 
afrimnings-cyklusser. Kontrolsystemet styrer automatisk 
afrimnings-cyklusen, som kan føre til udledning af 
damp, hvilket er helt normalt 

2.1.2 Den hydrauliske enhed

Den hydrauliske enhed indeholder varmepumpens 
styresystem, der skal styre opvarmningens komfort 
niveau og produktionen af varmt brugsvand (hvis 
anlægget udstyret med en varmtvandsbeholder og 
elektrisk backup) 

Den hydrauliske enhed er udstyret med et elektrisk 
backup system, der er beregnet til at give ekstra varme 
i de koldeste perioder 

2.1.3 Styringen

Din installatør har omhyggeligt indjusteret din 
installation  Du må ikke ændre indstillingsparametrene 
uden aftale med installatøren  Hvis du er i tvivl, tøv ikke 
med at kontakte installatøren 

Dit varmeanlæg styres af udetemperaturen (vejrstyret 
system).
En rumtermostat (ekstraudstyr) kan installeres til 
forbedret styring (rumtemperaturen påvirker også 
styringen).

2.1.4 Radiatorer

For at sikre god styring må rummet, hvor rumtermostaten 
er installeret, ikke indeholde termostatventil(er)  Hvis 
dette alligevel er tilfældet, skal (termostat)ventilerne 
være helt åbne 

2 Oversigt over installationen

Brugsanvisning "1716 - DA”

Loria duo 6000 varmepumpe

- 4 -



2.2 Ved afslutningen af apparatets levetid

Apparatet skal demonteres og genanvendes af en 
specialiseret genbrugsorganisation 

Apparatet må aldrig bortskaffes sammen med 
husholdningsaffald, store genstande eller lægges i 
deponeringsanlæg 

Når apparatet når enden på dets levetid, skal du 
kontakte installatøren eller Milton Megatherm A/S for 
demontering og genbrug af dette apparat 

figur 1 -  Oversigtsbillede for konfigurationen af en komplet installation

2.3 Oversigt over installationen

Din varmepumpe er konfigureret af din installatør. Den 
består af følgende hovedelementer:

 - Udendørs-enheden er, som navnet antyder, 
placeret uden for din bolig og trækker energi ud af 
udendørsluften 

 - Den hydrauliske enhed, der er placeret i dit/n kedelrum, 
kælder, garage, bryggers eller måske dit køkken, 
overfører energien til varmekredsen 

 - Udeføleren registrerer udetemperaturen 

 - Rumtermostaten/erne 

Varmepumperne er systemer, der kan tilsluttes 
enhver form for lavtemperatursystem  Varmen fra 
varmepumpen kan derfor anvendes på forskellige 
måder:

 - Radiatorer  

 - Opvarmning (eller køling) med gulvvarmsystemer.
 - Dynamiske radiatorer eller fan-coil enheder.
 - Varmt brugsvand
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3.1 Brugerflade og beskrivelse af displayet

OK

figur 2 - Bruger-interface

3

4

6

1

5

7

2

Ref. Funktioner - Definition af funktioner

1 • SELECT (valg)  - Gennemse og vælg de tilgængelige anvendelser 

2 • MODE (tilstand)  - Gennemse og vælg tilstanden for den forudvalgte brug 

3 • Indstillinger

• Parametervalg
 - Konfigurer setpunkterne for den valgte funktion med  og  tasterne.

 - Rul gennem informations- og parameterlinjerne.
 - Konfigurer de modificerbare værdier (og tryk på OK for at bekræfte) 

4 • Information

• "ESC" afslutning

 - Åbn "information" menuen (  ikonen kommer frem) 

 - Afslut den aktuelt viste menu 

 - Annuller en udført ændring

5 • Konfigurering  - Adgang til bruger niveauet (tryk og slip:  ikonen vises )

Parameterliste : se 4.3, side 17 

 - Adgang til installatør niveau (tryk og hold (i mere end 5s):  ikonen vises) 

6 •  OK  - Bekræft (Konfiguration, setpunkt for den forvalgte tilstand)

7 • Digitalt display  - Display: se tabel  
 - Se indstillingerne 

3 Drift af installationen
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• Beskrivelse af displayet (bruger-interface).

Ikoner Definitioner

Adgang til Bruger indstillinger

Anvendelse til opvarmning
(henvisning til det pågældende kredsløb Z1 
eller Z2)

Anvendelse til opvarmning af 
brugsvand

Anvendelse til køling
(henvisning til det pågældende kredsløb Z1/Z2)

Standby (1)

Kompressor-drift 

Elektrisk backup drift
(Opvarmning eller varmt brugsvand)

PROG tilstand:
Styret drift (2) i flg.:
 - Programmet indstillet på bruger-interfacen

 eller

 - Programmet indstillet på rumtermostaten

Konstant tilstand

(med indstilling af natsænket temperatur)

 / 

Konstant tilstand 
for opvarmning eller køling

(med indstilling af komfort temperatur)

Fraværstilstand

Den relaterede anvendelse er i 
slukket tilstand
 (Område 1 / 2 - Varmt brugsvand)

Læs information

Adgang til  Installatør indstillinger

(1)  Frostbeskyttelse forudsat at strømforsyningen til varmepumpen 
ikke er slukket 
(2) Hvis installationen er udstyret med en rumtermostat, styres 
programmet udelukkende af rumtermostaten (se "7 Room 
thermostat UA55 (optional)", page 23) 
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3.2 Idriftsættelse af apparatet

• Installation og første idriftsættelse af varmepumpen 
skal udføres af en kvalificeret installatør.  
Denne person vil også instruere dig om, hvordan du 
starter og kører varmepumpen 

• Sørg for, at installationen er korrekt fyldt med vand og 
korrekt udluftet, og at trykket målt med manometeret 
er tilstrækkeligt (1 til 1,5 bar) 

• Tænd for installationens hovedafbrydere. 
Om vinteren eller efter lange afbrydelseser 
skal du tænde for anlæggets hovedafbrydere 
(strømforsyning til udendørs-enheden) et par 
timer før aktivering af varmeproduktion, så 
kompressoren kan forvarme 

3.3 Idriftsættelse 
 UDEN rumtermostat

Når din installatør har sat din installation i drift:

• Indstil dato og klokkeslæt (se § 3.3.2) 

• Vælg programfunktionen for opvarmning (og for 
afkøling, hvis din installation er udstyret med køle-
sættet) (se § 3.3.3, side 9) 

• Ret temperaturværdierne om nødvendig (se § 3.3.4, 
side 12) 

• Vælg varmt brugsvand programfunktionen (hvis 
installationen er udstyret med en varmtvandsbeholder 
og elektrisk sikkerheds-backup) (se § 3.4, side 14) 

3.3.1 Basis-display

Basis-displayet på brugergrænsefladen informerer 
brugeren om hovedaktiviteten for den igangværende 
varmeproduktion 

3.3.2 Tidsindstilling

Basis-display.

figur 3 - Loria duo 6000

1  Bruger-interface (Bruger-sektion)

2  Manometer (installationens vandtryk)

2 

1 

figur 4 - Bruger-interface (eksempel på basis-display)

MODE programmering 
aktiveret

Kompressor tændt

Temperaturindstilling 
for 

komfort fase
Komfort-fase i PROG 
tilstand

Se information for den 
viste ikon (opvarmning 
Kreds 1)
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OK

OK

OK

OK

OK

1 - Tryk   

  - ’Fastnøgle’ ikonen vises 

  - Skift mellem "tidsindstillinger" parameteren (linje nr. 

1) og tidspunktet (fx 18:30) 

(Nr. 1 / 18:30): 

2 - Tryk 
OK

 for at indstille tiden 

  - Time displayet blinker.

3 - Tryk på 
  eller  knappen for at indstille timen 

4 - Tryk 
OK

 for at bekræfte 

 Minut displayet blinker.

5 - Tryk på 
  eller  knappen for at indstille 

minutterne 

6 - Tryk 
OK

 for at bekræfte 

 - Indstillingerne er gemt 

7 - Tryk på 
  eller  knappen for at ændre andre 

Indstillinger   

eller

8 - Tryk  for at vende tilbage til basis-displayet.

3.3.3 Valg af MODE og indstilling af TIDSPROGRAM 
afhængigt af BRUGSTYPEN

3 

5 

7 

8 

1 

2 

4 

6 
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• Valg af BRUGSTYPE

For at vælge brugstypen (MODE): Tryk flere gange på SELECT-knappen.

Valg af den brugstype, der skal indstilles. Ikonen blinker 

Eksempel:

 Varmekreds 1 

Beskrivelse af de andre brugstyper*:
 Varmekreds 2 

 Køleområde 1 

 Køleområde 2 

 Opvarmning af brugsvand (se side 14) 

• Valg af MODE (tilstand)

For at vælge tilstand: Tryk flere gange på MODE knappen.

Valg af den ønskede tilstand (til den viste brugstype)

 "PROG" tilstand: Automatisk omskiftning komfort <->  
               natsænkning afhængigt af tidsprogrammet 

Beskrivelse af de andre tilstande*: 

 eller   konstant komfort tilstand (opvarmning eller 
køling*)  

Konstant natsænket tilstand 

 Fravær tilstand (indstillinger: se side 16) 

 Off tilstand (for den pågældende brugstilstand).

OK

Bekræftelse af indstillingerne

Tryk 
OK

Note: Når du browser, kan temperaturindstillings-punkterne ændres til enhver tid med knapperne  eller    
Tryk 

OK
 for at bekræfte  Kontrollér, inden du forlader parameteren, at du har bekræftet den ønskede tilstand 

• Ændring af TIDSPROGRAMMET for varme (eller køling*)

Standard opvarmnings-tidprogrammet er indstillet således for hele ugen: * Option
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* Option

 
Fra kl  06:00 til 22:00 i komfort-tilstand (fra 22:00 til 06:00 i natsænket tilstand) 

0       1      2       3      4       5      6       7      8       9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20      21     22     23    24

Natsænket T°
Start på komfort 

opvarmning Natsænket T°Komfort T°

1. fase Slut på Komfort 
opvarmning

Du kan oprette op til 3 varmefaser og anvende disse i forskellige perioder (uge, dag osv ) 

- Eksempel:		Mandag til fredag [indstil parameter 11 til 8] (se tabel)

   3 faser [06:00-08:00 / 11:30-13:30 og 17:00-22:30] (indstil parametrene 12 til 17, se tabel),

  Lørdag [indstil parameter 11 til 6] (se tabel)

   2 faser [06:00-08:00 / 11:30-22:30] (indstil parametrene 12 til 15),

  Søndag

    1 fase identisk med standardindstillingen [06:00-22:00] (ingen ændringer) 

- På brugergrænsefladen: 
  Tryk på  knappen for at komme ind på "bruger" niveauet:   ikonen vises 

Valg af parameteren Indstillinger

Nr  
11

OK

 
 

Vælg dagen(ene) 

1. Mandag, 2: Tirsdag, 3: Onsdag, 4: Torsdag, 5: Fredag, 6: Lørdag, 7: Søndag

10: Man-Søn, 8: Man-Fre, 9: Lør-Søn, fx: 8 (Mandag til fredag)  
OK

Nr  
12

 OK

 

Start på komfort opvarmning:

Starttid for 1. opvarmningsfase.

Fx: 06:00  
OK

Nr  
13

 OK

 

Slut på komfort opvarmning:

Sluttid for 1. opvarmningsfase.

Fx: 08:00  
OK

Nr  
14

 OK

 

Start på komfort opvarmning:

Starttid for 2. opvarmningsfase.

Fx: 11:30  
OK

Nr  
15

 OK

 

Slut på komfort opvarmning:

Sluttid for 2. opvarmningsfase.

Fx: 13:30  
OK

Nr  
16

 OK

 

Start på komfort opvarmning:

Starttid for 3. opvarmningsfase.

Fx: 17:00  
OK

Nr  
17

 OK

 

Slut på komfort opvarmning:

Sluttid for 3. opvarmningsfase.

Fx: 22:30  
OK

- Fortsæt med programmering af en anden dag (nr  11)    

eller

- Tryk  for at vende tilbage til basis-displayet.

0       1      2       3      4       5      6       7      8       9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20      21     22     23    24

Start
Natsænket T° Natsænket T° Natsænket T° Natsænket T°Komfort T° Komfort T° Komfort T°

1. fase 2. fase 3. fase
Slut Slut SlutStart Start

• Brug samme procedure til at programmere de andre funktioner:

- for kreds 2* (Kreds 2-tidsprogram) nr  18 til 24,

- til varmt brugsvand (varmt brugsvands-program) nr  25 til 29 se side 14),
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3.3.4 Ændring af temperatur-setpunkterne

- A - Ændring af mode indstillinger.

Fx: Ændring af ECO (natsænkning) indstillingen 

Aktuel anvendelse (opvarmning af område 1) 

Aktuel tilstand (PROG / komfort fase) 

 Om fornødent tryk på SELECT knappen 
for an vise den anvendelse, der skal ændres 

    
*
 

*
 

*

[Fx: Skift setpunktet for kreds 2 opvarmning]

 Tryk på MODE knappen for at vise det setpunkt, der skal ændres.

 
*

[Fx ECO indstillingen er sat til 18 °C]

	Ret temperaturindstillingen med følgende knapper:

 for at øge indstillingen 

 for at formindske indstillingen 

[Fx 17 °C]

	Tryk 
OK

 for at bekræfte 

	Tryk  for at vende tilbage til basis-displayet.

- B - Særtilfælde: Direkte adgang til den aktuelle tilstand (mode) og brugs indstillinger.

Fx: 

Aktuel anvendelse (opvarmning af kreds 1) 

Aktuel tilstand (PROG / komfort fase) 

[Den aktuelle indstilling (komfort) er 20 °C]

	Ret temperaturindstillingen med følgende knapper:

 for at øge indstillingen 

 for at formindske indstillingen 

[Fx 21 °C]

	Tryk 
OK

 for at bekræfte 

* Option
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3.4 Indstilling af brugsvand MODE og TIDSPROGRAM

• Valg af BRUGSTYPEN varmt brugsvand 

For at vælge brugstypen: Tryk flere gange på SELECT-knappen.

Ikonen blinker 

                  

• Valg af MODE (tilstand)

For at vælge tilstand: Tryk flere gange på MODE knappen.
Ikonen blinker 

 "PROG" tilstand: Automatisk omskiftning 
 
                komfort <-> sænket afhængigt af tidsprogrammet 

Beskrivelse af de andre tilstande: 

Konstant komfort tilstand 

Konstant sænket tilstand 

 Off tilstand (for varmt brugsvand).

OK

Bekræftelse af indstillingerne

Tryk 
OK

Noter:

 - Når du browser, kan temperaturindstillings-punkterne ændres til enhver tid med knapperne  eller   

Tryk OK  for at bekræfte  Kontroller, inden du forlader parameteren, at du har bekræftet den ønskede tilstand 

 - Ved ekstremt kolde udetemperaturer skal el-backup systemet i varmtvandsbeholderen være i drift for at sikre et 
varmtvands-setpunkt på over 45 °C 
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• Ændring af varmt brugsvand tidsprogrammet

Standard varmt brugsvand tidsprogrammet er indstillet til hele ugen (mandag til søndag: 10): 
Fra 00:00 til 05:00 (1  vandopvarmningsfase) og fra kl  14:30 til 17:00 (2  vandopvarmningsfase) 

0       1      2       3      4       5      6       7      8       9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20      21     22     23    24

Start på komfort 
opvarmning

Komfort T° Komfort T°Natsænket T° Natsænket T°
1. fase 2. fase

Slut på Komfort 
opvarmning

SlutStart

Du kan oprette op til 2 vandopvarmningsfaser og anvende disse i forskellige tidsperioder (uge, dag osv ) 

 - Eksempel:		Mandag til Søndag [indstil parameter 25 til 10] (se tabel)

   2 faser [00:00-07:00 / 13:30-17:00 og 17:00 til 22:30] (indstil parameter 26 til 29, se tabel) 

  Tryk på  knappen for at komme ind på "bruger" menuen:   ikonen vises 

Valg af linje nr. Indstillinger

 

Nr  25 OK

 

 

Vælg dagen(ene)

10. Man-Søn, 8: Man-Fre, 9: Lør-Søn,

1. Mandag, 2: Tirsdag, 3: Onsdag, 4: Torsdag, 5: Fredag, 6: Lørdag, 7: Søndag

Fx: 10 (Mandag til Søndag)  
OK

 

Nr  26  OK

 

Start på komfort opvarmning:

Starttid for 1. opvarmningsfase.

Fx: 00:00  
OK

 

Nr  27 OK

 

Slut på komfort opvarmning:

Sluttid for 1. opvarmningsfase.

Fx: 07:00  
OK

 

Nr  28 OK

 

Start på komfort opvarmning:

Starttid for 2. opvarmningsfase.

Fx: 13:30  
OK

 

Nr  29 OK

 

Slut på komfort opvarmning:

Sluttid for 2. opvarmningsfase.

Fx: 17:00  
OK

- Fortsæt med programmering af en anden dag (linje 25).
eller

- Tryk  for at vende tilbage til basis-displayet.

0       1      2       3      4       5      6       7      8       9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20      21     22     23    24

Start
Komfort T° Natsænket T° Natsænket T°Komfort T°

1. fase 2. fase
Slut SlutStart

• Varmt brugsvand boost (uden rumtermostat).

En funktion til at øge varmt brugsvandtemperaturen er 
tilgængelig (på brugergrænsefladen:  parameter 95 
- se side 17)  Varmt brugsvand boost gør det muligt at 
opvarme varmt brugsvand til den ønskede temperatur 
på ethvert tidspunkt af dagen  Boost-funktionen 
annulleres automatisk, når efterspørgslen efter varmt 
brugsvand er opfyldt.

• Varmt brugsvand boost (med rumtermostat).

se § 7.2.7, side 28.
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3.5 Langt fravær

Hvis du skal være væk i lang tid, og du ved hvor 
længe:

Sluk ikke for el-forsyningen.

3.5.1 Installation uden rumtermostat

 - Vælg  Fravær* tilstanden (se § 3.3.3, side 9) 

 - Vælg det antal dage, du vil være væk (fra 1 til 30 

dage**) med tasterne     

 -  Tryk OK  for at bekræfte 

 - Antallet af resterende fraværsdage vises 

• Fraværet aktiveres samme dag og slutter den 
sidste dag kl. 23:59.

• Varmt brugsvand indstillingen skifter automatisk 

til  tilstanden, når fraværet er aktiveret.

3.5.2 Installation med rumtermostat 

• Varme 

Se § "7.2.5 Fraværstilstand (ferie)", side 27 

• Varmt brugsvand 

Indstil varmt brugsvand MODE til  : Se § 3.4, 
side 14

3.6 Standby

Hvis installationen skal lukkes ned i lang tid, og du ved 
hvor længe:

Sluk ikke for el-forsyningen.

3.6.1 Installation uden rumtermostat

I  standby-tilstanden kan du:
- Bevare alle apparatets sikkerhedsfunktioner,

- Bevare apparatets frostsikring, 

- Men ikke give frostbeskyttelse til rummene i dit hjem.

• Varmt brugsvand indstillingen skifter automatisk 

til  tilstanden, når fraværet er aktiveret.

3.6.2 Installation med rumtermostat 

• Opvarmning 

Se § "7.2.6 Standby tilstand", side 28 

• Varmt brugsvand  

 - Indstil varmt brugsvand MODE (tilstand) til  
: Se § 3.4, side 14.

* Aktiv tilstand, forudsat at kedlernes strømforsyning ikke afbrydes.
** Fabriksindstilling: 0 dage → fraværstilstand inaktiv 
 Standby-funktionen kan bruges til fravær over 30 dage.

Brugsanvisning "1716 - DA”

Loria duo 6000 varmepumpe

- 16 -



4.2 Indstilling af parametre i bruger-interfacen

Vis brugerniveau Vælg parameter Bekræft Vælg værdi Bekræft
Retur til 
basis- 
display

Basis- 
display

Tryk

 

OK

OK

Hvis der ikke er foretaget nogen indstilling i 15 minutter, 
vender skærmen automatisk tilbage til basis-displayet.

4.3 Liste over "Bruger" parametre

Nr. Funktion Konfiguration
eller display område

Fabriks- 
indstilling

Tid / Dato indstilling

1 Timer / minutter 00:00    23:59 01:00

2 Måned / Dato 1 - 1      12 - 31 MM-DD

3 År 2018    YYYY

Fraværstilstand

10 Fraværstilstand temperaturindstilling 5 °C 20 °C 13 °C

Indstilling af den ønskede temperatur i fraværstilstanden

Varme tidsprogram (2), kreds 1

11 Forvalg (dag / uge) 1     10 -

1 1 = mandag; 2 = tirsdag… 7 = søndag; 8 = mandag til fredag; 9 = lørdag og søndag 
10 = mandag til søndag (ændringerne udføres for hele ugen)

12 1  fase for den valgte dag (start på komfort) 00:00    23:45 06:00

13 1  fase for den valgte dag (slut på komfort) 00:15    24:00 22:00

 (1)  Disse parametre (eller menuer) vises muligvis ikke. Det afhænger af apparatets konfiguration (de valgte indstillinger).   
 (2) Med en rumtermostat vises disse menuer ikke på brugergrænsefladen. Tidsprogrammeringen styres kun af rumføleren i den pågældende kreds.

4.1 Oversigt

• Kun parametre, der er tilgængelige på dette niveau

 - Bruger 

    er beskrevet i dette dokument 

• Parametre, der er tilgængelige på det andet niveau

 - Installatør 

    er beskrevet i dokumentet forbeholdt professionelle 
installatører  Udfør ikke ændringer af disse parametre 
uden at have rådført dig med en professionel 
installatør.

4 Styringsparametre
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Nr. Funktion Konfiguration
eller display område

Fabriks- 
indstilling

14 2  fase for den valgte dag (start på komfort) 00:00    23:45 - -:- -

15 2  fase for den valgte dag (slut på komfort) 00:15    24:00 - -:- -

16 3  fase for den valgte dag (start på komfort) 00:00    23:45 - -:- -

17 3  fase for den valgte dag (slut på komfort) 00:15    24:00 - -:- -

Varme tidsprogram (1)(1)(2), kreds 2

18 Forvalg (dag / uge) 1     10 -

1 1 = mandag; 2 = tirsdag… 7 = søndag; 8 = mandag til fredag; 9 = lørdag og søndag 
10 = mandag til søndag (ændringerne udføres for hele ugen)

19 1  fase for den valgte dag (start på komfort) 00:00    23:45 06:00

20 1  fase for den valgte dag (slut på komfort) 00:15    24:00 22:00

21 2  fase for den valgte dag (start på komfort) 00:00  23:45 - -:- -

22 2  fase for den valgte dag (slut på komfort) 00:15    24:00 - -:- -

23 3  fase for den valgte dag (start på komfort) 00:00    23:45 - -:- -

24 3  fase for den valgte dag (slut på komfort) 00:15    24:00 - -:- -

Varmt brugsvand tidsprogram

25 Forvalg (dag / uge) 1     10 -

1 1 = mandag; 2 = tirsdag… 7 = søndag; 8 = mandag til fredag; 9 = lørdag og søndag 
10 = mandag til søndag (ændringerne udføres for hele ugen)

26 1  fase for den valgte dag (start på komfort) 00:00    23:45 00:00

27 1  fase for den valgte dag (slut på komfort) 00:15    24:00 05:00

28 2  fase for den valgte dag (start på komfort) 00:00    23:45 14:30

29 2  fase for den valgte dag (slut på komfort) 00:15    24:00 17:00

Varmepumpe

72
Skift mellem sommer / vinter (i flg. 
udetemperaturen) 15    30 °C 18 °C

Når af udetemperaturens døgngennemsnit når 18 °C, slukker styringen for varmen (som et økonomitiltag).

73 Legionella funktion (1) 0 (off)... 1 (on) 0

74 Korrektion af udeføler - 5    5 °C -

95 Varmt brugsvand boost 0 (off)... 1 (on) 0

97 Nødbetjenings-tilstand 0 (Nødbetjenings-tilstand off)...  
1 (Nødbetjenings-tilstand on) 0

 (1)  Disse parametre (eller menuer) vises muligvis ikke. Det afhænger af apparatets konfiguration (de valgte indstillinger).   
 (2) Med en rumtermostat vises disse menuer ikke på brugergrænsefladen. Tidsprogrammeringen styres kun af rumføleren i den pågældende kreds.
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 knappen kalder forskellige oplysninger frem.
Afhængigt af apparatets type, konfiguration og driftstilstand, er en række informations-linjer muligvis ikke tilgængelige.
Informationens nummer vises og veksler med værdien 

• Liste over informationer

53 Varmt brugsvand - Energiforbrug sidste år ... MWh

• Status-liste

Parameternummeret vises og veksler med dets værdi 
(eksempel nr  13 / 1 = Varmepumpe-status) 

 Nr. Værdi... Varmepumpe status

13

0 Venter 

1 Varme 

2 Køling 

3 Fejl.
4 Nødbetjenings-tilstand.
5 Låst 

6 Defrost aktiveret 

7 Test-tilstand 

 Nr. Værdi... Varmekreds 1 og 2 status

14  
&  
15

0 Venter 

1 Komfort opvarmingstilstand 

2 Natsænket opvarmingstilstand 

3 Komfort køletilstand 

4 Natsænket køletilstand 

5 Fraværstilstand 

6 Styret af rumtermostat.
7 Frostbeskyttelse aktiveret.
8 Gulvtørrings-tilstand 

9 Tarifering aktiveret 

 Nr. Værdi... Varmt brugsvand status

16

0 Venter 

1 Komfort tilstand, opvarmer 

2 Sænket tilstand, opvarmer

3 Legionella tilstand, opvarmer 

4 Frostbeskyttelse aktiveret.
5 Forceret drift  (boost)

5 Information og fejlsøgning
5.1 Visning af information

 Nr...  Navn Værdi...

1 Tid. tt:mm

2 Udetemperatur. ... °C

3 Kreds 1: Fremløbstemperatur. ... °C

4 Kreds1: Fremløb setpunkt. ... °C

5 Returløbstemperatur. ... °C

6 Flowmåling. ... l/min

7 Kompressor modulationsniveau (%). ... %

8 Varme backup status.
0 = off 
1 = on

9 Kreds 2: Fremløbstemperatur. ... °C

10 Kreds 2: Fremløb indstillingspunkt. ... °C

11 Varmt brugsvand temperatur ... °C

12 Varmt brugsvand setpunkt ... °C

13 Varmepumpe status.

se detaljer § 
"Status list"

14 Varmekreds 1 status.

15 Varmekreds 2 status.

16 Varmt brugsvand status.

17 Varmt brugsvand backup status.
0 = off 
1 = on

18 Udendørsenhed fejlkode (se detaljer i tabel side 21).

Energiforbrug Værdi...

30 Varme. - Energiforbrug denne måned ... kWt

31 Varme. - Energiforbrug sidste måned ... kWt

32 Varme. - Energiforbrug dette år ... MWh

33 Varme. - Energiforbrug sidste år ... MWh

40 Køling. - Energiforbrug denne måned ... kWt

41 Køling. - Energiforbrug i sidste måned ... kWt

42 Køling. - Energiforbrug dette år ... MWh

43 Køling. - Energiforbrug sidste år ... MWh

50
Varmt brugsvand - Energiforbrug denne 
måned

... kWt

51
Varmt brugsvand - Energiforbrug sidste 
måned

... kWt

52 Varmt brugsvand - Energiforbrug dette år ... MWh
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5.2 Hydraulisk enhed   fejl

Fejl eller nedbrud på den hydrauliske enhed bliver rapporteret på displayet i brugergrænsefladen. Displayet viser 
”Erxxx” fejlkoden. En mindre fejl medfører ikke, at apparatet skifter til sikkerhedstilstand (hvis du er i tvivl om 
årsagerne til funktionsfejlen, eller hvis problemet vedvarer, skal du kontakte din installatør). En stor fejl medfører, at 
apparatet skifter til sikkerhedstilstand  Noter koden og kontakt din installatør 

Fejlkoder 

Beskrivelse Skiftet til sikkerhedstilstand Mulige årsagerMindre 

fejl

Større 

fejl

3 -

For lavt hydraulisk flow. 

-
For lav hastighedsindstilling på 
cirkulationspumpen   
Tilstoppet filter.- 131

(Apparatet slukker, hvis fejl 3 
indtræffer 3 gange indenfor 
1 time)

5 -
Fremløbstemperatur (T5) eller 
returløbstemperatur (T6) < 2 °C 

-
Defekt frostbeskyttelsesfunktion. 
Backup afbrudt 

6 -

Kommunikationsfejl mellem 
interface-printkortet og 
varmepumpens styringskort.

- Kontrollér kablingen 

19 - Test-tilstand aktiveret - -

35 -
Fejl på varmepumpens 
fremløbsføler (T5) 

-
Kortslutning, føler frakoblet eller 
afbrudt. Defekt føler. Anden fejl.

36
Fejl på varmepumpens 
returløbsføler (T5) 

-
Kortslutning, føler frakoblet eller 
afbrudt. Defekt føler. Anden fejl.

- 132 Fremløbstemperatur > 70°C (T5) -

46 - Kreds 2 følerfejl (T12) -
Kortslutning, føler frakoblet eller 
afbrudt. Defekt føler. Anden fejl.

48 - Udeføler-fejl (T7) -
Kortslutning, føler frakoblet eller 
afbrudt. Defekt føler. Anden fejl.

47 - Varmtvandsbeholder følerfejl (T8) -
Kortslutning, føler frakoblet eller 
afbrudt. Defekt føler. Anden fejl.

- 148 Legionella cyklus fejl.
Denne fejl vises, hvis 3 på 
hinanden følgende tests 
fejler.

Varmt brugsvand backup frakoblet 

52 - Frost detekteret i returløbs-
kredsen under afrimning af 
udendørs-enheden (temperatur 
< 2 °C) 

-

Det cirkulerende vandindhold er for 
lavt (kontakt installatøren) 

- 180

Apparatet slukker, hvis fejl 52 
indtræffer 3 gange indenfor 
1 time 

53 - Frost detekteret i fremløbs-
kredsen under afrimning af 
udendørs-enheden (temperatur 
< 3°C) 

-

- 181

Apparatet slukker, hvis fejl 3 
indtræffer 3 gange indenfor 
1 time 

55 -

Frostbeskyttelse af varmepumpe-
kredsløbet aktiveret (med 
elektrisk backup)

- -

56 -

Frostbeskyttelse af varmt 
brugsvandstanken aktiveret (med 
elektrisk backup)

- -

62 -
- Frakobling af belastning eller 
tarifering aktiveret 

- -

66 -
Fejl på udendørs enhed (ekstern 
årsag)

-
Se § "5.3 Udendørs-enhed fejl", 
side 21 

67 -
Varmt brugsvand opvarmes for 
længe (> 6 timer) 

- For stort forbrug under samme 
opvarmningscyklus.
Varmt brugsvand backup frakoblet 

- 195
Apparatet slukker, hvis fejl 67 
indtræffer 3 gange i træk.

68 -

Rumføler temperaturen i 
kreds 1 mangler, og "Rumføler 
indflydelse" funktionen (nr. 33) er 
aktiveret 

-
Parameter 33 bruges uden 
rumføler   
Rumføler afbrudt eller mangler 
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Fejlkoder 

Beskrivelse Skiftet til sikkerhedstilstand Mulige årsagerMindre 

fejl

Større 

fejl

69 -

Rumføler temperaturen i 
kreds 2 mangler, og "Rumføler 
indflydelse" funktionen (nr. 53) er 
aktiveret 

-
Parameter 53 bruges uden 
rumføler   
Rumføler afbrudt eller mangler 

70 - Nødbetjenings-tilstand aktiveret - -

71 - Kreds 2 temperatur > 55°C - Defekt blandeventil 

73 -
Ekstern fejl i forbindelse med 
input EX3 

P
a

ra
m

e
te

r 
7

5
 

in
d

st
ill

e
t 

til
  

  1 -> Varmepumpe låst

Udendørs komponent fejl2 ->Kreds 1 lukket 
ned

3 ->Kreds 2 lukket 
ned

76 - Lavt hydraulisk flow. -
For lav hastighedsindstilling på 
cirkulationspumpen. Tilstoppet filter.

5.3 Udendørs-enhed fejl

Ved fejl på udendørs-enheden
- Brugergrænsefladen viser fejlkoden "Er 66". 
- Se informationsmenuen  , 

- Information " Nr. 18" specificerer fejlkoden for udendørs-enheden  " xx" (se listen nedenfor) 

Udendørs-
enheden 
fejlkode

Interface-printkort Udendørs-
enheds-kort

Fejlbeskrivelse
LED 2 
(grøn)

LED 1 
(rød) LED

0

1 blink 1 blink

Off Kommunikationsfejl mellem interface-printkortet og udendørs-
enheden: Overførselsfejl (seriel retur).

1 1 blink
Kommunikationsfejl mellem interface-printkortet og udendørs-
enheden: Overførselsfejl (seriel frem).

2 4 blink 2 blink 22 blink Hydraulisk enheds varmeveksler temperaturføler-fejl.
3 6 blink 3 blink 18 blink Inverter fejl.
4 6 blink 4 blink 19 blink Aktivt filter fejl / PFC (Power Factor Converter) fejl
5 7 blink 1 blink 2 blink Kondensatudledning temperaturføler-fejl.
6 7 blink 2 blink 8 blink Kompressor temperaturføler-fejl.
7

7 blink 3 blink
5 blink Varmeveksler (center) temperaturføler-fejl.

8 4 blink Varmeveksler (udløb) temperaturføler-fejl.
9 7 blink 4 blink 7 blink Udefølerfejl.

10
7 blink 7 blink

9 blink Radiator temperaturføler (Inverter) fejl.
11 10 blink Radiator temperaturføler (P.F.C.) fejl.
12 7 blink 8 blink 6 blink Trykregulator temperaturføler-fejl
13 8 blink 4 blink - Kompressor el-fejl.
14 8 blink 6 blink 3 blink Trykføler / trykswitch fejl.
15 9 blink 4 blink 13 blink El-afbryder fejl (permanent slukket).

16 9 blink 5 blink
14 blink

Registreringsfejl for kompressor-rotorens position (permanent 
slukket) 

15 blink Kompressor opstart-fejl (permanent slukket).

17 9 blink 7 blink
16 blink Udendørsenhed ventilator-motor 1 fejl.
17 blink Udendørsenhed ventilator-motor 2 fejl.

18 10 blink 1 blink 11 blink Kondensat-udløb temperaturbeskyttelse (permanent slukket).
19 10 blink 3 blink 12 blink Kompressor temperaturbeskyttelse (permanent slukket).
20 10 blink 5 blink 20 blink Unormalt lavt tryk.
21 Afhænger af udendørs-enhedens fejl Fejl, der kommer fra udendørs-enheden.

22 3 blink 2 blink -
Kommunikationsfejl mellem interface-printkortet og 
varmepumpens styringskort.
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6 Vedligehold

For at sikre, at din enhed fungerer korrekt i mange år, skal følgende vedligeholdelsesoperationer udføres i starten af 
hver varmesæson  Normalt udføres disse som en del af en servicekontrakt 

6.1 Periodisk kontrol

 - Kontrollér regelmæssigt vandtrykket i varmekredsen 
(se det trykniveau, installatøren anbefaler - mellem 1 
og 2 bar) 

 - Hvis efterfyldning er påkrævet for at genoprette trykket, 
kontroller hvilken type væske der er brugt (hvis du er i 
tvivl, kontakt din installatør) 

 " Hvis der er behov for hyppige efterfyldninger, 
er det vigtigt, at du undersøger for eventuelle 
lækager.

 " Hyppige påfyldning af vand risikerer at forårsage 
opbygning af kalkaflejringer i varmeveksleren, 
som nedbryder dens ydeevne og forkorter dens 
liv.

 - Hvis fejlen Er 76 vises: Tilkald din installatør 

6.2 Kontrol af udendørsenhed

Fjern støv fra varmeveksleren uden at beskadige 
lamellerne 

Kontrollér, at der ikke er noget, der hindrer luftstrømmen 
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7 Rumtermostat UA55 (ekstratilbehør)

+

-

°C

mode prog
boost
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figur 6 - Uruger Termostat (eksempel på basis-display)

+

-

°C

mode prog
boost

Skærm Indstillingsknapper

Drejeknap 
(manuel 
tilstand)

Vælg tilstand 
(automatisk, manuel, 
fravær, stand-by: Valgt 
tilstand er Off)

Programmerings- 
knap

"Boost" 
knap

figur 5 - Rumtermostat (ekstratilbehør)

Beskrivelse af displayet:

°C
00:00

0.0.0
BOOST

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

OUT

Ikoner Definitioner

Ikon for opvarmning

Ikon for varmt brugsvand

Ikon for køling*

Igangværende konfiguration (ikonen 
og værdien, der ændres, blinker) 

BOOST
Undtagelse (Opvarmning eller Varmt 
brugsvand)

Fraværstilstand

0.0.0
Display:  
Temperatur / Setpunkt værdi / Fejlkoder

OUT Udeføler (temperatur) 

18:30 Tidsdisplay

1 2 3 4 65
Tidsprogram faser 
(maks  6 faser)

21     7
Ugedag 
(1 = mandag,     7 = søndag

* Option

1 2 3 4 65

18:30

19.5
°C

    

7
Ugedag

UrMODE programmering 
aktiveret, fase 3 er aktiv

Målt rumtemperatur

Aktuel status: Opvarmning 
(under varmekald hvis blinker)

Hvis installationen er udstyret med en rumtermostat, 
vises tidsprogrammet ikke på brugergrænsefladen. 
Tidsprogrammeringen styres kun af rumtermostaten 
i den pågældende kreds  Se rumtermostatens 
brugermanual 

7.1 Rumtermostat * og beskrivelse af displayet

7.2 Idriftsættelse MED rumtermostat

Når din installatør har sat din installation i drift:

På rumtermostaten:

• Indstil den aktuelle dato og tid (se § 7.2.1, side 25) 

• Vælg den automatiske tilstand for opvarmning (og for 
køling, hvis din installation er udstyret med et kølesæt) 
(se § 7.2.3, side 26) 

På brugergrænsefladen:
Hvis installationen er udstyret med en varmtvands-
beholder med elektrisk backup:

• Vælg programmeringsfunktionen til varmtvands-
beholderen (se § 3 4 4, side 14) 
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5 - For at gemme dataene og forlade indstillingsmenuen, tryk på justeringsknappen.

7.2.2 Valg af MODE

Valg af MODE (driftstilstand) 

 - For at vælge driftstilstand: Tryk flere gange på MODE knappen:

- Automatisk tilstand 
 
(temperaturen indstilles i 
henhold til tidsprogrammet) 

se § 7.2.3, side 26 

1 2 3 4 65 19:32

20.0°C
    

2

- Fraværstilstand 
 
(temperaturen indstilles for et 
givet antal dage)

se § 7.2.5, side 27

9

14.0°C
    

2

- Konstant tilstand 
 
(fast konstant temperatur)

se § 7.2.4, side 27 

19:32

20.0°C
    

2

- Standbytilstand 
 
(opvarmning / køling *): off
se § 7.2.6, side 28 

19:32

    

2

- Tryk og "hold" mode knappen inde i mere end 3 sekunder for at vælge status (opvarmning eller køling *) 

Den aktuelle status vises med ikonen  (opvarmning) eller  (køling*) 

mode prog boost

mode prog boost

1

mode prog boost

2

4

3 

5 
tryk

18:30

    

7

19:32

    

7

19:32

    

2

* Option

7.2.1 Indstilling af tid og dato
Basis-display.
Indstilling af tid

1 - Tryk  eller  

for at komme frem til indstillingsmenuen  
for tid og ugedag  

  - Timerne blinker 

2 - Tryk  eller  
for at indstille tiden  [fx 18:30 -> 19:32],

(tryk og hold tasten nede for at accelerere 
indstillingsprocessen) 

 

Følg metoden nedenfor for at indstille ugedagen   

Indstilling af ugedag 

(tids displayet blinker; hvis ikke gentag nr. 1) 

3 - Tryk på prog 
knappen for at få adgang til ugedags-indstillingen 
(1: Mandag... 7. Søndag) 

  - Timerne blinker 

4 - Tryk  eller  knappen for at skifte ugedag 
[fx Tirsdag -> set til 2]  
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mode prog boost

mode prog boost

3

4

6  
(tryk og 
hold)

Skift af ugedag, fase, tid og temperatur 
(fx: Indstilling til ugedag 6 - fase 1 - 07:30 - 20,5 °C)

Deaktiver en fase  
(fx: ugedag 6 - fase 2 deaktiveret).

1 2 3 4 5 6 07:30

20.5°C
    

6

21 3 41 2 4 5 6 --:--
-- -°C

    

6

7.2.3 Automatisk tilstand: Indstilling af TIDSPROGRAM og temperaturens setpunkt

 - Standard tidsprogrammet	er indstillet  til 	hele ugen:	[Dag 1 til 7]  
	
	6 faser:  [06:00 (20 °C)] - [08:00 (18 °C)] - [11:30 (20 °C)] - [13:30 (18 °C)] - [17:00 (20 °C)] og [22:00 (18 
°C)] 

18 °C

20 °C

6       7       8       9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20      21     22     23    0       1      2       3      4       5       6       7        
Jour 

1 à 7

Ph. 1 Ph. 5

Ph. 2

Ph. 1

Ph. 6

Ph. 3

Ph. 4

Jour 1 Jour 2

 - Ændring af standardprogrammet: Programmet kan tilpasses individuelle behov (enten for alle dage eller individuelt 
pr  ugedag), med maksimalt 6 tidsperioder 

Hver fase er defineret ved starttid og rumtemperatur   
Mindst en fase skal være aktiveret 

Eksempel	Ændring af tidsprogrammet til weekenden :		lørdag til søndag	[Dag 6 og 7]:

	2 faser	 [07:30 med 20,5 °C] og [23:00 med 18 °C] 

 (I dette eksempel skal fase 1 og 6 ændres, og fase 2 til 5 skal deaktiveres) 

18 °C

20 °C
20,5 °C

6       7       8       9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20      21     22     23    0       1      2       3      4       5       6       7        
Jour 

6 et 7

Ph. 1

Ph. 5 (désactivée)

Ph. 2 (désactivée)

Ph. 1

Ph. 6

Ph. 3 (désactivée)

Ph. 4 (désactivée)

Jour 6 Jour 7

For at komme ind i menuen "Programindstillinger":

- Tryk på prog knappen 

1 - Tryk på knappen for at ændre den ugedag, der 
skal programmeres [fx Lørdag: Dag 6 ] 

2 - Tryk på prog knappen for at vælge den fase, der 
skal ændres [fx fase  1 2 3 4] 

3 - Tryk  eller  
for at indstille start tiden  [fx 07:30] 

4 - Drej på knappen for at indstille ønsket 
rumtemperatur [fx 20,5 °C] 

5 - Tryk på prog én gang for at gå til næste fase  
Følg derpå nr  3 og 4 [fx fase 6 til 18 °C] 

6 - For at aktivere eller deaktivere den aktuelle 
tidsprogramfase, brug prog knappen (tryk, og "hold" i 
mere end 2 sekunder)  Den aktuelle tidsprogramfase er 
deaktiveret, når "-" vises  [fx fase 2 til 5]  

7 - Om nødvendigt tryk på knappen for at konfigurere 
den næste dag  
Følg derefter nr  2, 3 og 4 
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mode prog boost

mode prog boost

2

3 - 5

 
(tryk og 

hold)

1  
(tryk og 
slip)

(fx: Indstil til 9 dages fravær med 14 °C)

Kopier en fase til næste dag 
tip (fx: kopier fase 1 - 07:30 - 20,5 °C til dag 7)

1 2 3 4 5 6 07:30

20.5°C
    

7

9

14.0°C
    

5

mode prog boost

mode prog boost

3

1

19:32

22.0°C
    

2

19:32

20.0°C
    

2

19:32

19.5°C
    

2

2 
tryk

4 - 6 
tryk

(fx: indstil til 22 °C).

(fx: Standard display).

Tip: For at kopiere identiske faser:

  - Tryk, og hold "knappen" i mere end 3 sekunder for 
at kopiere tidsprogramfasen til den næste dag 

[Fx Søndag: dag 7, fase 1 2 3 4, 07:30, 20,5 °C] 

7.2.4 Konstant tilstand: Indstilling af temperatursetpunkt

Påmindelse: Den 
viste temperatur er 
rumtemperaturen 
(fx 19,5 °C) 

1 - Drej på knappen 
for at nå frem til den 
aktuelt indstillede 
ønsketemperatur [fx 20 
°C] 

2 - Tryk (t° blinker), og drej derefter hjulet (3) for at 
indstille den ønskede rumtemperatur [fx 22 °C],

4 - Tryk på knappen for at bekræfte.
Displayet vender tilbage til temperaturen målt i rummet 
og til ’Konstant tilstand’ 

Note:  
Hvis denne indstilling udføres, når rumføleren er i 
automatisk tilstand, vil den blive annulleret og erstattet 
med manuel drift.

7.2.5 Fraværstilstand (ferie)

1 - Tryk på mode knappen (indtil kuffert-ikonen vises) for at vælge fraværstilstand 

2 - Tryk  eller  
for at indstille antallet af dage [fx 9] 

3 - Drej på knappen for at indstille den ønskede 
temperatur ] 

4 - Tryk på og drej derefter knappen (5) for at indstille 
den ønskede  [fx 14 °C],

6 - Tryk på knappen for at bekræfte.

For at forlade menuen "Programindstillinger":

- Tryk på mode knappen 

Eller: Hvis der ikke er foretaget nogen indstilling i 1 minut, 
vender skærmen automatisk tilbage til basisdisplayet.

Brugsanvisning ”1716 - DA - 27 -

Loria duo 6000 varmepumpe



mode prog boost

°C
58.0

19:32

2

4321

BOOST

65

mode prog boost

°C
22.0

19:32

2

4321

BOOST

65

1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 61 2 3 4 5 61 2 3 4 65 19:32

05.5
°C 
OUT

2

(fx: Varme undtagelse).

(Fx: Varmt brugsvand* ”boost”)

(Fx info: Udetemperatur aflæsning).

mode prog boost

°C
22.0

19:32

2

4321

BOOST

65

1

2 
tryk

boost  
(tryk og slip) 

boost  
(tryk og hold)  

1 2 3 4 65 19:32

22.0 °C
  

BOOST

2

1 2 3 4 65 19:32

55.0 °C
  

BOOST

   
2

2

1 
tryk

mode prog boost
1  
(tryk og 
slip)

19:32

    

2

* Option

7.2.6 Standby tilstand

1 - Tryk på mode knappen indtil alle ikoner forsvinder 
for at vælge ’Standby tilstand’) 

7.2.7 Undtagelses-funktion – "boost" knap

Tryk på boost-knappen for at få adgang til undtagelses-
funktionerne 

 - Tryk og slip: Opvarmning (eller køling*) undtagelse 
er aktiveret  Teksten ”BOOST” kommer frem på 
skærmen 

Når undtagelsen er aktiveret, skal rumtemperaturen 
indstilles med knappen (1) (fx 22 °C). Tryk på knappen 
(2) for at bekræfte 

I Auto tilstand stopper undtagelsen, når næste 
programfase begynder.
I manuel tilstand varer fritagelsen i 2 timer og stopper 
derefter 

 - Tryk og hold (> 3 sek ): Varmt brugsvand "Boost” 
er aktiveret  "BOOST"-teksten og varmt brugsvand 
ikonen vises på skærmen 

Varmtvandsbeholderen opvarmes til dens komfort 
temperatur 

7.2.8 Informationsskærm – Drejeknap

I automatisk eller Standby tilstand:
Informationsskærmen kan nås ved at trykke på knappen 
(1); drej derpå knappen (2) for at få adgang til følgende 
oplysninger:
• Udetemperatur 

• Kredsens temperatur (opvarmning / køling*) 

• Temperaturen i varmtvandsbeholderen 

• Fraværs-tilstand: Antal dage tilbage 

• Fraværs-tilstand: Temperaturen under fravær 

Tryk på mode knappen for at afslutte informations-
skærmen 

Eller: Hvis der ikke er foretaget nogen indstilling i 1 minut, 
vender skærmen automatisk tilbage til basisdisplayet.
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8 ErP opfyldelse af værdier

8.1 ErP definition
"ErP" omfatter to europæiske direktiver, der indgår i programmet for den globale reduktion af emissionen af drivhusgasser:

 - Øko-design direktivet fastsætter effektivitets-grænseværdier og forbyder salg af varer med en effektivitet, der er lavere end de fastsatte grænser.

 - I henhold til Mærknings-direktivet skal energieffektiviteten vises for at tilskynde slutbrugere til at købe energieffektive produkter.

8.2 ErP Specifikationer
Varemærke / Produktnavn:                           atlantic / ... Loria duo 6004 Loria duo 6006 Loria duo 6008 Loria duo 6010

Reference 522 963 522 964 522 965 522 966

Varmeintervaller 35°C 55°C 35°C 55°C 35°C 55°C 35°C 55°C

Luft/vand varmepumpe Ja

Forsynet med ekstra varmelegeme Ja

Varmepumpe kombinationsvarmer Ja

Gennemsnitlige klima - rumopvarmning karakteristika

Energiklasse Produkt (a) - - A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Energiklasse Pakke - - A+++ A++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++

Nominel varmeydelse (2) P
nominel

kW 4 4 6 5 7 6 9 7

Årsvirkningsgrad ƞ
s

% 181 127 186 128 166 124 154 116

Årsvirkningsgrad for energi med pakke for udeføler  (1) ƞ
s

% 183 129 188 130 168 126 156 118

Årsvirkningsgrad for energi med rumføler (1) ƞ
s

% 185 131 190 132 170 128 158 120

Årligt energiforbrug Q
he

kWt 1884 2708 2588 2933 3226 4197 4481 5256

Normalt klima - produktion af varmt brugsvand

Deklareret belastningsprofil - - L L L L

Energiklasse - - A+ A+ A+ A+

Virkningsgrad ƞ
wh

% 130 130 130 130

Årligt energiforbrug AEF kWt 966 966 966 966

Dagligt elforbrug Q
elek

kWt 4 4 4 4

Koldt klima - Rumopvarmningskarakteristikker

Nominel varmeydelse (2) P
nominel

kW

IRÅrsvirkningsgrad ƞ
s

%

Årligt energiforbrug Q
he

kWt

Koldt klima - produktion af varmt brugsvand

Deklareret belastningsprofil - -

IR
Virkningsgrad ƞ

wh
%

Årligt energiforbrug AEF kWt

Dagligt elforbrug Q
elek

kWt

Varmt klima - Rumopvarmningskarakteristikker

Nominel varmeydelse (2) P
nominel

kW 5 5 6 6 7 7 12 8

Årsvirkningsgrad ƞ
s

% 221 160 242 153 211 154 201 130

Årligt energiforbrug Q
he

kWt 1270 1793 1201 1936 1866 2349 3040 2990

Varmt klima - produktion af varmt brugsvand

Deklareret belastningsprofil - - L L L L

Virkningsgrad ƞ
wh

% 130 130 130 130

Årligt energiforbrug AEF kWt 966 966 966 966

Dagligt elforbrug Q
elek

kWt 4 4 4 4
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Varemærke / Produktnavn:                           atlantic / ... Loria duo 6004 Loria duo 6006 Loria duo 6008 Loria duo 6010

Reference 522 963 522 964 522 965 522 966

Varmeintervaller 35°C 55°C 35°C 55°C 35°C 55°C 35°C 55°C

Støjniveau

Lydeffektniveau fra hydraulisk enhed L
WA

dBa 44 44 44 44

Lydeffektniveau fra udendørs enhed L
WA

dBa 62 62 69 68

Deklareret ydelse til opvarmning med dellast ved stuetemperatur 20 °C og udetemperatur Tj

Tj = -7°C Pdh kW 3,7 3,8 5,2 4,1 5,8 5,6 7,5 6,6

Tj = +2°C Pdh kW 2,4 2,5 3,5 2,7 3,7 3,4 4,6 4,0

Tj = +7°C Pdh kW 2,0 1,4 1,9 1,8 2,5 2,0 3,2 3,2

Tj = +12°C Pdh kW 2,3 2,1 2,4 2,1 2,1 2,0 3,8 3,5

Tj = bivalent temperatur Pdh kW 3,7 3,8 5,2 4,1 5,8 5,6 7,5 6,6

Tj = grænsetemperatur for drift Pdh kW 3,4 3,2 4,8 3,9 6,0 4,7 6,9 6,1

Bivalent temperatur T
biv

°C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

Nedsættelseskoefficient (3) (3) Cdh - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Virkningsgrad angivet ved delvis belastning med en indetemperatur på 20 °C og en udetemperatur på Tj

Tj = -7°C COP
d

- 2,96 1,95 2,90 1,94 2,56 1,78 2,40 1,80

Tj = +2°C COP
d

- 4,48 3,21 4,64 3,23 4,20 3,22 3,90 2,80

Tj = +7°C COP
d

- 6,37 4,41 6,13 4,40 5,69 4,20 5,30 4,40

Tj = +12°C COP
d

- 8,69 6,50 9,26 6,46 7,20 5,90 7,30 4,90

Tj = bivalent temperatur COP
d

- 2,96 2,00 2,81 1,94 2,56 1,83 2,40 1,80

Tj = grænsetemperatur for drift COP
d

- 2,65 1,62 2,90 1,78 2,37 1,54 2,20 1,60

For luft-til-vand varmepumper: Driftstemperatur-
begrænsning TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Temperaturgrænse for vand til opvarmning WTOL °C 55 55 55 55 55 55 55 55

Ekstra varmelegeme

Nominel varmeydelse (2) P
sup

kW 0,8 1,1 1,1 0,7 0,6 1,8 1,6 1,3

Energikilde - - Elektricitet

Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand

Off tilstand P
OFF

kW 0,009 0,009 0,009 0,007

Termostat-off tilstand P
TO

kW 0,014 0,014 0,015 0,054

Standby tilstand P
SB

kW 0,009 0,009 0,009 0,007

Krumtaphus opvarmningstilstand P
CK

kW 0 0 0 0

Andre egenskaber

Effektstyring - - Inverter

Til luft-til-vand varmepumper, nominel luftflow-hastighed, 
udendørs enhed - m3/t 2070 2340 3600 6200

(a) Produktets energiklasse Energiklassens skala for disse produkter er begrænset til klasse A ++ indtil 2019.
(1) Nærmere oplysninger om beregningerne findes på pakkesedlen. Rumapparat refererer til: Følere, rumtermostater og offset styringer inkluderet eller ikke inkluderet i 
sættene.
(2)  For rumvarmeanlæg med varmepumper, og kombinerede varmeapparater med varmepumper, er den nominelle varmeproduktion Pnominel lig med 
 det nominelle varmeforbrug Pdesign og den nominelle varmeproduktion fra den supplerende varmekilde Psup er lig med den supplerende varmekildes kapacitet sup(Tj).
(3) Hvis Cdh ikke er målt, er standard nedsættelseskoefficienten Cdh = 0,9.
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 " Område 35°C

 

A+++A++G F E D C B A A+

< 55% ≥ 55% ≥ 59% ≥ 61% ≥ 100% ≥ 107% ≥ 115% ≥ 123% ≥ 150% ≥ 175%

Produktnavn Loria duo 6004 Loria duo 6006 Loria duo 6008 Loria duo 6010

Reference 522 963 522 964 522 965 522 966

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning med varmepumpe 181% 186% 166% 154%

Temperaturstyring type:

- Udeføler (inkluderet i pakken) klasse II - klasse II - - klasse II -

Modulerende rumtermostat (udeføler inkluderet i pakken) - klasse 
VI - klasse 

VI - klasse 
VI - klasse 

VI

Gevinst 2% 4% 2% 4% 2% 4% 2% 4%

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning med pakken ved middel 
klimaforhold 183% 185% 188% 190% 168% 170% 156% 158%

Pakkens energiklasse A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning med pakken ved varme 
klimaforhold 238% 240% 236% 238% 234% 236% 203% 205%

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning med pakken ved kolde 
klimaforhold IR

Energieffektiviteten af det kombinerede produkt, der er beskrevet heri, svarer måske ikke til den faktiske energieffektivitet, når den er installeret 
i en bygning, da denne effektivitet også påvirkes af andre faktorer som fx varmetab i distributionssystemet og dimensionering af produkterne i 
forhold til bygningens størrelse og egenskaber.

 " Område 55°C

 

A+++A++G F E D C B A A+

< 30% ≥ 30% ≥ 34% ≥ 36% ≥ 75% ≥ 82% ≥ 90% ≥ 98% ≥ 125% ≥ 150%

Produktnavn Loria duo 6004 Loria duo 6006 Loria duo 6008 Loria duo 6010

Reference 522 963 522 964 522 965 522 966

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning med varmepumpe 127% 128% 124% 114%

Temperaturstyring type:

- Udeføler (inkluderet i pakken) klasse II - klasse II - klasse II - klasse II -

Modulerende rumtermostat (udeføler inkluderet i pakken) - klasse 
VI - klasse 

VI - klasse 
VI - klasse 

VI

Gevinst 2% 4% 2% 4% 2% 4% 2% 4%

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning med pakken ved middel 
klimaforhold

129% 131% 130% 132% 126% 128% 116% 118%

Pakkens energiklasse A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning med pakken ved varme 
klimaforhold

157% 159% 155% 157% 163% 165% 132% 134%

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning med pakken ved kolde 
klimaforhold

IR

Energieffektiviteten af det kombinerede produkt, der er beskrevet heri, svarer måske ikke til den faktiske energieffektivitet, når den er installeret 
i en bygning, da denne effektivitet også påvirkes af andre faktorer som fx varmetab i distributionssystemet og dimensionering af produkterne i 
forhold til bygningens størrelse og egenskaber.

8.3 Liste over pakker

Udeføler inkluderet i den kombinerede pakke

Styring klasse II

Bidrag til årsvirkningsgrad 2%

Modulerende rumtermostat-referencer 
(udendørs føler inkluderet i pakken) 076310 (Rumtermostat UA55)

Styring klasse VI

Bidrag til årsvirkningsgrad 4%



 Dato for idriftsættelse:

Adresse på din varmeinstallatør eller kundeservice. 

Enheden er mærket med dette symbol. Det betyder, at alle elektriske og elektroniske produkter ikke må indgå i husholdningsaffaldet. 
Et specifikt genvindingssystem for denne type produkt er oprettet i alle EU-lande (*), Norge, Island og Liechtenstein. 
Forsøg ikke at adskille dette produkt selv. Det kan have skadelige følger for dit helbred eller på miljøet. 
Oparbejdning af kølemidlet, smøremidler og andre dele må kun udføres af en kvalificeret installatør i overensstemmelse med lokal og national lovgivning. 
Denne enhed skal genvindes af en specialiseret organisation og må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet eller murbrokker, eller anbringes på en losseplads. 
Kontakt venligst din installatør eller Milton Megatherm A/S for yderligere information.

* Afhængig af de nationale regler i de enkelte medlemsstater 
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Dansk leverandør og service:

Milton Megatherm A/S

Formervangen 14-16

2600 Glostrup

Email: info@miltonmegatherm dk 

Telefon: 4697 0000 - Telefax: 4697 0001

CVR nr  1370 7294

012

Nøglemærke certificering:
012-013 - Loria duo 6004 / 012-014 - Loria duo 6006 / 012-015 - Loria duo 6008


