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Generelle regler  
Denne dokumentation indeholder vigtige  
informationer, der danner grundlag for  
en sikker og pålidelig installation,  
klargøring og drift af R600-kedlen.  
Alle i dette dokument beskrevne  
handlinger må udelukkende udføres  
af autoriserede fagfolk. 

Dokumentet kan ændres uden  varsel.  
Vi er ikke forpligtet til at tilpasse allerede  
udlevere produkter til sådanne 
ændringer. 

Der må kun anvendes originale  
reservedele når der udskiftes dele på  
kedlen, ellers bortfalder garantien. 

Anvendelse 
Kedlen R600 må kun anvendes til  
opvarmning og produktion af varmt  
vand. Kedlen bør tilsluttes lukkede  
systemer med en maks. temperatur  
på 100°C (øverste temperatur-grænse- 
værdi), den højeste indstillingstempe- 
ratur er 90°C.  

Normer og regler 
Under installering og drift af kedlen bør  
alle relevante standarder (europæiske  
og lokale) overholdes: 

Lokal bygningsreglement vedr.  
 installering af gassystemer til  
 forbrænding af luft og gas. 

Regler vedrørende forbindelse af  
 kedlen til det elektriske system; 

Regler vedrørende tilslutning af  
 kedlen til det lokale gasnet; 

Normer og regler vedrørende  
 sikkerhedsudstyr for  
 varmesystemer; 

Alle supplerende lokale love/regler  
 vedrørende installering og drift af  
 varmesystemer. 

Supplerende nationale standarder  

Tyskland: 

RAL - UZ 61 / DIN 4702-8 

Schweiz:

SVGW 

Østrig:

ÖVGW 

Holland:

NOx staatsblad 344 (1994) 

GASKEUR BASIS 

GASKEUR SV 

GASKEUR HR107 

Belgien:

HR TOP 

Kedlen R600 er CE-mærket og 
overholder følgende europæiske 
standarder: 
- 92 / 42 / EØF 
 Virkningsgrad i nye  
 varmtvandskedler  
- 90 / 396 / EØF 
 Direktiv om gasapparater  
- 73 / 23 / EØF 
 Lavspændingsdirektivet 

- 89 / 336 / EØF 
 EMC-direktivet  
- EN 656 
 Gasfyrede centralvarmekedler –  
 type B, kedler med en nominel  
 indfyret effekt på mere end 70 kW  
 og mindre end 300 kW 
- EN 15420 
 Gasfyrede centralvarmekedler –  
 type C, kedler med en nominel  
 indfyret effekt på mere end 70 kW  
 og mindre end 1000 kW  
- EN 15417 
 Gasfyrede centralvarmekedler -  
 Specifikke krav for kondenserende  
 kedler med en nominel fyret  
 varmeeffekt større end 70 kW og  
 mindre en 1000 kW 
- EN 13836 
 Gasfyrede centralvarmekedler –  
 type B, kedler med en nominel  
 indfyret effekt på mere end 300 kW  
 og mindre end 1000 kW  
- EN 15502-1 
 Gasfyrede centralvarmekedler –  
 del 1 Generelle krav og tests  
- EN 55014-1 
 Elektromagnetisk kompatibilitet –  
 Krav til husholdningsudstyr,  
 elektrisk værktøj og lignende  
 materiel - del 1: Emission  
- EN 55014-2 
 Elektromagnetisk kompatibilitet –  
 Krav til husholdningsudstyr,  
 elektrisk værktøj og lignende  
 materiel - del 2: Immunitet –  
 produktfamilie standard  

- EN 61000-3-2 
 Elektromagnetisk kompatibilitet  
 (EMC – Del 3 -2: Grænseværdier  
 for udsendelse af harmoniske  
 strømme (udstyrets strømforbrug  
 op til og inklusive 16 A per fase),  
- EN 61000-3-3 
 Elektromagnetisk kompatibilitet  
 (EMC – Del 3 -3: Begrænsning af  
 spændingsændringer,  
 spændingsfluktuationer og flimmer  
 i offentlige lavspændingsforsyninger,  
 fra udstyr med mærkestrøm op til og  
 med 16 A pr. fase og ikke beregnet  
 til betinget tilslutning. 
- EN 60335-1 
 Sikkerhed af elektriske apparater til  
 husholdningsbrug o.l.. Del 1:  
 Almindelige bestemmelser  
- EN 50165 
 Sikkerhed af elektriske apparater til  
 husholdningsbrug o.l.. Del 2-102:  
 Særlige bestemmelser for gas-,  
 olie- og fast brændstofforbrugende  
 apparater med elektriske forbindelser  
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Funktionsprincip  
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Kedlens udformning 
R600 kedlen består af  følgende  
hovedkomponenter:  

1 huset 
2 frontpladen 
3 justérbar fod 
4 kontrolpanel  
 (under afskærmningen) 
5 røggastilslutning 
6 luftindgangstilslutning 
7 gastilslutning 
8 vandstrømtilslutning 
9 returvandtilslutning 
10 2. (varm) returvandtilslutning 
 (for split system use) 
11 fyldes  
12 strømtilførselstilslutninger 
13 ramme 
14 brænder/1. varmevekslerenhed 
15 2./3. varmevekslerenhed 
16 vand-headers 
17 kondensatopsamler 
18 Whirlwind gas/luftblandesystem 
19 ventilator 
20 gasventil 
21 vandstrømkontakt 
22 gastrykkontakt 
23 inspektionsåbning 
24 tænd- og ioniseringslelektroder 
25 sifon 
26 udskiftelig røggasadapter 

Funktionsprincip 
Kedlen R600 er en fuldt modulerende  
kedel. Kedlens styreenhed påfører  
moduleringsraten automatisk til det  
varmebehov, der opstår i systemet.  
Dette gøres ved tilpasning af venti- 
latorens hastighed. Resultatet er at  
Whirlwind-blandesystemet tilfører  
gasandelen i den indstillede venti- 
latorhastighed for at opretholde den  
optimale forbrænding og dermed  
effektivitet. De under forbrændingen  
opståede røggasser transporteres  
nedad gennem kedlen og bortledes på  
bagsiden til skornstensforbindelsen. 

KM628 styreenheden styrer kedlens  
drift med:  

fast temperatur (drift som  
 fritstående enhed) 

vejrkompenserende drift (med  
 ekstrastyring) 

med 0-10V udvendig påvirkning  
 (temperatur eller kapacitet) fra et  
 bygningsstyresystem. 

Returvandet fra systemet strømmer  
ind i kedlens nederste del, der hvor  
røggastemperaturen el lavest i hele  
kedlen. I denne del opstår  
kondenseringen. Vandet transporteres  
op gennem kedlen og forlader kedlen i  
øverste (brænder)-delen.  
Krydsstrøfunktionsprincippet (vand op,  
røggas ned) sikrer de mest effektive  
forbrændingsresultater.  

1                  5                  4                2          7                    12                6 

3                                                                              8          9             10 

21                             14             23    24       18, 19, 20, 22                26 

   13         25                15                       16      17           11 
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  R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607 

Nominel varmeafgivelse ved 80 60°C maks./min* kW 142.1/23.3 190.1/39.5 237.2/39.5 285.2/39.5 380.2/76.6 475.3/76.6 539.0/76.6 

Nominel varmeafgivelse ved 75 60°C maks./min* kW 142.2/23.5 190.3/39.5 237.4/39.5 285.5/39.5 380.6/76.6 475.8/76.6 539.6/76.6 

Nominel varmeafgivelse ved 40/30°C maks./min* kW 150.7/26.7 201.6/45.2 251.4/45.1 302.3/45.2 403.1/87.7 503.9/87.7 571.5/87.7 

Nominel varmeforbrug Hi maks./min* kW 145.0/24.5 194.0/41.5 242.0/41.5 291.0/41.5 388.0/80.5 485.0/80.5 550.0/80.5 

Effekt ved 80/60ºC maks. /min % 98.0/95.1 

Effekt ved 40/30°C maks. /min % 103.9/109.0 

Årlig effekt (NNG 75/60°C) % 106.8 

Årlig effekt (NNG 40/30°C) % 110.4 

Stilstandstab (Tv a n d  = 70°C) % 0.21 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 

Maks.  kondensatstrøm l/h 11 15 19 22 30 37 42 

Gasforbrug H gas maks./min (10,9 kWh/m3) m3/h 13.3/2.3 17.8/3.8 22.2/3.8 26.7/3.8 35.6/7.4 44.5/7.4 50.5/7.4 

Gasforbrug E gas maks./min (10,9 kWh/m3) m3/h 13.3/2.3 17.8/4.4 22.2/4.4 26.7/4.4 35.6/8.5 44.5/8.5 50.5/8.5 

Gasforbrug L gas maks./min (8,34 kWh/m3) m3/h 17.4/2.9 23.2/5.0 29.0/5.0 34.9/5.0 46.5/9.7 58.2/9.7 66.0/9.7 

Gasforbrug LL gas maks./min (8,34 kWh/m3) m3/h 17.4/2.9 23.2/5.8 29.0/5.8 34.9/5.8 46.5/11.2 58.2/11.2 66.0/11.2 

Gasforbrug prop. maks./min (12,8 kWh/kg) kg/h 11.3/1.9 15.2/3.2 18.9/3.2 22.7/3.2 30.3/6.3 37.9/6.3 43.0/6.3 

Gastryk naturgas H/E maks. /min mbar 20/17 

Gastryk naturgas L/LL maks. /min mbar 25/20 

Gastryk flydende gas P maks. /min. mbar 50/30 

Maks.  gastryk mbar 100 

Røggastemperatur ved 80/60ºC maks. /min ºC 78/56 

Røggastemperatur ved 40/30°C maks. /min ºC 56/30 

Røggasmængde maks./min* m3/h 238/40 318/69 397/69 477/69 636/134 795/134 901/134 

CO2 niveau naturgas H/E/L/LL maks. /min. % 10.2/9.4 

CO2 niveau flydende gas P maks. /min. % 11.9/10.0 

NOx niveau maks. /min. mg/kWh 35/15 

CO niveau maks. /min. mg/kWh 14/8 

Maks.  tilladt røggasmodstand maks. /min. Pa 160/10 160/10 200/10 200/10 200/10 250/10 250/10 

Vandvolumen l 27 31 35 61 68 75 82 

Vandtryk maks. /min. bar 8/1 

Maks.  vandtemperatur (overgrænsetermostat) ºC 100 

Maks.  temperatur indstillingspunkt ºC 90 

Nominel vandstrøm ved dT=20K m3/h 6.1 8.1 10.2 12.2 16.3 20.4 23.1 

Hydraulisk modtand ved nominel vandstrøm kPa 10 18 28 15 27 42 55 

El forbindelse V 230/400 

Frekvens Hz 50 

Hovedsikring A 10 

IP klasse  IP20 

Strømforbrug kedel maks./min. (uden pumpe) W 158/43 200/35 230/35 260/35 470/61 650/61 770/61 

Strømforbrug 3 trins pumpe (ekstraudstyr) W 170/90 190/120 380/210 380/210 530/300 720/380 1150/600 

Strømforbrug hastighedskontrolleret pumpe  
(ekstra) 

W 180/10 180/10 435/25 435/25 450/25 800/35 800/35 

Strømforbrug bypass pumpe (ekstraudstyr) W 55/35 85/65 170/90 170/90 190/120 460/225 470/280 

Vægt (tom) kg 295 345 400 465 535 590 650 

Støjniveau i 1 meters afstand dB(A) 59 

Ioniseringsstrøm min. µA 6 

PH værdi kondensat  3.2 

CE certificeringskode  CE 0063BS3840  

Vandtilslutning  R2"  DN65 PN16  

Gastilslutning  R3/4" R1" R1" R1" R1.1/2" R1.1/2" R1.1/2" 

Røggastilslutning mm 150 150 200 200 250 250 250 

Luftindgangstilslutning (til  rumforseglet brug) mm 125 125 150 150 200 200 200 

Kondensattilslutning mm 22 22 22 22 22 22 22 

* min last på gasser H/L/P. For type R602 R607 på gasser LL/ min. værdi 15% højere.  

DK
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Dimensioner  R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607 

L mm 1105 1260 1470 1220 1435 1585 1735 

L2 mm 127.5 127.5 137.5 137.5 187.5 187.5 187.5 

H mm 1480 1480 1500 1500 1500 1500 1500 

H2 mm 1120 1130 1130 1150 1245 1245 1245 

B mm 670 670 670 770 770 770 770 

B2 mm 225 235 235 235 215 215 215 

B3 mm 260 260 260 310 310 310 310 

B4 mm 260 260 260 490 490 490 490 

B5 mm 130 130 130 245 245 245 245 

D1 mm (Diam.) 130 150 150 150 200 200 200 

D2 mm (Diam.) 150 150 200 200 250 250 250 

W1 R" / DN R2" R2" R2" DN65 PN16  

W2 R" / DN R2" R2" R2" DN65 PN16  

G R R 3/4" R 1" R 1" R 1" R 1 1/2"  

1 el-forbindelse 
2 gasforsyning 
3 vandforsyning 
4 vand retur (koldt) 
5 luftindgang 
6 vand retur (varm) 
7 kedelvanddrænventil 
8 røggasudgang 
9 kondensatafløb fleksibel slange 
 25 mm diam. 
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Standardkedel  
En kedel-leveringspakke indeholder  
de følgende komponenter: 

Tilbehør 
Til kedlen kan der bestilles følgende  
tilbehør:  

standard 3-5trins-pumpe inkl.  
 tilslutningssæt; 

hastighedsstyret pumpe inkl.  
 tilslutningssæt; 

sikkerhedsventil, manometer og  
 afluftningskuppel (3,4,5 eller 6 bar)  
 inkl. tilslutningssæt; 

2x maks. og 1x min.  
 vandtrykkontakt og 1 ekstern  
 overgrænsetermostat inkl.  
 tilslutningssæt 

gasfilter inkl. forbindelsessæt 

maks. trykkontakt; 

ekstern overgrænsetermostat inkl.  
 tilslutningssæt 

gasventillækagekontrol (ikke mulig  
 ved R601); 

kontrolleret bypass (inkl. pumpe)  
 inkl tilslutningssæt) 

elektroniksæt med mulighed at  
 tilslutte rumventilator og/eller  
 ekstern gasventil; 

pladevarmeveksler (dT=10K/15K  
 eller dT = 20K) inkl.  
 forbindelsessæt 

lavhastigheds-header, passende  
 for dT=10K/15K og dT=20K inkl.  
 forbindelsessæt 

Ovennævnte tilbehør er specielt udviklet  
til R600-kedlen og dermed nemt at  
installere (plug and play).  
Ved at vælge en kombination af  
ovennævnte sæt kan der skabes en  
individuel systemløsning.  
Spørg leverandøren for mere detaljeret  
information. 

Duo-header til forbinde 2 kedler i  
 kaskade (eksl. tilslutningssæt); 

vejrkompenseret styring, også  
 passende som rumenhed (inkl. alle  
 nødvendige sensorer og sokler); 

vupplerende opvarmnings- 
 zonestyring, når der styres flere  
 end 2 zoner (inkl. væghængt boks,  
 alle nødvendige sokler og  
 tilslutningsmateriale for bus- 
 kommunikation) 

Komponent Stk. Pakke 

Kedel, helt samlet og afprøvet 1 Monteret på træklodser med træramme, 
indsvejset i PE-folie 

Justérbar fod 4 Monteret på kedlens ramme 

Sifon til kondensattilslutning 1 Karton på toppen af varmeveksleren 
(under huset) 

Omskiftepakke for naturgas L og propan inkl. vejledning 1 Karton på toppen af varmeveksleren 
(under huset) 

Drift- og vedligeholdelsevejledning 1 Mappe på kedlens bagside 

Reservedelsliste 1 Mappe på kedlens bagside 

Ledningsdiagram 1 Mappe på kedlens bagside 

Integreret ekstrasystemstyring, inkl. alle nødvendige 
sensorer og sokler (ekstratilbehør) 

1 Integreret elektronisk fordelingstavle på kedlen. 
Sensorer og sokler i karton på 
varmeveksleren (under huset). 

DK
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Transport af kedlen 
R600 kedlen leveres som komplet  
enhed, fuld monteret og afprøvet.  
Maks. bredden er 670 mm for  
modellerne R601-R603 og 770 mm for  
modellerne R604-R607, der gør det  
muligt at transportere alle modeller i et  
stykke gennem almindelige døre.  
Kedlen kan transporteres med en  
pallaløfter, der sættes ind enten fra  
forsiden eller fra siden. 
Hvor det er nødvendigt, kan kedlen  
skilles ad i mindre dele for en nemme  
transport inde i bygningen.  
Nedenstående tabel viser de vigtigste  
dele, der kan afmonteres med deres  
vægt og mål. 

Når kedlen skal transporteres med  
kran, er det nødvendigt at afmontere  
huset inden kedlen forbindes med  
kranen. Forbind altid kranen med  
rammen ved at bruge stropper. 

Komponent    R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607 

Brænder/ 1.varmeveksler-enhed  Vægt [kg] 
Længde [mm] 
Bredde [mm] 

Højde [mm] 

86
735 
400 
321 

100 
885 
400 
321 

112 
1035 
400 
321 

135 
735 
680 
321 

158 
885 
680 
321 

181 
1035 
680 
321 

198 
1185 
680 
321 

2./3. varmevekslerenhed  Vægt [kg] 
Længde [mm] 
Bredde [mm] 

Højde [mm] 

90
735 
400 
244 

103 
885 
400 
244 

116 
1035 
400 
244 

150 
735 
680 
244 

170 
885 
680 
244 

198 
1035 
680 
244 

219 
1185 
680 
244 

Kondensatopsamler   Vægt [kg] 
Længde [mm] 
Bredde [mm] 

Højde [mm] 

7
589 
385 
225 

9
739 
385 
225 

10
889 
385 
225 

11 
589 
665 
225 

12 
739 
665 
225 

13
889 
665 
225 

15
1039 
665 
225 

Ramme   Vægt [kg] 
Længde [mm] 
Bredde [mm] 

Højde [mm] 

15
990 
624 
335 

16
1140 
624 
335 

17
1350 
624 
335 

17 
1100 
724 
335 

18 
1320 
724 
335 

19
1470 
724 
335 

21
1620 
724 
335 

Front-U-ramme med elektrisk styretavle  Vægt [kg] 
Længde [mm] 
Bredde [mm] 

Højde [mm] 

11
628 

1304 
202 

11
628 
1304 
202 

11
628 
1304 
202 

12 
728 
1304 
202 

12 
728 

1304 
202 

12
728 
1304 
202 

12
728 

1304 
202 

1 løftegjorde (4x) 
2 holdebræt (2x) 
3 løftegjorde position (4x)  

1
2

3
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Transport af kedlen 
Fjern huset inden transport af kedlen i  
for at undgå skadeer på husets dele  
under transporten.  
Huset fjernes på følgende måde. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DK
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Kedlens installering 
Kedlen bør placeres i et frotssikkert  
kedelrum. Står kedlen på huset, kan  
det være at selve kedlen er den højeste  
puinkt i installationen. 
Når kedlen placerees, vær vensligst  
opmærksom på den anbefalede  
mindstsafstand på billedet.  
Når kedlen placeres med mindre  
afstand, vanskeliggøres vedlige- 
holdelsen. 
Når først kedlen er placeret korrekt,  
bør træklodserne (1) fjernes og den  
justérbare fod (2) (med vibrations- 
dæmpere) bør justeres iden rigtige  
højde. 
Vand- og gas bør tilsluttes efter foden  
er monteret, da de påvirker den  
præcise højde af alle tilslutninger. 

1 2                                      2 
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Kedlens tilslutning 
Dette kapitel forklarer, hvordan alle  
forbindelser til kedlen oprettes, d.v.s: 

hydrauliktilslutninger 

kondensatdræntilslutning 

gastilslutning 

røggastilslutning 

luftindgangstilslutning 

el-forbindelse  

Kedlen bør altid tilsluttes således, at  
systemet overholder alle relevante  
standarder og regler (europæiske,  
nationale og lokale).  
Det er installatørens ansvar at eller  
standarder og regler overholdes. 

Hydrauliktilslutninger 
Kedlen skal altid tilsluttes således at  
vandstrømmen gennem kedlen altid er  
sikret. Forbind strøm (4) og retur (5)  
forbindelsen på systemet spændingsfrit  
med kedeltilslutningerne.  
Hvis kedlen anvendes i et system med  
to returkredsløb, er standardretur- 
systemet lavtemperatursystemet,  
den anden returforbindelse (6) er  
højtemperatursystemet (fjern dæksel/ 
flange inden tilslutningen).  

(Ekstra-) tilbehørssættet med  
sikkerhedsventil, manometer og  
afluftningskuppel bør monteres på  
strømforbindelsen (4) på kedlen, inden  
tilslutning til systemet.  

(Ekstra-) pumpesættet bør monteres  
direkte på kedlens returforbindelse (5)  
inden tilslutning til systemet.  

Kondensattilslutning (7) 
Efter påfyldning af vand, bør sifonen  
(del av leveringen) installeres ved  
tilslutningen af kondenstindsamleren.  
Før ledningen under rammen og bag  
om kedlen og forbind den med  
kedelrummets afløbssystem.  
Tilslutning til afløbssystemet bør altid  
være åben for at forhindre at kedlen  
fyldes med vand, hvis afløbet er  
stoppet.  

1                 2                     3 

4                 5                       6 

7
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Gastilslutning 
Gasforbindelsen skal oprettes af en  
autoriseret installatør i overens- 
stemmelse med nationale og lokale  
standarder og regler. 

Forbind gasledningen fra systemet  
spændingsfrit med kedlens gastilslutning 
(1). Der bør monteres en gashane  
umiddelbart bag kedlen. 

Et gasfilter kan monteres direkte på  
kedlens gastilslutning.  

Røggastilslutning 
Regler for tilslutning af røggassystemer  
er meget forskellige fra land til land.  
Alle nationale regler med henblik på  
røggassystemer skal overholdes. 

Forbind røggassystemet via  
røggastilslutningen (2) på kedlen, brug  
kun røggassystemer med sømløse  
forbindelser. Det er ikke nødvendigt at  
oprette et separat kondensatdræn for  
røggassystemet, fordi kondensatet  
drænes via kedlens sifon.  
Vær opmærksom på følgende: 

Det anbefales at bruge rustfrit  
 stål eller PPS røggassystemer 

Røggassystemets diameter 
 skal vælges efter en beregning,  
 der følger de nationale regler 

Konstruér røggassystemet så  
 kort som muligt ( vedr. maks.  
 længde se plandokumentation) 

Konstruér horisontale strækninger  
 med en min. vinkel på 5º. 

Luftindgangstilslutning  
Luftindgangen kan tilsluttes i rumtætte  
installationer Diameteren bør beregnes  
i henhold til nationale regler, sammen  
med røggassystemet. Den totale  
modstand af begge systemer må ikke  
overskride den maks. tilladte modstand  
af ventilatoren i kedlens indre  
(se også kapitel: Tekniske data). 

Når kedlen er installeret i en ikke  
rumtæt udgave, bør der forbindes en  
vertikal luftindgang med en åbning over  
kedelniveau med kedlen. 

El-forbindelse 
Den elektriske forbindelse skal oprettes  
af en autoriseret elektriker i over- 
ensstemmelse med nationale og lokale  
standarder og regler. 

For strømforsyningen kræves en  
strømafbryder med en kontaktåbning  
på mindst 3 mm i kedelrummet.  
Denne afbryder tjenes til frakobling af  
strømforsyning for vedlige- 
holdelsesopgave.  

Sæt alle kabler gennem kabel- 
gennemføringerne på kedlens bagside  
(10) og før dem gennem kabelbakken 
(11) ind i klemkassen foran på kedlen  
(12).  

Forbind alle kabler med klemmerne i  
henhold til ledningsdiagrammet  
(i mappen, der sidder på kedlens  
bagside) 

12 

11 
10 
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Ibrugtagning 

Vand- og hydrauliksystem  

13 

Vandkvalitet 
Systemet brø fyldes med vand med en  
pH-værdi mellem 8,0 og 9,5.  
Vandets klorering bør ikke overskride   
50 mg/l. Indtrængen af ilt via diffusion  
bør altid undgås. Skader på  
varmevaksleren pga. af iltdiffusion  
er udelukket fra garantien.  

I installationer med højere vand- 
volumener, er det nødvendigt at over- 
holde maks. påfyldnings- og ekstra  
volumer med de tilsvarende hårdheds- 
grader, som angivet i den tyske  
VDI2035 standard. I nedenstående  
tabel findes nominelle værdier for  
fyldning og ekstra vand for R600 i  
henhold til VDI2035. 

Tabellen til venstre viser relationen  
mellem vandkvalitet og maks. vand- 
påfyldningsvolumen i kedlens levetid.  
Se originaltekst VDI2035 for yderligere  
informationer. 

Kedeludgang
[kW] 

Maks. summe af alkaliske jorder  
[mol/m3]

Maks total hærde  
[dºH]

50 - 200 2.0 11.2 

200 - 600 1.5 8.4 

Koncentrat 
Ca(HCO3)2

Systemet bør installationskapacitet Q (kW) 

150 200 250 300 400 500 600 

mol/m3 dºH Maks. vand(gen)opfyldningsvolumen Vmax [m
3]

0.5 2.8 - - - - - - - 

1.0 5.6 - - - - - - - 

1.5 8.4 3 4 5 6 8 10 12 

2.0 11.2 3 4 5 6 6.3 7.8 9.4 

2.5 14.0 1.9 2.5 3.1 3.8 5.0 6.3 7.5 

3.0 16.8 1.6 2.1 2.6 3.1 4.2 5.2 6.3 

Min. driftstryk 

[bar] 

Strøm 
temperatur 

[ºC] 

> 1.5 90 
> 1.0 80 

Vandtryk 
Åbn systemets ventiler. Kontrollér  
vandtrykket i systemet. Hvis vandtrykket  
er for lavt (se nedenstående tabel) øg  
trykket mindst op til min. nødvendigt  
vandtryk i tabellen. 
Påfyldningen kan ske via påfyldnings- og  
drænventilen (2) på kedlens  
returforbindelse (1). 

1

2

Hydrauliksystem 
Kontrollér at kedlen er hydraulisk  
forbundet til systemet  på en måde at  
vandstrømmen altid er garanteret under 
brænderens drift. Vandstrømmen  
overvåges af vandstrømkontakten og  
manglende vandstrøm vil altid medføre  
direkte stop af brænderen og  
nedlukning af kedlen. 

Ibrugtagning af kedlen bør kun udføres  
af autoriserede fagfolk. Ved manglende  
overholdelse af denne forudsætning  
bortfalder garantien Der bør udfyldes  
et protokol vedr. ibrugtagningen (se et  
eksempel på et ibrugtagningsprotokol  
sidst i dette kapitel) 

Kapitlet forklarer ibrugtagningen af  
kedlen med en standardkedelstyring.  
Hvis der installeres en ekstra  
systemstyring, se i dens vejledning  
under Ibrugtagning. 
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Ibrugtagning 

Gas forsyning
Kondensatforbindelse 
Røggas- og luftindgangsforbindelser 

14

Gasforsyning 
Kontrollér om gasforsyningsforbindelsen  
til kedlen er tæt. Hvis der findes lækager,  
skal de tætnes inden kedlen startes. 

Fjern luften mellem gasventilen og  
gasledningen. Dette kan gøres ved  
testpunktet (1) på gastrykkontakten.  
Glem ikke at lukke testpunktet efter  
afslutning! 

Kontrollér gastype og værdier i samarbejde 
med den lokale gasleverandør for at få at  
vide hvilken type gas kedlen bør drives  
med. Se i vejledningen til omskiftersættet,  
hvis kedlen skal installeres med  
naturgas L eller LPG. 

Kondensattilslutning 
Fjern sifonen (2) fra kondensat- 
tilslutningen. Fyld den med vand og sæt  
den igen på plads. Sørg for at sifonen er  
fyldt inden kedlen startes, for at undgå  
røggasser skal der tømmes gennem  
kondensattilslutningen!  

Røggas og luftindgangstilslutninger  
Kontrollér om røggas- og luftindgangs- 
systemer er foretaget  i henhold til  
nationale og lokale regler. Installeringer,  
der ikke overholder reglerne, må ikke  
tages i brug. 

Kontroller at alle forbindelser er fri. 

Størrelsen på gas- og luftindgangs- 
forbindelser må ikke reduceres. 

2
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Ibrugtagning 

Klargøring af kedlen til første start  
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Klargøring af kedlen til første start

Åbn gasforbindelsen; 

Tænd ved strømafbryderen for  
 kedlens strømforsyning.; 

Tænd for kedlen ved til/fra-knappen  
 (1).  

Sørg for at kedlen forbliver i  
 standby K (2) 
 Brug drejeknappen (3); 

Kontrollér pumpens drift: kontroller  
 at pumpens rotationsretning er  
 korrekt;

Luk al luft ud af pumpen ved at  
 fjerne dækslet på pumpens  
 motorhus.

Det anbefales at holde kedlen ved 50%  
belastning et stykke tid efter opstarten,  
da dette er den nemmeste indstilling for  
starten af forbrændingsanalysen Dette  
kan sikres på følgende måde: 

Åbn låget på kedlens styring; 

Brug drejeknappen (3) til at gå til  
 parameter P9 I menuen; 

Ændr P9 (5) til 50% (tryk  
 programknap (4), ændr værdien  
 med drejeknappen (3), tryk  
 programknap (4) for at bekræfte). 

Åbn låget på kedlens styring; 

1

2

3

3

4
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Ibrugtagning 

Forbrændingsanalyse
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Forbrændingsindstillinger 
For naturgas G20 / G25 

    R601-R607 

CO2, max % 10.2 ± 0.2 

COmax ppm < 30 

Forbrændingsindstillinger 
for LPG G31 

Omstil kedlen inden drift (se 
vejledning omstillingssæt) 

    R601-R607 

CO2, max % 11.9 ± 0.2 

COmax ppm < 30 

Forbrændingsanalyse ved fuld last  
Start kedlen i servicefunktion for  
fuldlastdrift (W2). Når P9 er reduceret  
til 50% (se kapitel ovenfor), arbejder  
kedlen ved 50% last.  
Lad kedlen stabiliseres forbrændingen  
i 3 minutter. ØG derefter P9 trinvist til  
100%. Kontroller gastrykket på  
gasventilens indgang når kedlens  
belastning øges.  
Gastrykket bør aldrig falde under den  
min. krævede værdi, se tekniske data.  
Indstil minimum gastrykkontakt (1) til  
50% af nødvendigt gastryk. 

Kontroller forbrændingsindstillingen via  
testpunktet i skorstensforbindelsen (3)  
Om nødvendigt, korriger indstillingerne  
med den flade skrue på gasventilens  
udgang (2). 

Forbrændingskontrol ved minimal  
belastning 
Indstil kedlen til servicefunktion for  
minimalbelastningsdrift (WI). Kontrollér  
forbrændingsindstillingerne på samme  
måde som beskrevet ved fuld last.  
Om nødvendigt, korriger indstillingerne  
med sekskant-indstillingsskruen på  
begge gasventilens sider (4).  

Forbrændingskontrol ved 50% last  
Det anbefales at udføre en  
referencekontrol af forbrændings- 
værdierne ved 50% for at kontrollere  
at gasventilen er indstillet således, at  
moduleringsadfærden er normal. CO2

værdien bør ligge inden for  
indstillingerne for fuld last og minimal  
last.  

CO-værdien bør være den samme  
som fuldlast- og min.-lastværdier 

Sørg for at parameter P9 stilles tilbage  
til 100 og indstil kedlen til auto- 
matikfunktionen (F) efter forbrændings- 
testen ar afsluttet.  

Forbrændingsindstillinger 
For naturgas G20 / G25  

    R601-R607 

CO2, min % 9.4 ± 0.2 

COmin ppm < 30 

Forbrændingsindstillinger  
for LPG-G31 

Omstil kedlen før brug 
(se vejledningssæt instruktion)  

    R601-R607 

CO2, min % 10.0 ± 0.2 

COmin ppm < 30 

2

4

R601 

R602 - R607 

1
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Ibrugtagning 

Kontrol af vandstrøm  
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qfaktisl = ( Tnominel / Tmålt) * qnominel   [m
3/h]

qfaktisl = ( pmålt / pnominel) * qnominel  [m
3/h] 

Vandstrøm strømdata 
    R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607 
Nominel strømrate  [m3/h] 6.1 8.1 10.2 12.2 16.3 20.4 23.1 

T til nominel strømrate  [ºC] 20 
p til nominel strømrate [kPa] 10 18 28 15 27 42 55 

Kontrol af vandstrøm
Vandstrømme gennem kedlen kan  
kontrolleres på to forskellige metoder,  
som vises nedenstående: 

T måling
Kontroller temperaturdifferencen over  
kedlen ( T returstrøm) Når kedlen  
kører med fuld last. Den nominelle T
er 20K og skal ligge mindst mellem  
15K og 25K for at sikre en sikker drift  
af kedlen. En indikation for den faktiske  
strømrate kan findes ved hjælp af 
følgende beregning (se nedenstående  
tabel for nominelle data): 

p måling
Kontrollér trykdifferencen over kedlen 
( p når kedlens pumpe kører (brænder 
ikke nødvendig). Den nominelle p for 
hver kedeltype findes i nedenstående 
tabel, faktisk p skal ligge i området:  
-35%  pnom  +75%. En indikation for 
den faktiske strømrate kan findes i 
følgende beregning (se nedenstående 
tabel for nominelle værdier): 

DK



Ibrugtagning 

Kontrol af sikkerhedsudstyrets funktion  
Kontrol af gastæthed
Nedlukning af kedlen 
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Vandstrømtemperatursensor (1)  
Træk sensorens stik ud, imens kedlen  
er tændt. Dette bør medføre en  
afbrydelse nr. 12. 
Afbrydelsen bør ende, så snart stikket  
er sat på plads; kedlen starter igen. 

Røggastemperatursensor (2)  
Træk sensorens stik ud, imens kedlen  
er tændt. Dette bør medføre en  
afbrydelse nr. 13. 
Afbrydelsen bør ende, så snart stikket  
er sat på plads; kedlen starter igen.  

Vandstrømsensor (3) 
Luk (langsomt) ventilen i strøm- 
forbindelsen til systemet imens kedlen  
kører ved min. last.  
Når ventilen er næsten lukket og  
vandstrømmen er utilstrækkeligt,  
bør vandstrømkontakten afbryde og  
kedlen vil lukke ned 40. Åbn ventilen.  
En manuel nulstilling er nødvendig.  

Minimal-gastryk-kontakt (5)  
Luk gashanen når kedlen er i standby- 
position (K). Åbn testpunktet på  
gasledningen (4) imens gastrykket  
måles på gastrykkontaktens testpunkt  
(5). Kedlen lukker ned nr. 2, når  
nedlukningsstillingen er nået. Luk  
begge testpunkter og åbn gashanen.  

Kontrol af sikkerhedsudstyrets  
funktion  
Hele sikkerhedsudstyret skal kontrollers  
for korrekt funktion. Sikkerhedsudstyret  
på en standardkedel består af en  
vandstrøm-temperatursensor,  
vandstrøm-kontakt, min. gastryk-kontakt  
og ioniseringselektrode Disse enheder  
kan kontrolleres på følgende måde. 

Ioniseringselektrode (6) 
Fjern el-forbindelsen af ioniserings- 
elektroden, imens kedlen kører, kedlen  
vil lukke ned nr. 5. Kedlen forsøger at  
genstarte. Da el-forbindelsen er afbrudt,  
medfører genstarten et nødstop nr. 4.  
Når forbindelsen allerede er oprettet,  
gennemføres genstarten 

Måling af ioniseringsstrømmen kan  
gennemføres ved at montere en  
multimeter (indstillet til µA) mellem  
ioniserings-elektroden og den elektriske  
forbindelse. Ioniseringsstrømmen bør  
altid ligge over 1,2 µA, normalt vil det  
ligge på 6 µA og mere. 

Gastæthedskontrol 
Kontrollér gastætheden af alle tætnede 
forbindelser med godkendt sæbe eller 
et elektronisk gasanalyseapparat: 

testpunkter 

boltforbindelser 

pakninger på blandingssystem, etc. 

Nedlukning af kedlen 
Når kedlen ikke bruges i længere tid,  
lukkes den ned ved hjælp af følgende  
procedure:  

Sæt kedlen i standby (K)

Sluk for kedlen med  
 ON/Off-kontakten (7) 

Afbryd kedlens strømforsyning ved  
 hovedafbryderen i kedelrummet 

Luk for gasforsyningen til kedlen. 

7
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Ibrugtagning 

Ibrugtagningsprotokol  
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Ibrugtagningsprotokol R600  
Projekt

Kedeltype   Projekt   

Serienummer   Adresse   

År   By   

Nominel last (Hi)  [kW] Dato   

Nominel output (Hi)  [kW] Ingeniør   

System

Vandtryk [bar] Installering: Tagtop 

Vand pH [-] Jordniveau 

Vandhårdhed [dºH] Kælder 

Vand klorid [mg/l] Andet: ........................... 

Vand T fuld last  [ºC] Lavhastigheds-header 

Vand pkedel  [kPa] Plade-varmeveksler 

Vandstrøm [m3/h] Bypass-kedel 

Pumpeindstilling [-] Andet: ............................ 

Sikkerhedsudstyr

Overgrænseindstilling [ºC] Vandstrømsensor kontrolleret o 

Temperaturbegrænsningskontakt indstilling [ºC] Røggassensor kontrolleret o 

Min. gastrykkontakt indstilling [mbar] Vandstrømsensor-kontakt kontrolleret o 

Antændingstid brænder [sec]    

Forbrændingsanalyse

100% last 50% last Min. last

Gasforbrug [m3/h] [m3/h] [m3/h] 

Gastryk [mbar] [mbar] [mbar] 

CO2 [%] [%] [%] 

O2 [%] [%] [%] 

CO [ppm] [ppm] [ppm] 

NOx [ppm] [ppm] [ppm] 

Tatmosfærisk [ºC] [ºC] [ºC] 

Trøggas [ºC] [ºC] [ºC] 

Tvand, strøm [ºC] [ºC] [ºC] 

Tvand, retur [ºC] [ºC] [ºC] 

Ioniseringsstrøm  [µA] [µA] [µA] 

pventilator [mbar] [mbar] [mbar] 

ptop panel [mbar] [mbar] [mbar] 

pbrændkammer [mbar] [mbar] [mbar] 

Parameterindstillinger

P1 Indstillingstemperatur opvarmning [ºC] P1 Indstillingstemperatur opvarmning [ºC] 

P2 Indstillingspunkt DHW  [ºC] P2 Indstillingspunkt DHW [%] 

P11 Maks. kedel-indstillingspunkt [ºC] P11 Maks. kedel-indstillingspunkt [%] 

Bemærkninger

Hydraulik: 

DHW = Brugsvand  
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Brugsanvisning 

Hovedmenu (driftsfunktion) 
Parametermenu (funktion information/programmering)

20

Kedelstyringen har to menuer: hovedmenuen (driftsfunktion), når låget er lukket, og parametermenuen (funktion  
Information/programmering), når låget er åben. Begge menuer og muligheder er forklaret i de næste paragraffer. 

Hovedmenu (driftsfunktion) låg lukket  
Når låget er lukket og drejeknappen (1) drejes med eller mod uret kan kedlens  
driftsfunktion (2) indstilles. De mulige funktioner er: 
K Standby (kun frostbeskyttelse)  
F Automatisk driftsfunktion (opvarmning og DHW)  
F Sommerfunktion (kun DHW, ingen opvarmning)  
W1 Servicefunktion minimal last  
W2 Servicefunktion fuldlast (begrænset af P9)  

Ud over driftsfunktionen viser displayet også den faktiske vandstrømtemperatur  
(3) og, ved nedlukning, vises der en advarselstrekant (4) kombineret med en  
nedlukningskode (5). Forklaringerne til nedlukningskoder findes i koder  
”Nedlukningskoder”. 

Parametermenu (informations-/programmeringsfunktion) låg åben  
Med åbent låg og ved at bruge drejeknappen (1) med eller mod uret er det muligt  
at læse/ændre bestemte værdier/parametre fra kedelstyring.  
En pil nederst på displayet (2) indikerer hvilket parameter der er valgt.  
De mulige værdier/parametre er: 

P1 Faktisk / indstillingspunkt vandstrømtemperatur [°C] 
P1 Faktisk / indstillingspunkt brugsvand-temperatur [°C] 
P3 Faktisk temperatur/kapacitets-indstillingspunkt for kedlen [°C]* 
P4 -
P5 Faktisk ydertemperatur [°C] (hvis der er tilsluttet en sensor) 
P6 Faktisk røggastemperatur [°C] 
P7 -
P8 Faktisk lavhastighed-header-temperatur [°C] (hvis der er tilsluttet en sensor) 
P9 Faktisk / grænse-kedeloutput [%] 
P10 Adgangskode for avancerede indstillinger 

Tryk reset/programmerings- 
 knappen for at vælge (LED lyser) 

Drej knappen indtil den ønskede  
 DHW indstillingsværdi er nået 

Tryk reset/programmerings- 
 knappen for at bekræfte  
 (LED slukker) 

Luk låget. 

Output-indikationer  
Strøm til hovedgasventilen  

Strøm til tændingstransformator  

ventilatorstyringssignal  

Z Pumpe strøm til hovedkedel  

F Strøm til DHW pumpe/fordelingsventil  

Bag låget sides en optisk I/O-forbindelse  
(6), en nulstillings/programknap (7) og  
en alarm/programmerings-LED (8).  
Ud over parameterværdier/indstillinger,  
viser displayet også supplerende  
informationer vedrørende input og  
output-indikationer til og fra kedlen.  

Input-indikationer

H    Flammeionisering fundet 
SW    Vandstrømkontakt aktiveret  
DW    --
RT    Kedel aktiveret**  
Bus    Bus kommunikation aktiv  

Ændring af parameterværdier 
For at ændre parameterværdierne, i  
eksemplet parameter P2 (brugs- 
vandindstillingspunkt) bør den følgende  
procedure udføres:  

Åbn låget (pilen i bunden af  
 displayet indikerer parameter P1) 

Drej knappen med uret indtil pilen  
 viser parameter P2  

The new value is now activated.  
All parameters can be changed by  
following the same procedure as  
described above. 

**Kedlens aktiveringssignal er i standardudgaven udstyret med en jumper og derfor er kedlen normalt aktiveret.  
Hvis et bygningsstyringssystem er forbundet for at levere aktiveringssignalet til kedlen (jumper bør være fjernet), kontroller 
bygningsstyringssystemet, hvis kedlen forbliver inaktiv.  

* P3 viser kedlens faktiske temperatur indstillingspunkt, der enten kommer fra P1/P2 eller fra en ekstra (vejrstyret)styring i bygningens  
styresystem (2 10V). Når kedlens kapacitet styres via en kaskadestyring eller et bygnings styresystem (2 10V) Viser P3 kedlens faktiske  
kapacitets indtillingspunkt  

2     5       3      4            1 
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Vedligeholdelse 

Tjekliste 
Udskiftning af elektroderne  

21 

Vedligeholdelsen af kedlen bør kun  
udføres af autoriserede fagfolk. 

For at sikre en vedvarende god og  
sikker drift af kedlen, bør det inspiceres  
mindst en gang om året Der bør  
udfyldes et vedligeholdelsesprotokol  
(se et eksempel på et vedligeholdelses- 
protokol sidst i dette kapitel). 

Tjekliste 
Følgende aktiviteter skal udføres, se  
nedenstående paragraffer for en  
udførlig beskrivelse af hovedaktiviteterne: 

Fjern tænd- og  
 inoniseringselektroderne; 

Rengør kondensatopsamlings- 
 beholderen; 

Rengør og genopfyld sifon 

Inspicér brændkammeret, rengør  
 om nødvendigt; 

Kontrollér vandtrykket i systemet; 

Kontrollér systemvandets og  
 forsyningsvandets kvalitet; 

Kontrollér vandstrømmen gennem  
 kedlen; 

Kontrollér/korrigér forbrændings- 
 værdierne ved fuld og minimal last  
 med et forbrændings-analyseapparat; 

Kontrollér gastrykket til kedlen. 

Kontrollér tætheden på alle forsegle  
 forbindelser og testpunkter 

Kontrollér hele sikkerhedsudstyrets  
 funktion: 

Udfyld et vedligeholdelsesprotokol. 

Udskiftning af elektroderne 
Elektroderne sidder på kedlens højre  
side. Fjern tændelektroden (1) og  
ioniseringselektroden (2) som vist på  
billedet. 

2 1
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Rengøring af kondensatopsamleren  
Rengøring og opfyldning af sifon  
Inspicering af brændkammeret 
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5

6

7

Rengøring af 
kondensat-opsamlings-beholder 

Tag stikket af røggastemperatur- 
 sensoren (1); 

Fjern det interne røggasrør (2)  
for at få adgang til  

 kondesatopsamleren;  
Rengør opsamleren (3); 

Montér røggasrøret igen efter  
 rengøringen;  

Sæt røggastemperatursensorens  
 stik på igen. 

Inspicering af brændkammeret  
Inspektionsåbningen sidder på kedlens  
venstre side.  

Fjern varmeelementet (5) fra  
 varmeveksleren; 

Fjern afskærmningen (6 ) fra  
 inspektionsåbningen; 

Inspicér brændkammeret (7)  
 rengør om nødvendigt; 

Sæt afskærmningen og var- 
 meelementet på plads igen  
 back in original position. 

Rengøring og genopfyldning af sifon  

Fjern sifonen (4) fra kondensattils- 
 lutningen; 

Rengør den og fylde den med  
 rent vand; 

Montér sifonen igen i  
 originalposition.  

4

3

2

1
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Vandtryk og -kvalitet 
Kontrollér at vandtrykket og -kvaliteten  
svarer til kravene.  
Se kapitel ”Ibrugtagning: vand- og  
hydrauliksystemet” for yderligere  
informationer. 

Vandgennemstrømningsrate 
Kontrollér om vandstrømraten gennem  
kedlen ligger inden for grænserne.  
Se kapitel ”Ibrugtagning: Kontroller  
vandstrømmen for yderligere  
informationer. 

Forbrændingsanalyse 
Kontroller forbrændingen ved fuld last  
og ved minimal last, korrigér  
indstillingerne om nødvendigt.  
Der anbefales at udføre en yderligere  
referencemåling ved 50% last.  
Se kapitel ”Ibrugtagning:  
forbrændingsanalyse” for yderligere  
informationer. 

Gastryk 
Kontrollér det dynamiske tryk af  
gasforsyningen til kedlen, når kedlen  
arbejder med fuld last.  
Ved kedelkaskade, brø alle kedler køre  
med fuld last. Se tekniske data for  
nødvendig værdier. 

Gastæthedskontrol 
Kontrollér gastætheden af alle tætnede  
forbindelser med godkendt sæbe eller  
et elektronisk analyseapparat, f .eks.:  

testpunkter; 

boltforbindelser; 

pakninger på blandingssystem, etc. 

Sikkerhedsudstyr 
Kontrollér funktion go indstilling af alt  
sikkerhedsudstyr.  
Se kapitel ”Ibrugtagning: Kontrollér  
sikkerhedsudstyrets funktion” for  
yderligere informationer.  

DK
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Vedligeholdelsesprotokol  
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Vedligeholdelsesprotokol R600  

Projekt

Kedeltype   Projekt   

Serienummer   Adresse   

År   By   

Nominel last (Hi) [kW] Dato   

Nominel output (Hi) [kW] Ingeniør   

System

Vandtryk [bar] 

Vand pH [-] 

Vandhårdhed [dºH] 

Vand klorid [mg/l] 

Vand T fuld last  [ºC] 

Vand pkedel  [kPa] 

Vandstrøm [m3/h] 

Pumpeindstilling [-] 

Sikkerhedsudstyr  

Overgrænseindstilling [ºC] Vandstrømsensor kontrolleret 

Temperaturbegrænsningskontakt  
indstilling 

[ºC] Røggassensor kontrolleret 

Min. gastrykkontakt indstilling [mbar] Vandstrømsensor-kontakt kontrolleret 

Antændingstid brænder [sec]    

Forbrændingsanalyse

100% last 50% last Min. last

Gasforbrug [m3/h] [m3/h] [m3/h] 

Gastryk [mbar] [mbar] [mbar] 

CO2 [%] [%] [%] 

O2 [%] [%] [%] 

CO [ppm] [ppm] [ppm] 

NOx [ppm] [ppm] [ppm] 

Tatmosfærisk  [ºC] [ºC] [ºC] 

Trøggas  [ºC] [ºC] [ºC] 

Tvand, strøm  [ºC] [ºC] [ºC] 

Tvand, retur  [ºC] [ºC] [ºC] 

Ioniseringsstrøm  [µA] [µA] [µA] 

pventilator [mbar] [mbar] [mbar] 

ptop panel [mbar] [mbar] [mbar] 

pbrændkammer [mbar] [mbar] [mbar] 

Parameterindstillinger

P1 Indstillingstemperatur opvarmning [ºC] P12 Kedelhysterese [ºC] 

P2 Indstillingspunkt DHW  [ºC] P17 Ventilatorhastighed min. last [%] 

P11 Maks. kedel-indstillingspunkt [ºC] P19 Ventilatorhastighed 100% last [%] 

Bemærkninger

DHW = Brugsvand  
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Ved et nødstop vises et advarselstrekant (E) og en blinkende pil på displayet Inden kedlen nulstilles, bør fejlårsagen findes  
og afhjælpes. Hvis nødstoppet vises mere end to gange inden for 6 minutter eller opretholdes i mere end 6 minutter, tilføjes  
en fejlkode med a“3”. Nedenstående tabel viser alle mulige nedstop og en indikation af den mulige årsag.  

Nr.  Fejltype  Forklaring Mulig løsning  
1 Nødstop Vandstrømstemperaturen har overskredet den 

øverste  
grænsetemperaturindstilling (100°C)  

Kontrollér om kedlen står på automatisk drift (K).  
Kontrollér om vandstrømmen gennem kedlen er  
tilstrækkelig, Kontrollér om (P11 + P12) < under den  
indstillede overgrænse. 

2 Blokering Gastryk er faldet under minimumværdi 
af minimum gasttrykkontakten eller 
andet sikkerhedsudstyr i forbindelsen med  
blokeringsinput er afbrudt (under opstart) 

Kontrollér gasforsyningstryk /kontroller funktion af 
ekstra sikkerhedsudstyr for blokeringsinput. 

3 Blokering Gastryk er faldet under minimumværdi 
af minimum gasttrykkontakten eller 
andet sikkerhedsudstyr i forbindelsen med  
blokeringsinput er afbrudt (under drift). 

Kontrollér gasforsyningstryk /kontroller funktion af 
ekstra sikkerhedsudstyr for blokeringsinput. 

4 Nødstop Intet flammeioniseringssgnal fundet under  
start af starter. 

Kontroller plus/neutral på strømforsyning (plus- 
sensitivitet!) kontrollér gasforsyning, kontroller  
tændingsgnist, øg gasventilindstilling min. last  
(sekskantskrue) 

5 Nødstop Flammeioniseringssignal tabt under driften. Kontrollér gasforsyningstrykket under operation,  
kontrollér gasventilindstillinger via  
forbrændingsanalysen. 

6 Blokering Vandstrømstemperaturen har overskredet 
temperaturbegrænsningsindstillinger (97º) 

Kontrollér om kedlen står i automatikfunktion (K),  
kontrollér om vand strømmen gennem kedlen er  
tilstrækkelig, kontrollér om (P11+P12) 
< temperaturbegrænsningskontakt indstilling (V10) 

7 Nødstop Røggastemperaturen har overskredet  
overgrænsen temperaturindstilling (100ºC). 

Kontrollér om vandtrykket er tilstrækkeligt, kontrollér  
om vand strømmen gennem kedlen er tilstrækkelig,  
kontrollér om varmeveksleren er ren (røggas- og  
vandside) 

11 Nødstop Flammeioniseringssignal fundet foran brænderen 
starter. 

Kontrollér ioniseringselektrode, mål ioniseringsstrøm. 
når kedlen er frakoblet, kontroller ledninger mellem  
ioniserings elektroden og kedelstyringen. 

12 Blokering Vandstrøm-temperatursensor er defekt Kontrollér sensorens modstand (se kapitel sensor vær- 
dier”). Kontrollér ledninger mellem vandstrøm- 
temperatur sensor og kedelstyringen. 

13 Blokering Røggas-temperatursensor er defekt Kontrollér sensorens modstand (se kapitel sensor vær- 
dier”). Kontrollér ledninger mellem røggastemperatur- 
sensor og kedelstyringen. 

14 Blokering DHW temperatursensor (optionalt) er defekt Kontrollér sensorens modstand (se kapitel sensor vær- 
dier”). Kontrollér ledninger mellem DHW-temperatur- 
sensor og kedelstyringen. 

15 Blokering Ydertemperatursensor (optionalt) er 
defekt 

Kontrollér sensorens modstand (se kapitel sensor vær- 
dier”). Kontrollér ledninger mellem ydertemperatur- 
sensor og kedelstyringen. 

18 Blokering Header-temperatursensor (optionalt) er defekt Kontrollér sensorens modstand (se kapitel sensor vær- 
dier”). Kontrollér ledninger mellem headertemperatur- 
sensor og kedelstyringen. 

Nødstop
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