
Til VVS-installatører

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Milton EcomLine VR 11
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Denne montage- og vedligeholdelsesvejledning gælder 
for: 

Model B32,C12, C32, C42, C52

Kategori DK, SE I2H

Strømforsyning 230 V vekselstrøm, 50 Hz, IP X 4 D.

Gaskedlen kan udstyres med følgende 
reguleringsanordninger :

- Tænd/sluk-termostat 24 V;
- modulerende rumtermostat (digital)

ModuLine iRT.
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1 Forskrifter, retningslinjer
Milton EcomLine VR11 overholder de generelle krav i de 
danske retningslinjer for gasapparatur og den 
europæiske CE-norm.
Der kan gælde landspecifikke normer, forskrifter og 
retningslinjer i bestemmelseslandet.

Ved opstilling og drift af anlægget skal der tages 
højde for teknikkens almindelige regler og 
bygningsinspektoratets bestemmelser og 
lovmæssige bestemmelser skal overholdes

Montage, tilslutning af luft og røggas, første 
idrifttagning, el-tilslutning, samt vedligeholdelse og 
istandsættelse må kun udføres af en faguddannet 
VVS-installatør. Arbejder på gasførende dele skal 
udføres af en autoriseret installatør.

Anlægget skal rengøres og vedligeholdes min. en 
gang hvert 3.år. I den forbindelse skal det 
kontrolleres, at hele anlægget fungerer fejlfrit. 
Evt. mangler skal afhjælpes øjeblikkeligt.

Tips vedr. vand til varmeanlægget:

Husk at skylle anlægget før det fyldes! Som påfyldnings- 
og supplerende vand til opvarmningsanlægget skal der 
bruges ubehandlet ledningsvand!
Vandet må ikke behandles via kationbytter! Der må ikke 
bruges inhibitorer, frostbeskyttelsesmidler eller andre 
tilsætninger! Ekspansionsbeholderen skal have tilstræk-
kelig kapacitet! Når der bruges iltgennemtrængelige 
ledninger, f.eks. til gulvvarme, skal systemet adskilles 
med en varmeveksler.  
Vand der ikke er egnet til centralvarmeanlægget øger 
dannelse af slam og korrosion. Dette kan medføre 
driftsforstyrrelser i og beskadigelse af varmeveksleren.



Mål, tilslutninger af gas/vand2

4

Ændringer på grund af tekniske forbedringer forbeholdes!

Montage- og vedligeholdelsesvejledning EcomLine VR 11 • Udgave 07/2001

2 Mål, tilslutninger af gas/vand
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Koncentrisk bue ved 
tilslutning på ydervæg

VK = Fremløb til kedel G¾ (apparat) R¾ (tilbehør)

VS = Fremløb til varmtvandsbeholder G½ (apparat) 
R¾ (tilbehør)

GAS = Gastilslutning G1 (apparat) R½ (tilbehør)

RS = Returløb til varmtvandsbeholder G½ (apparat) 
R¾ (tilbehør)

RK = Returløb til kedel G¾ (apparat) R¾ (tilbehør)

AS = Afløb sikkerhedsventil Rp¾ (apparat)  
R1 (tilbehør)
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3 Montage

Leveringsomfang (fig. 1)

Pos. 1 - Gaskedlen

Pos. 2 - Holder til vægmontage

Pos. 3 - Teknisk dokumentation

Krav til opstillingsstedet

Bygningsreglementets foresk for opstillingssteder skal 
overholdes!

Brandbare materialer eller væsker må ikke opbevares 
eller bruges i nærheden af gas-Gaskedlen. 

For at undgå skade på kedlen skal der undgås 
forurening af forbrændingsluften gennem kulbrinter 
(f.eks. i spraydåser, opløsnings- og rengøringsmidler, 
maling, lim) og ekstrem ophobning af støv. Stedet hvor 
gaskedlen skal opstilles, skal være frostfri og godt 
ventileret. 

Ved fastslåelse af opstillingsstedet skal der tages højde 
for afstande til røggasføringerne! (Se "Montagevejled-
ning for røggassystemet").

Minimumsafstande til siden på 100 mm skal overholdes!

3.1 Rørtilslutninger
Tilslutning af varmekredsløb

Før tilslutning af gas-gaskedlen, skal rørledninger og 
radiatorer skylles grundigt! 

� Monter tilslutningsgruppen (tilbehør) (se "Montage-
vejledning for tilslutningsgruppe").

� Rør skal tilsluttes spændingsfri (fig. 2 og 3).

For at beskytte hele anlægget anbefaler vi at indbygge 
en snavssamler i returledningen. Umiddelbart foran og 
bag snavssamleren skal der monteres en afspærring til 
filterrensning.

En trykekspansionsbeholder er allerede indbygget.

EcomLine VR11 uden ekstern varmtvandsbeholder

� Installer kortslutningsledning (tilbehør) mellem
frem- og returløb til varmtvandsbeholder (fig. 2 og 3).

EcomLine VR11 med ekstern varmtvandsbeholder

� Indbyg rørsæt til tilslutning af varmtvandsbeholder
i tilslutningspladen.
Overgangs niplerne er vedlagt gaskedlen.

Fig. 1 Leveringsomfang

Fig. 2 Rørtilslutninger til ikke-planforsænket montage

Fig. 3 Rørtilslutninger til planforsænket montage
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Gastilslutning

Arbejder på gasførende dele må kun udføres af en 
autoriseret installatør.

Der gælder landspecifikke normer, forskrifter og 
retningslinjer i bestemmelseslandet.

3.2 Gaskedlen

Emballage fjernes og bortskaffes som genbrugs-
materiale. Fjern ikke bunden af polystyrenskum, der 
beskytter tilslutningsstudserne! Under montagen skal 
gaskedlen og røggasstudsen beskyttes mod forurening 
på grund af byggematerialer, f.eks. ved at tildække disse 
med folie.

� Monter vægholderen. Læg mærke til fordelingen af
rørtilslutningerne ifølge "Montagevejledning for
tilslutningsgruppe".

Fjern kappen

� Løsn holdeskruen (fig. 4).

� Tag beklædningen af hængslerne.

� Hæng gaskedlen op på vægholderen (fig. 5).

� Gaskedlen skrues til tilslutningsgruppen (tilbehør).

3.3 Tilslutning for forbrændingsluft-
røggas

Der gælder landspecifikke normer, forskrifter og 
retningslinjer i bestemmelseslandet.

� Tilslutningen for forbrændingsluft-røggas skal
monteres ifølge montagevejledningen for
røggasaftræksystemet.

Fig. 4 Fjern kappen

Fig. 5 Montage
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3.4 Elektriske tilslutninger

Nettilslutning

Nettilslutningen sker ved at sætte det indbyggede 
ledningsstik i en stikkontakt (fig. 6). Netstikket må først 
sættes i, når anlægget er fyldt med vand!

Tilslutning af regulatoranordninger

� Klemkassens holdeskrue løsnes to omdrejninger
(fig. 7).

� Åbn klemkassen.

� Fjern broen og tilslut regulatoranordning til
klemmerækken ifølge strømdiagram (fig. 7).

� Luk klemkassen og fastgør den.

Hvis kedlen midlertidigt skal tages i brug uden regule-
ringsanordning, erstattes den ikke-ledende bro i klemme 
1-2 med en ledende bro og fremløbstemperaturen og 
den påkrævede varmeydelse indstilles på UBA 
(Universal Brænder Automat).

Denne driftsmåde er kun egnet til en foreløbig 
idrifttagning.

Fig. 6 Nettilslutning

Fig. 7 Tilslutning af regulatoranordning

* ikke-ledende

*1'

Tænd/sluk-rumtermostat

Tilslutning til 
I/O-port/kommunikation

Udeføler

Spændingsforsyning
24 V vekselstrøm/maks.6 VA
Omskiftningsspænding 
3-vejs-ventil (9+11)

Modulerende rumtermostat

*
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4 Idrifttagning

4.1 Gøre kedlen klar til brug

Hvis det er meget støvet på opstillingsstedet, f.eks. på 
grund af bygningsaktiviteter, må gaskedlen ikke tages 
i brug.

Påfyldning af varmeanlægget

Der må endnu ikke tændes for gaskedlen.

Når der bruges iltgennemtrængelige ledninger, f.eks.
til gulvvarme, skal systemet adskilles med en 
varmeveksler.

Som påfyldnings- og supplerende vand til opvarmnings-
anlægget skal der bruges ubehandlet ledningsvand!

� En slange, der er fyldt med vand, sættes på
påfyldnings- og aftapningshanen og åbnes med
specialnøgle (fig. 8). Specialnøglen er fastgjort bag
betjeningspanelets afdækning.

� Åbn haner på tilslutning for frem- og returløb (fig. 9).

� Åbn vandhanen og fyld anlægget til et tryk på 1,0 til
1,2 bar (fig. 10).

� Luk vandhanen og påfyldnings- og aftapningshanen
på gaskedlen.

� Udluft anlægget ved hjælp af radiatorernes
udluftningsventiler.

Fig. 8 Påfyldning af varmeanlægget

Fig. 9 Haner

Fig. 10 Manometer
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Udluftning af varmtvandskredsløbet

� Fjern brænderafdækningen (fig. 11).

� Udluft gaskedlen ved hjælp af udluftningsventilen på
varmeveksleren (fig. 12).

� Udluft gaskedlen ved hjælp af udluftningsventilen på
cirkulationspumpen (fig. 13).

Fig. 11 Fjernelse af brænderafdækning

Fig. 12 Udluftningsventil på varmeveksler

Fig. 13 Udluftningsventil på cirkulationspumpe
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� Åbn omløberen på den automatiske udluftning
(fig. 14) en omdrejning for at restluften kan
undslippe.

� Påfyld vand, hvis trykket er faldet efter udluftningen.

� Afmonter slangen, afskru slangens tylle og påskru
afdækningsproppen..

� Anbring brænderafdækningen.

Fig. 14 Automatisk udluftning
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Tæthedskontrol

� Afbryd strømmen.

� Før den første ibrugtagning skal den nye ledningsdel
kontrolleres for ydre tæthed, inklusive delen umiddel-
bart foran tætningsstedet på gasarmaturet. Herved
må prøvetrykket ved indgangen af gasarmaturet ikke
være højere end 150 mbar.

Hvis der konstateres en utæthed ved denne kontrol,
skal der checkes for lækager på alle forbindelserne
med et skumdannende middel.
Midlet skal være godkendt som prøvesubstans til
gastæthed. Midlet må ikke komme på elektriske
tilslutningsledninger!

Udluftning af gasledning

� Åbn gasafspærringshanen (fig. 15).

� Drej låseskruen på prøveniplen for tilslutningstrykket
og udluftning på gasarmaturet en smule ud og sæt
den på slangen (fig. 16). Den udstrømmende gas
skal føres gennem slangen i fri luft.
Aftræk slangen og luk låseskruen igen, hvis ingen luft 
undslipper mere.

� Luk for gasafspærringshanen.

Fig. 15 Gasafspærringshane

Fig. 16 Udluftning af gastilledning
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4.2 Idrifttagningsprotokol

� Afkryds venligst arbejder, der er gennemført under idrifttagningen, og noter måleværdierne.
I den forbindelse er det vigtigt, at De overholder anvisningerne på de følgende sider.

Arbejder i forbindelse med idrifttagning Bemærkninger eller måleværdier

1.) Noter karakteristiske værdier for gas: Wobbeindeks 

Driftsvarmeværdi

______________kWh/m³

______________kWh/m³

2.) Er tæthedskontrollen gennemført?

3.) Kontrol af tilslutning af forbrændingsluft-røggas

4.) Kontrol af udstyret 
(evt.skal gastype omstilles)

5.) Indstillinger

6.) Måling af gastrykket (strømningstryk) ______________mbar

7.) Kontrol af brændertryk ______________mbar

8.) Tæthedskontrol i driftstilstand

9.) Noter måleværdier

Overtryk (røggas) ______________Pa

Røggastemperatur brutto tA ______________°C

Lufttemperatur tL ______________°C

Røggastemperatur netto tA - tL ______________°C

Kuldioxidindhold (CO2) eller iltindhold (O2) ______________%

Røggastab qA ______________%

Kulilteindhold (CO), luftfri ______________ppm

10.) Funktionsprøver

Måling af ioniseringsstrømmen ______________ µA

11.) Placering af kappe

12.) Instruktion af bruger, overrækkelse af teknisk dokumentation

13.) Bekræfte idrifttagning
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4.3 Arbejder i forbindelse med idrifttag-
ning

ad 1. Notere karakteristiske værdier for gas

� De karakteristiske værdier for gas bedes oplyst fra
gasleverandøren og noteres.

ad 2. Er tæthedskontrollen gennemført?

� Det bekræftes, at tæthedskontrollen er gennemført.

ad 3. Kontrol af tilslutning af forbrændingsluft-
røggas

� Er det foreskrevne forbrændingsluft-røggasaftræks-
system anvendt (se kapitel 3.3: "Tilslutning for
forbrændingsluft-røggas")?

� Er bestemmelserne i montagevejledningen for
røggasaftræksystemet blevet overholdt?

Røggasrørets tværsnit skal mindst svare til diameteren 
af studsen på gaskedlen. Røggasrøret skal være så kort 
som mulig.

Tab. 1 Gastype

Gastype Fabriksindstillinger af 
gasbrænderne

Naturgas H Er ved levering driftsklar 
indstillet til Wobbeindeks 
14,1 kWh/m3 (ved 15 °C, 
1013 mbar), kan anvendes til 
Wobbe-indeksområde 12,7 til 
15,2 kWh/m3

Påskrift på skilt med oplysning 
om gastype: 
2H  G 20 - 20 mbar.
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ad 4. Kontrol af udstyr

Brænderen må kun bruges, hvis den er udstyret med de 
rigtige dyser.

ad 5. Indstillinger

Indstilling af fremløbstemperatur

� Regulator (fig. 17, pos.1) indstilles på den ønskede
fremløbstemperatur, afhængig af anlæggets
kapacitet og i henhold til tab. 3.
Fabriksindstilling = 75 °C.

Tab. 2 Diameter gasdyse

Tab. 3 Fremløbstemperatur

Fig. 17 Fremløbstemperatur Varmeydelse

Gastype Gasdyse Ø i mm

Naturgas H (G 20) 0,87

Indstilling af 
regulator

Fremløbstemperatur i °C

1 40

2 46

3 51

4 57

5 62

6 68

7 73

8 79

9 84

10 90
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Ved ekstern varmtvandsbeholder:
Inds tilling af varmtvandstemperatur

� Den ønskede varmtvandstemperatur indstilles med
regulator til varmtvandstemperatur (fig. 17, pos. 2)
i henhold til tab. 4.

Indstilling af varmeydelse

Ved levering er varmeydelsen indstillet til regulator-
position 10.

� Lågen i 2.betjeningsniveau åbnes
(fig. 18, pos. 1).

� Det påkrævede varmebehov beregnes og indstilles
i henhold til tab. 4 på regulator for varmeydelse
(fig. 18, pos. 2).

Tab. 4 Varmtvandstemperatur

Tab. 5 Varmeydelse

Regulator-
position

Varmtvandstemperatur til 
ekstern varmtvandsbeholder 

i °C

1 27

2 31

3 34

4 38

5 41

6 45

7 49

8 52

9 56

10 60

Regulator-
position

Varmeydelse i kW (±5%)

1 5,5

2 5,8

3 6,7

4 7,6

5 8,5

6 9,5

7 10,4

8 10,9

9 10,9

10 10,9
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Indstilling af pumpens efterløbstid

� Omskifter 8 (fig. 18, pos. 3) indstilles på position 1:
Pumpens efterløbstid 4 min.

Omskifter 8 indstilles på position 2, hvis anlægget
reguleres med ModuLine iRT rumtermostat og der er 
risiko for at anlægsdele, der er placeret uden for
rækkevidden af ModuLine iRT, udsættes for frost,
f.eks. radiatorer i en garage. Pumpeefterløbstid
24 timer.

Tilslutning af varmtvandssensor

� Fjern brokontakten (fig. 19, pos. 1).
Kabelfarver: sort/hvid og lilla.

� Forlængerkablet (fig. 19, pos. 2) (2 m) til
varmtvandssensoren skal tilsluttes til kontakten og
sensoren monteres i varmtvandsbeholderen.

Fig. 18 Betjeningsniveau

Fig. 19 Varmtvandssensor
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ad 6. Måling af gastrykket (strømningstryk)

Der må endnu ikke tændes for gaskedlen !

� Der skal åbnes mindst en radiatorventil på anlægget.

� Skorstensfejerafbryder (fig. 20) sættes på
skorstensfejersymbolet.

� Låseskruen på prøveniplen til gastilslutningstryk på
gasarmaturet (fig. 21) løsnes to omdrejninger.

� Trykmåleapparatets måleslange sættes på
prøveniplen.

� Gasafspærringshanen åbnes langsomt.

� Netafbryder indstilles på position "I" (fig. 22).
Brænderen tændes efter en ventetid på
ca. 30 sekunder.

� Gastilslutningstrykket måles og noteres i protokollen.
For naturgas  skal gastilslutningstrykket være mindst
17 mbar og maks. 25 mbar,
det nominelle tilslutningstryk skal være 20 mbar.

� Måleslangen fjernes igen og låseskruen på
prøveniplen fastspændes.

Hvis det påkrævede tilslutningstryk ikke forefindes, skal 
der rettes henvendelse til den lokale gasleverandør !
Hvis tilslutningstrykket er for højt, skal der monteres en 
gastryksregulator foran gasarmaturet.

Fig. 20 Skorstensfejerafbryder

Fig. 21 Måling af gastilslutningstrykket

Fig. 22 Tænde brænderen
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ad 7. Kontrol af brændertryk

� Låseskruen på gasarmaturets målenippel (fig. 23)
løsnes to omdrejninger.

� Trykmåleapparatets måleslange sættes på
måleniplen.

� Låseskruen på kompensationsmålestedet
(fig. 23, pos. 2) løsnes to omdrejninger.

� Trykmåleapparatets anden måleslange sættes på
kompensationsmålestedet.

� Tryk på servicetasten (fig. 24, pos. 1) og hold den
inde ca. 10 sekunder (display: "-/Y").

Kontrol af minimalt brændertryk

� Termostat til varmtvandstemperatur (fig. 24, pos. 2)
indstilles på "1".

� Sammenlign brændertrykket med værdien under
nominel varmeydelse 5,5 kW i tabel 6.

Kontrol af maksimalt brændertryk

� Termostat til varmtvandstemperatur indstilles på 10.

� Sammenlign brændertrykket med værdien under
nominel varmeydelse 10,9 kW i tabel 6.
Ved en afvigelse på ±1 mbar skal brændertrykket
indstilles (se kapitel 6: "Indstilling af brændertryk").

� Termostat for varmtvandstemperatur skal bringes til
forrige position.

� Fjern trykmåleapparatets måleslange.

� Fastspænd måleniplens låseskrue.

Fig. 23 Målenippel for brændertryk

Fig. 24 Forudindstilling for "Kontrol af brændertryk"

Brændertrykværdier er målt ved 15 °C,
1013 mbar og med tør gas.

Tab. 6 Brændertrykværdier

Brændertryk i mbar for 
nominel varmeydelse

Naturgas H
(G 20)

5,5 kW
(50%)

3,6

10,9 kW
(100%)

13,0
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ad 8. Kontrol af tæthed i driftstilstand

Samtlige tætningssteder på brænderens gasledninger 
skal kontrolleres for tæthed med et skumdannende 
middel, når brænderen er tændt. Midlet skal være 
forsynet med DVGW-godkendelse som prøvesubstans 
til kontrol af gastæthed. Midlet må ikke komme på 
elektriske tilslutningsledninger.

ad 9. Noter måleværdier

� Den relevante måleskrue (fig.25) på tilslutnings-
stykket for forbrændingsluft-røggasaftrækningssy-
stemet skal afskrues og påskrues igen efter
målingen.

Pos. 1 - Røggastemperatur, CO2, CO, NOX
Indstiksdybde for målesonde: ca. 200 mm

Pos. 2 - Temperatur af forbrændingsluften

Røggastab

Røggastabene skal være mindre end 11%.

Kulilteindhold  (målested fig. 25, pos. 1).

CO-værdier i luftfri tilstand skal være under 400 ppm 
(dele pr.million) hhv. 0,04 volumenprocent. Værdier 
omkring eller over 400 ppm tyder på en forkert 
brænderindstilling, forurening af gasbrænderen eller 
varmeveksleren eller på defekter på brænderen.

Det er vigtigt, at årsagen bliver konstateret og afhjulpet.

Fig. 25 Målesteder
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ad 10. Funktionsprøver

Ved idrifttagningen og det årlige eftersyn skal det 
kontrolleres, at alle regulator-, styrings- og sikkerheds-
anordninger fungerer upåklageligt og, hvis 
anordningernes indstillinger kan ændres, at disse er 
indstillet korrekt.

Måling af ioniseringsstrømmen

� Afbryd for strømmen.

� Ioniseringskablets stikforbindelse løsnes og
måleapparatet tilsluttes i serie (fig. 26).
På måleapparatet vælges µA-jævnstrømsområdet.
Måleapparatet skal have en opløsning på
mindst 1 µA.

� Tilslut strømmen.

� Mål ioniseringsstrømmen. Ioniseringsstrømmen skal 
være større end 2 µA jævnstrøm.

� Noter måleværdien i protokollen.

� Afbryd for strømmen.

� Fjern måleapparatet og monter stikforbindelsen igen.

� Skorstensfejerafbryder (fig. 27, pos. 1) indstilles på
position "0".

� Pladen til 2.betjeningsniveau (fig. 27, pos. 2) sættes
tilbage på plads.

� Anlægget skal igen tilsluttes strømmen.
Hvis displaykode "7" vises, og efter at der er trykket
på servicetasten, vises "c" på displayet.
Tryk på Reset-tasten. På displayet vises "r".

Ad 11. Placering af kappen

� Hæng kappen i hængslerne og skrue
holdeskruen ind (fig. 28).

ad 12. Instruktion af bruger, overrækkelse af teknisk 
dokumentation

� Brugeren skal have grundige instruktioner om
betjening og funktion af varmeanlægget.

� Al dokumentation til varmeanlægget skal gives til
brugeren.

ad 13. Bekræfte idrifttagning

� Udfyld formularen sidst i denne vejledning. Derved
bekræftes den fagkyndige opstilling og første
idrifttagning, samt overdragelsen af anlægget.

Fig. 26 Måling af ioniseringsstrømmen

Fig. 27 Skorstensfejerafbryder

Fig. 28 Placering af kappen

� �

���

� �

��
��

���
���

�
�

� �

��

� �

��
��

���
���

� �

� �

��
��

�

�
�

��



Vedligeholdelse 5

21

Ændringer på grund af tekniske forbedringer forbeholdes!

Montage- og vedligeholdelsesvejledning EcomLine VR 11 • Udgave 07/2001

5 Vedligeholdelse

5.1 Vedligeholdelsesprotokol
Afkryds vedligeholdelsesarbejder, der er gennemført, og noter måleværdierne. I den forbindelse er det vigtigt, at De 
overholder anvisningerne på de næste sider. Ved udskiftning af dele, må der udelukkende bruges originale reservedele 
fra Milton.

Arbejder i forbindelse med vedligeholdelse Dato: Dato: Dato:

1.) Rengøring af varmeveksler og brænder

2.) Kontrol af indre tæthed

3.) Måling af gastilslutningstrykket [mbar] ___________ ___________ ___________

4.) Kontrol af brændertryk [mbar] ___________ ___________ ___________

5.) Kontrol for tæthed i driftstilstand

6.) Noter måleværdier

Overtryk (røggas) [Pa] ___________ ___________ ___________

Røggastemperatur brutto tA [°C] ___________ ___________ ___________

Lufttemperatur tL [°C] ___________ ___________ ___________

Røggastemperatur netto tA - tL [°C] ___________ ___________ ___________

Kuldioxidindhold (CO2)
eller iltindhold (O2) [%]

___________ ___________ ___________

Røggastab qA [%] ___________ ___________ ___________

Kulilteindhold (CO), luftfri [ppm] ___________ ___________ ___________

7.) Funktionsprøver

Mål ioniseringsstrømmen [µA] ___________ ___________ ___________

8.) Bekræftelse af vedligeholdelsen

Bekræftelse på fagkyndig vedligeholdelse

(Firmaets stempel og underskrift)
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Dato: Dato: Dato: Dato: Dato:

__________ __________ ___________ ___________ ___________

__________ __________ ___________ ___________ ___________

__________ __________ ___________ ___________ ___________

__________ __________ ___________ ___________ ___________

__________ __________ ___________ ___________ ___________

__________ __________ ___________ ___________ ___________

__________ __________ ___________ ___________ ___________

__________ __________ ___________ ___________ ___________

__________ __________ ___________ ___________ ___________

__________ __________ ___________ ___________ ___________
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5.2 Arbejder i forbindelse med vedlige-
holdelse

Den her beskrevne vådrensning af brænder og 
varmeveksler skal udføres, hvis gaskedlen er meget 
snavset. Ved den normale vedligeholdelse er det 
tilstrækkeligt med at rengøre brænderen og varmeveks-
leren i indbygget tilstand med en blød børste. Til dette 
formål skal brænderens afdækninger, 
dysepladen, elektroder, brænderens ramme, røggasrør 
og sikkerhedssensor fjernes.

Forberedende arbejder

� Afbryd for strømmen.

� Luk for gashanen.

� Fjern beklædningen.

� Anlægget skal afspærres på varme- og varmtvands-
siden og apparatet tømmes for vand ved hjælp af
påfyldnings- og aftapningshanen. Når vedligeholdel-
sesarbejderne er afsluttet, skal afspærringshanerne
igen åbnes. Påfyld evt. vand og udluft anlægget.

ad 1. Rengøring af varmeveksler og brænder

� Fjern brænderafdækningen (fig. 29).

� Løsn forskruningen til gasledningen under
brænderkammerets bundplade (fig. 30, pos. 1).

� Afmonter skruerne til venstre og højre
(fig. 30, pos. 2) og fjern dyseplade (fig. 30, pos. 3).

� Løsn elektrodernes skruer to omdrejninger (fig. 31).

� Fjern glødetændings- og ioniseringselektroden
(fig. 31).

� Løsn brænderens forskruninger på vandsiden
(fig. 30, pos. 4).

� Udtag brænderen (fig. 30, pos. 5).

Fig. 29 Fjernelse af brænderafdækning

Fig. 30 Fjernelse af dysepladen

Fig. 31 Glødetændings- og ioniseringselektrode
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� Løsn sikkerhedstemperaturbegrænserens kabel
(fig. 32, pos. 1).

� Løsn skruerne på røgkassen (fig. 32, pos. 2).

� Gummimanchetten på blæserens røggastilslutning
skubbes op (fig. 32, pos. 3).

� Forbindelsesringen skubbes op (fig. 32, pos. 4).

� Kablet trækkes af blæseren (noter kabelfordelingen)
og fjern røgkassen inklusive blæseren mod forsiden.

� Tag varmevekslerpladen ud.

� Løsn varmevekslerens returløbforskruning
(fig. 32, pos. 5).

� Tag varmeveksleren ud.

� Rengør brænderen og varmeveksleren med en blød
børste og varmt vand tilsat et mildt rengøringsmiddel.
Skal skylles med klart vand.

� Monter alle dele i omvendt rækkefølge. Indsæt nye
pakninger under montagen.

ad 2. Kontrol af indre tæthed

� Kontroller, at gashanen er lukket og at der er afbrudt
for strømmen til anlægget.

� Kontroller gasarmaturet på indgangssiden med et
prøvetryk på mindst 100 mbar og maks. 150 mbar for
indre tæthed.

Efter et minut må trykfaldet være maks. 10 mbar.
Hvis trykfaldet er højere, skal der med et skumdan-
nende middel søges efter lækager på alle tætnings-
steder. Hvis der ikke konstateres nogen lækage, skal
trykkontrollen gentages. Hvis trykfaldet igen er
højere end 10 mbar pr. minut, skal armaturet
udskiftes.

ad 3. Måling af gastrykket (strømningstryk)

ad 4. Kontrol af brændertryk

ad 5. Kontrol af tæthed i driftstilstand

ad 6. Noter måleværdier

ad 7. Funktionsprøver

� "Se kapitel 4.3: "Arbejder i forbindelse med idrifttag-
ning".

� Monter kappen igen.

ad 8. Bekræftelse på vedligeholdelse

� Underskriv vedligeholdelsesprotokollen i dette
dokument.

Fig. 32 Fjernelse af varmeveksleren
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6 Indstilling af brændertryk

Måling og indstilling af brændertryk

� Låseskruen på gasarmaturets målenippel
(fig. 33, pos. 1) løsnes to omdrejninger.

� Trykmåleapparatets måleslange sættes på
måleniplen.

� Låseskruen på kompensations målestedet
(fig. 33, pos. 2) løsnes to omdrejninger.

� Trykmåleapparatets anden måleslange sættes på
kompensationsmålestedet.

� Åbn gasafspærringshanen.

� Netafbryder indstilles på position "I".

� Afdækning til 2. betjeningsniveau fjernes
(fig. 33, pos. 3).

� Skorstensfejerknap (fig. 34, pos. 1) sættes på
skorstensfejersymbolet (display: "-/A").

� Tryk på servicetasten (fig. 34, pos. 2) og hold den
inde ca. 10 sekunder (display: "-/Y").

Indstilling af minimalt brændertryk

� Termostat til varmtvandstemperatur (fig. 34, pos. 3)
indstilles på "1".

Fig. 33 Målenippel for brændertryk

Fig. 34 Forudindstilling for "Måling af brændertryk"
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� Sammenlign brændertrykket med værdien under
nominel varmeydelse 5,5 kW  i tabel 7.

� Ved afvigelser afmonteres beskyttelseskappen til
modulationsspolen (fig. 35, pos. 1) og trykket
indstilles med skrue SW9 (fig. 35, pos. 2).

Instilling af maksimalt brændertryk

� Termostat til varmtvandstemperatur indstilles på 10.

� Sammenlign brændertrykket med værdien under
nominel varmeydelse 10,9 kW  i tabel 7.

� Ved afvigelser afskrues beskyttelseskappen til
modulationsspolen (fig. 35, pos. 1) og trykket
indstilles med skrue SW7 (fig. 35, pos. 3).

� Påskru beskyttelseskappen igen.

� Indstil skorstensfejerknappen på "0", indstil
termostaten for varmtvandstemperatur i den forrige
position og luk pladen af 2.betjeningsniveau.

� Fjern trykmåleapparatets måleslanger.

� Fastspænd låseskruerne igen.

� Klæb det nye skilt med oplysninger om gastype oven
på det gamle skilt (fig. 36).

Idrifttagning

� Alle arbejder i forbindelse med idrifttagning, der er
beskrevet i idrifttagningsvejledningen, skal gennem-
føres. Protokollen skal udfyldes på ny.

� Endvidere skal alle tætningssteder, der er relevante
ved montagen, kontrolleres for tæthed, når anlægget
er i driftstilstand.

Brændertrykværdier er målt ved 15 °C,
1013 mbar og med tør gas

Tab. 7 Brændertrykværdier

Fig. 35 Indstilling af brændertryk

Fig. 36 Skilt med oplysning om gastype

Brændertryk i mbar for 
nominel varmeydelse

Naturgas H
(G 20)

5,5 kW
(50%)

3,6

10,9 kW
(100%)

13,0
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7 Bilag

Driftsmeldinger

Detaljerede oplysninger fremgår af servicevejledningen.

Display Display efter 
tryk på service-
tasten

Betydning

0 EcomLine VR11 er driftsklar

A Brænderintervalkobling, 10 min. efter start af brænder

H Driftsklar

L Første sikkerhedstid

P; U Sikkerhedstid

y Fremløbstemperatur til indstillet værdi (koblingsdifference ±2 K)

-. EcomLine VR11 kører i opvarmningsdrift

A Skorstensfejerdrift

H Normal opvarmningsdrift

y Servicedrift

=. EcomLine VR11 kører i varmtvandsdrift

H Normal varmtvandsdrift

r Reset  (efter tryk på reset-tasten i 5 sekunder, nulstilles UBA til slutkoblings-
tilstand).
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7.1 Fejlmeldinger

Display Display efter 
tryk på service-
tasten

Betydning

3 Luftvolumenstrøm

A Differencetrykspressostat er blevet udkoblet under opvarmningsfasen

C Differencetrykspressostat er ikke blevet sluttet i den indprogrammerede tid

4 Temperaturer

C F2 Sikringsfejl

U Kortslutning i sensor for varmtvand

y Sensor for varmtvand fungerer ikke korrekt

5 Ekstern kommunikation

A Kedlen er låst, "reset" er påkrævet

6 Flammeovervågning

A Ingen ioniseringsmelding efter tænding eller F1 sikringsfejl

C Ioniseringsmelding, selvom der ikke er nogen flamme

H Flamme er gået ud efter åbning af hovedgasventil

L Flammen er gået ud i opvarmningsfasen

7 Netspænding

A Under- eller overspænding i UBA

C Netspænding blev afbrudt efter en fejlmelding

F F3 sikringsfejl eller systemfejl i UBA

H Spændingsspidser i UBA

L Tidsfejl i UBA
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Detaljerede anvisninger på og muligheder for afhjælpning af fejl fremgår af servicevejledningen.

8 Ekstern omskiftekontakt

y Ekstern omskiftekontakt, f.eks. temperaturovervågning til gulvvarme har 
reageret.

9 Systemfejl

C; U KIM eller kabelforbindelse til KIM er defekt

L Forkert kabeltilslutning på gasarmaturet eller systemfejl i UBA

E Systemfejl i UBA
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7.2 Tekniske specifikationer

Gaskedlen EcomLine VR 11

Tekniske specifikationer Enhed EcomLine VR 11

Kategori Gastype Danmark DK, SE I2H (naturgas H)

Nominelt ydelsesområde, modulerende kW 5,5 - 10,9

Nominel varmebelastning kW 6,0 - 11,9

Nominel udnyttelsesgrad % 91,7

Varmtvandskredsløb:

Forbrug til beredskabsvarme % 1,0

Varmtvandstemperatur °C 40 - 90

Maks. vandvolume l/time 1100

Vandvolume ved 200 mbar 
restpumpehøjde l/time 575 svarer til ∆ t = 16,3 K

Maks. fremløbstemperatur °C 85

Tilladt driftsovertryk bar 3

Indhold varmeveksler l 0,4

Pumpeefterløbstid Position 1
Position 2

min
h

4
24

Ekspansionsbeholder:

Indhold ekspansionsbeholder l 7,5

Fortryk ekspansionsbeholder bar 0,75

Tilslutninger:

Gas G1 (apparat) / R½ (tilbehør)

Tilslutning varmeanlæg G¾ (apparat) / R¾ (tilbehør)

Tilslutning varmtvandsbeholder G½ (apparat) / R¾ (nipler medleveres)

Tilslutning røggas:

Røggasværdikategori l2

Type røggastilslutning
(apparatkonstruktionstype)

B32, C12, C32, C42, C52

Diameter røggasrør mm koncentrisk, Ø 60 / 100



Bilag 7

31

Ændringer på grund af tekniske forbedringer forbeholdes!

Montage- og vedligeholdelsesvejledning EcomLine VR 11 • Udgave 07/2001

Tekniske specifikationer Enhed EcomLine VR 11

Røggasværdier:

Røggasmassestrøm
ved varmebelastning 11,9 kW
ved varmebelastning 16,0 kW

kg/s
kg/s

0,0069
0,0068

Røggastemperatur °C 110 - 150 ved målepunkt

Standard emissionsfaktor CO
NOx

mg / kWh
mg / kWh

< 60
< 60

CO2-indhold naturgas
standard prøvegas G 20) 
ved varmebelastning 11,9 kW (100%)
ved varmebelastning  6,0 kW (50%)

%
%

7,0
3,3

til rådighed værende overtryk (røggas) Pa 30

Mål og vægt:

højde x bredde x dybde mm 810 x 480 x 290

Vægt kg 42

Elektriske data:

Tilslutningsspænding V 230

Elektrisk forbrug W 105

Godkendelses nummer CE-number: CE 0063AP5260
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Mærkedata og indkøring af anlægget

Type _____________________ Bruger _________________________

Producentens nummer _____________________ Sted _________________________

Installatør _____________________

Ovennævnte anlæg er opstillet og taget i brug i henhold 
til teknikkens regler og overholder lovens og 
bygningsreglementets bestemmelser.

Dato, underskrift (installatør)

Brugeren har modtaget al teknisk dokumentation. Han 
er fortrolig med sikkerhedsforskrifterne, betjeningen og 
vedligeholdelsen af ovennævnte anlæg.

Dato, underskrift (bruger)

Til installatøren

Type _____________________ Bruger _________________________

Producentens nummer _____________________ Sted _________________________

Brugeren har modtaget al teknisk dokumentation. 
Han er fortrolig med sikkerhedsforskrifterne, betjeningen 
og vedligeholdelsen af ovennævnte anlæg.

Dato, underskrift (bruger)

afklippes her

�
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B
Blæser 26
Brænder 23, 24, 25, 26, 28
Brændertryk 18, 25, 26, 28, 29

C
Certificering af systemet 33
CO-indhold 12, 19, 21, 31

D
Dyseplade 14, 23

E
Ekspansionsbeholder 30
Elektrisk tilslutning 7

F
Forbrændingsluft 6, 13, 19
Fremløbstemperatur 14

G
Gasbrænderarmatur 11, 24, 25, 26
Gasdyse 14
Gaskategorier 13, 30
Gastilslutning 4
Gastilslutningstryk 17
Gastype 13, 14, 30
Glødetændingselektrode 23
Gulvvarme 3, 8

H
Holder til vægmontage 5, 6

I
Ioniseringselektrode 23
Ioniseringsstrøm 20

K
Kappe 4, 6, 12, 20
Kortslutningsledning 5

M
Modulerende ventil 26

N
Netafbryder 7

O
Opstillingsrum 5
Opvarmer til varmtvandsbeholder 5

P
Påfylde vand 8, 9, 10
Pumpeefterløbstid 16

R
Regulatoranordning 7
Rengøring 23, 24
Røggas, målested 19
Røggas, tilslutning 3, 6, 12
Røggastab 12, 19, 21, 30

S
Sikkerhedstemperaturbegrænser 24
Skorstensfejerknap 17, 20

T
Tæthedskontrol 11, 12, 13, 19, 21, 24, 26
Tilslutning af varmekredsløb 4, 5
Tilslutningsgruppe 5

U
Udlufte 9, 10, 11, 25
Udluftning 9, 10

V
Vand til varmeanlægget 8
Varmeveksler 23, 24
Varmeydelse 15, 18, 26, 30
Varmtvandsdrift 5, 15
Varmtvandssensor 16
Varmtvandstemperatur 15
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Milton Megatherm  A/S 
Formervangen 12-16 

2600 Glostrup
Tlf. 46 97 00 00
Fax. 46 97 00 01

E-mail: 
info@miltonmegatherm.dk 
www.miltonmegatherm.dk




