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Generelle sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring1

1 Generelle sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

1.1 Symbolforklaring

Advarselshenvisninger

Signalord ved advarselshenvisningens start markerer kon-
sekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyg-
gelse af faren ikke følges.
• BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader.
• FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af

lettere til middel grad.
• ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige per-

sonskader.
• FARE betyder, at der kan opstå livsfarlige personska-

der.

Vigtige informationer

Øvrige symboler

1.2 Sikkerhedsanvisninger

Fare ved gaslugt

B Luk gashanen (  side 42).
B Åbn vinduet.
B Betjen ikke elektriske kontakter.
B Sluk åben ild.
B Kontakt gasselskabet og det autoriserede VVS-firma 

udefra.

Fare ved gaslugt

B Sluk for kedlen (  side 49).
B Åbn vinduer og døre.
B Tilkald et autoriseret VVS-firma.

Fare på grund af forgiftning. Utilstrækkelig lufttil-
førsel kan medføre risiko for kulilteforgiftning.

B Sørg for, at der er fri luftgennemstrømning gennem 
ventilationsåbningerne.

B Kedlen må ikke tages i brug, så længe disse forhold 
ikke er bragt i orden.

B Gør anlæggets ejer skriftligt opmærksom på mangler 
og farer.

Fare på grund af eksplosion af antændelige gasser

B Arbejde på gasførende komponenter må kun udføres af 
en autoriseret VVS-installatør.

Fare på grund af elektrisk strøm, når kedlen er 
åben

B Før kedlen åbnes: Afbryd varmeanlægget fra strømmen 
med afbryderen, eller afbryd varmeanlægget fra elnet-
tet ved hjælp af sikringen på stedet.

B Sørg for, at kedlen ikke kan startes utilsigtet.

Fare på grund af kortslutning

For forebyggelse af kortslutning:
B Brug originale kabler fra fabrikanten.
B Brug kabler med enkeltleder.
B Hvis der anvendes flertrådskabler (fleksible tråde), skal 

trådene forsynes med isolationsstrømper. Brug kabler 
på min. 0,75 mm² til dette formål.

B Hvis kablet skal fornyes, må der kun bruges det origi-
nale kabel fra fabrikanten.

Advarselshenvisninger i teksten markeres 
med en advarselstrekant med grå baggrund 
og kant.

Ved fare på grund af strøm udskiftes udråbs-
tegnet i advarselstrekanten med et lynsym-
bol.

Vigtige informationer uden fare for menne-
sker eller materiale markeres med det viste 
symbol. De markeres med linjer over og un-
der teksten.

Symbol Betydning

B Handlingstrin

Henvisning til andre steder i dokumentet 
eller til andre dokumenter

• Opremsning/listeindhold

– Opremsning/listeindhold (2. niveau)

Tab. 1
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Generelle sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 1

Opstilling, ombygning

B Kedlen må kun installeres eller ombygges af et autori-
seret VVS-firma.

B Dele af røggasføringen må ikke ændres.
B Ved rumluftafhængig drift: Undgå at lukke eller for-

mindske lufttilgangs- og afgangsåbninger i døre, vin-
duer og vægge.  

B Varmtvandsbeholderen må udelukkende anvendes til 
opvarmning af varmt vand.

B Sikkerhedsventilerne må ikke afspærres! 
Under opvarmning slipper vandet ud ved sikkerheds-
ventilen på varmtvandsbeholderen.

Eftersyn/vedligeholdelse

Formålet med regelmæssig vedligeholdelse på varmean-
lægget er:
• at bevare en høj virkningsgrad og drive anlægget øko-

nomisk (lavt brændstofforbrug),
• at opnå høj driftssikkerhed,
• at holde et højt niveau for miljøvenlig forbrænding.

B Anbefaling til kunden: Indgå en eftersyns- og ser-
viceaftale med eftersyn og service efter behov med et 
autoriseret servicefirma.

B Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af 
autoriserede VVS-installatører.

B Brugeren er ansvarlig for varmeanlæggets sikkerhed 
og miljømæssigt korrekte drift (gældende lovgivning 
om immissionsbeskyttelse i det pågældende brugs-
land).

B Brug kun originale reservedele!

Brandfare ved eksplosive og let antændelige mate-
rialer

B Opbevar eller anvend ikke let antændelige materialer 
(papir, fortynder, maling m.v.) i nærheden af kedlen.

Forbrændingsluft

B Hold forbrændingsluften fri for aggressive stoffer (f.eks. 
halogenkulbrinter, der indeholder chlor- eller fluorfor-
bindelser). På den måde undgås korrosion.

Brugerinstruktion

B Giv kunden informationer om, hvordan kedlen fungerer 
og betjenes.

B Gør kunden opmærksom på, at det ikke er tilladt selv at 
foretage ændringer og reparationer.
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Oplysninger om produktet2

2 Oplysninger om produktet

Den foreliggende monterings- og vedligeholdelsesvejled-
ning indeholder vigtige oplysninger for sikker og korrekt 
montering, opstart og vedligeholdelse af den kompakte 
varmecentral Milton SunLine Unit 210.

Monterings- og vedligeholdelsesvejledningen henvender 
sig til fagmanden, der på – grundlag af sin faguddannelse 
og erfaring – har kendskab til varmeanlæg og gasinstalla-
tioner.

Kedlen kan udstyres med en betjeningsenhed som f.eks. 
ModuLine 400 eller en On/Off-termostat (24 V) (tilbehør).

Kedlen må kun anvendes i de kombinationer og med det 
tilbehør og de reservedele, som er angivet i monterings- 
og vedligeholdelsesvejledningen. 

Anvend kun andre kombinationer, tilbehør og sliddele, 
hvis disse specifikt er beregnet til den påtænkte anven-
delse og ikke forringer præstationer og medfører mang-
lende opfyldelse af sikkerhedskrav.

2.1 Produktets anvendelse
Milton SunLine Unit 210 er konstrueret til opvarmnng af 
brugsvand og varmtvandsproduktion til f.eks. en- eller fler-
familieshuse. Andre anvendelsesområder er ikke tilladte.

Kedlen opfylder med sin konstruktion og drift følgende 
krav:
• EN 437, EN 483, EN 625, EN 677, EN 1717
• Gasdirektivet 2009/142/EF
• Direktiv om virkningsgrad 92/42/EØF
• EMC-direktiv 2004/108/EF
• Lavspændingsdirektivet 2006/96/EF.

2.2 Normer, Forskrifter og direktiver

Efterfølgende er der en liste over de gældende normer, 
forskrifter og direktiver (  tab. 2).

2.3 CE-overensstemmelseserklæring
Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunk-
tion de europæiske direktiver samt eventuelle supple-
rende, nationale krav. Overensstemmelsen er bekræftet 
med CE-mærket. Overensstemmelseserklæringen til pro-
duktet kan downloades på internettet på www.milton.dk 
eller rekvireres hos den nærmeste Milton-afdeling.

2.4 Anvisninger til installation og drift
Ved installation og drift af varmeanlægget skal følgende 
overholdes:

• De lokale bygningsmæssige krav vedrørende opstil-
lingsbetingelserne.

• De lokale bygningsmæssige krav vedrørende ventilati-
onsanordninger og skorstenstilslutning.

• Bestemmelserne om eltilslutning til strømforsyningen.
• Gasforsyningsselskabets tekniske regler om tilslutning

til det lokale gasnet.
• Forskrifter og standarder for varmeanlæggets sikker-

hedstekniske udstyr.
• Installationsanvisningerne til montører af fyringsanlæg.

2.4.1 Yderligere anvisninger

• Installation af kedler skal anmeldes og godkendes hos
gasselskabet.

• Anvend kun kedlen med det forbrændingsluft-røggas-
system, som er konstrueret og godkendt specielt til
denne kedeltype.

• Vær opmærksom på, at der kan foreligge regionalt
betingede tilladelser til røggasaftrækket og kondensat-
tilslutningen til det offentlige spildevandsnet.

• Informér miljømyndighederne, før monteringen startes.

Overhold de nationale bestemmelser og di-
rektiver ved montering og drift af anlægget!

Norm/
forskrift/ 
direktiv Beskrivelse

EN 437 Prøvegasser, prøvetryk, apparatkategorier

EN 483 Kedel til gasformede brændstoffer - kedel 
af type C med en nominel varmebelastning 
på ≤  70 kW

EN 625 Kedler til gasformede brændstoffer - sær-
lige krav til kombikedlers funktion med 
nominel varmebelastning ≤ 70 kW

Tab. 2 Normer, forskrifter og direktiver

EN 677 Kedler til gasformede brændstoffer - sær-
lige krav til kondenserende kedler med en 
nominel varmebelastning på ≤ 70 kW

EN 1717 Beskyttelse mod forurening af brugsvandet 
i vandanlæg og generelle betingelser for 
installationer til forebyggelse af forurening 
på grund af tilbagestrømmende vand.

Lokalt gældende forskrifter fra brandvæse-
net, offentlige værker og kommuner

Norm/
forskrift/ 
direktiv Beskrivelse

Tab. 2 Normer, forskrifter og direktiver
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2.5 Betegnelse for kedlen
Kedlens betegnelse er sammensat af følgende dele:
• Milton SunLine: Produktnavn
• Unit: Type
• 210: Indhold varmtvandsbeholder [I]

2.6 Vandkvalitet

Uegnet eller snavset vand kan føre til fejl i kedlen og ska-
der på varmeveksleren eller varmtvandsforsyningen på 
grund af slamdannelse, korrosion eller tilkalkning. Hen-
vend dig til producenten for at få flere informationer. 
Adresseoplysningerne finder du på dette dokuments bag-
side.

Varmeanlæg (påfyldnings- og efterfyldningsvand)

B Skyl anlægget grundigt, før det fyldes.
B Brug kun ubehandlet ledningsvand (se diagrammet i 

billed 1). Brøndvand er ikke tilladt. 
B Det er ikke tilladt at behandle vandet med midler som 

f.eks. øger/nedsætter pH-værdien (kemiske tilsæt-
ningsstoffer og/eller inhibitorer), frostsikring eller 
afhærdningsmidler.

B Centralvarmevandets målte pH-værdi skal være mellem 
7 og 8,5. Hvis det ikke er tilfældet, bedes du henvende 
dig til serviceafdelingen hos Milton. Adresseoplysnin-
gerne finder du på dette dokuments bagside.

Fig. 1 Krav til kedel-påfyldningsvand til enkeltkedler 
indtil 100 kW

1 Vandvolumen i hele den kondenserende gaskedelse [m³] 
levetid

2 Vandets hårdhed [°dH]
3 Ubehandlet vand
4 Over grænsekurven er foranstaltninger nødvendige. Der 

skal foretages adskillelse af systemet direkte under kedlen 
ved hjælp af en varmeveksler. Hvis det ikke er muligt, skal 
der indhentes oplysninger om frigivne foranstaltninger hos 
Milton. Det gælder også for kaskadeanlæg.

Sanitetsbrugsvand (tilførsel varmtvandsforsyning)

Brug udelukkende ubehandlet ledningsvand. 
Brøndvand er ikke tilladt. 

2.7 Brugsvandets kvalitet
For at forebygge øget kalkudskillelse anbefaler vi, at 
beholdertemperaturen indstilles på mindre end 55 °C fra 
en samlet hårdhed på over 15 °dH (hårdhed III).

2.8 Værktøj
Til montering og vedligeholdelse af brænderen kræves 
standardværktøj til varme-, vand- og gasinstallation.

Desuden er det hensigtsmæssigt med følgende:
• sækkevogn eller
• sækkevogn med rem til fastspænding.

2.9 Bortskaffelse
B Bortskaf kedlens emballage miljømæssigt korrekt.
B Komponenter, der skal udskiftes på varmeanlægget, 

skal bortskaffes på en miljørigtig måde på et autoriseret 
sted.

Obs!

Det er ikke tilladt at bruge behandlet vand 
som centralvarmevand og sanitært drikke-
vand.

Kedelskader på grund af korrosion.

B Hvis kedlen skal anvendes i anlæg med 
naturlig vandcirkulation eller i åbne anlæg, 
skal kedelkredsen adskilles fra resten af 
anlægget med en (plade-) varmeveksler.

300

 100 k

 0 k

7 746 800 040-203.2TD
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2.10 Produktbeskrivelse
Milton SunLine Unit 210 (  figur 2) udleveres med stan-
dardmæssigt integreret varmtvandsbeholder og fuldstæn-
digt monteret og kabelforbundet Basiscontroller BC10 
( figur 3, side 9).

Fig. 2 Hovedkomponenter Milton SunLine Unit 210 - visning ved afmonteret inderkabinet

1 Inderkabinet
2 Grundplade med stikplads til betjeningsenhed 

ModuLine 400
3 Basiscontroller BC10
4 Tilslutningsklemrækker
5 Magnesiumanode
6 Varmtvandsbeholder med isolering 
7 Tømning varmtvandsbeholder
8 Vandlås
9 Centralvarmepumpe
10 Brænder med varmeveksler
11 Automatisk udluftning
12 Gasarmatur
13 Blæser

Hovedkomponenterne til Milton SunLine Unit 210 
( fig. 2) er:

• Inderkabinet [1] med brænder og varmeveksler [10]
anbragt nedenunder, blæser [13], gasarmatur [12],
automatisk udlufter [11].

• Varmeveksleren overfører varmen, der dannes af bræn-
deren, til anlægsvandet.

• Betjeningsenhed f.eks. ModuLine 400 [2] med varme-
pumpe [9] anbragt nedenunder og vandlås [8].

• Kedel-/beholderkappen forhindrer energitab. Kedeldø-
ren fungerer desuden som støjisolering.

• Varmtvandsbeholder [6] med isolering af FCKW-fri
hård polyurethanskum. Varmtvandsbeholderen er
udstyret med en varmeveksler. Varmeveksleren overfø-
rer energien fra anlægsvandet til brugsvandet. Indhol-
det i beholderen opvarmes ensartet.

6 720 642 670-11.1TD
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Fig. 3 Basiscontroller BC10 - betjeningselementer

1 Afbryder
2 Drejeknap for varmt vand
3 LED „Varmtvandsproduktion“
4 Display til statusvisning
5 Drejeknap for kedeltemperatur
6 LED „Varmeaktivering“
7 Grundplade med stikholder til en betjeningsenhed Modu-

Line 400 (bag afskærmningen)
8 LED „Brænder“ (On/Off)
9 Tilslutningsbøsning til diagnosestik
10 Tasten "Statusindikator"
11 Tasten "Service test"
12 Tasten "Reset" (nulstillingsknap)

Basiscontrolleren BC10 (  fig. 3) muliggør grundbetje-
ning af varmeanlægget.

Den stiller bl.a. følgende funktioner til rådighed:
• Aktivering/deaktivering af kedlen
• Indstilling af varmtvandstemperatur og den maksimale

kedeltemperatur i varmedrift
• Statusvisning.

Figur 3 giver en oversigt over betjeningselementerne til 
Basiscontroller BC10. Nærmere informationer om betje-
ning af Basiscontroller BC10 se kapitel 8, side 41.

Der er mange yderligere funktioner for komfortabel regu-
lering af anlægget til rådighed via betjeningsenheden 
ModuLine 400.
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2.11 Leveringsomfang
Milton SunLine Unit 210 udleveres komplet med varmt-
vandsbeholder og basiscontroller BC10.

B Kontrollér ved modtagelsen, at emballagen er intakt.
B Kontrollér ved modtagelsen, at leverancen er komplet.
B Bortskaf emballagen miljørigtigt.

Tilbehør

Til kedlen leveres der et omfattende tilbehør. Se de nøjag-
tige informationer vedrørende egnet tilbehør i kataloget.

Fig. 4 Leveringsomfang

1 Kedel
2 Kedelkabinet til kedlen
3 Varmtvandsbeholder
4 Solvarmegruppe

Komponent Emballage

Kedel (komplet monteret med 
basiscontroller BC10)

1 kasse

Teknisk dokumentation 

Varmtvandsbeholder 1 kasse monte-
ret på palle

ModuLine 400

Tilbehør (skruer, rør etc.)

Kedelkabinet til kedlen 1 kasse

Solvarmegruppe 1 kasse

Tab. 3 Leveringsomfang
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2.12 Dimensioner og tekniske data

2.12.1 Mål Milton SunLine Unit 210

Fig. 5 Mål og tilslutninger for Milton SunLine Unit 210 [mm] 

1) Mål kun i forbindelse med tilslutningssæt vandret (tilbehør)
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Fig. 6 Mål og tilslutninger for Milton SunLine Unit 210 [mm]

EZ = indgang cirkulation G½ "
AW = udgang varmt vand G¾ "
EK = indgang koldt vand G¾ "
GAS = gastilslutning G½ "
VK = fremløb kedel G¾ "
RK = returledning kedel G¾ "
RS = returledning solvarme (15 mm klemringsforskruning)
VS = fremløb solvarme (15 mm klemringsforskruning)
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2.12.2 Tekniske data

De tekniske data giver oplysninger om ydelsesprofilen for 
Milton SunLine Unit 210.

Overhold nationale bestemmelser og direkti-
ver ved montering og drift af varmeanlægget. 
Angivelserne på kedlens typeskilt er bestem-
mende og skal overholdes.

Anvendelsesbetingelser Værdier

Maksimal fremløbstemperatur °C 90

Maksimalt driftstryk PMS bar 3

Maksimalt driftstryk PMW bar 10

Strømtype 230 VAC, 50 Hz, 100 W,   10A, IPX4D

Tab. 4 Anvendelsesbetingelser

Gaskvalitet og aftrækskoder godkendt

Gaskvalitet Naturgas H Flydende gas P Propan (G31)

Type B23P, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)

Rumluftafhængig og rumluftuafhængig

(opfyldelse af den øgede tæthed ved rumluftuafhængig drift)

Gaskategori efter EN 437 DK II2H3P 20; 30 mbar

Tab. 5 Brændstof og udstyr

Tekniske specifikationer Enhed Milton SunLine Unit 210

Nominel belastning kW 5,7 - 21,0

Nominel varmebelastning opvarmningskurve 80/60 °C kW 5,3 - 20,0

Nominel varmebelastning opvarmningskurve 50/30 °C kW 6,0 - 21,9

Nominel varmebelastning brugsvandsopvarmning (G20) kW 5,7 - 26,0

Kedlens virkningsgrad maks. ydelse opvarmningskurve 80/60 °C % 98,0

Kedlens virkningsgrad maks. ydelse opvarmningskurve 50/30 °C % 108,0

Nominel udnyttelsesgrad opvarmningskurve 75/60 °C % 105

Nominel udnyttelsesgrad opvarmningskurve 40/30 °C % 108

Gastilslutningsværdier ved 15 °C og 1013 mbar

Naturgas med 8,1 kWh/m³ m³/h 2,59 (3,21)1)

Flydende gas 3P (propan) med 24,5 kWh/m³ m³/h

kg/h

0,86 (1,06)2)

1,64 (2,03)2)

Tab. 6 Tekniske data
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Vandsiden

Kedelvandstemperatur °C 30 - 90, kan indstilles på basiscon-
troller BC10

ΔT ved restløftehøjde på 200 mbar K 20

maks. driftstryk kedel bar 3,0

Kedlens vandindhold l 1,2

Rørtilslutninger

Tilslutning gas Tommer G½

Tilslutning centralvarme Tommer G¾

Tilslutning kondensvand mm 30

Tilslutning varmtvandsbeholder Tommer G¾

Røggasværdier

Kondensatmængde for naturgas 40/30 °C l/h 2,0

pH-værdi kondensvand pH 2 - 4

Røggasmassestrøm fuldlast g/s 9,4

Røggasvolumen dellast g/s 2,5

Røggastemperatur 80/60 °C, fuldlast °C 80 (84) 2)

Røggastemperatur 80/60 °C, dellast °C 65

Røggastemperatur 50/30 °C, fuldlast °C 56

Røggastemperatur 50/30 °C, dellast °C 41

CO2-indhold, fuld belastning, naturgas % 8,8

CO2-indhold, fuldlast, flydende gas G31, propan % 10,0

Reference emissionsfaktor CO mg/kWh ≤ 22

Reference emissionsfaktor NOx mg/kWh ≤ 30

Frit blæsertryk Pa til 75

Røggastilslutning

Røggasværdigruppe G51

Ø røggassystem rumluftafhængigt (ingen multitilslutning) mm 80

Ø røggassystem rumluftuafhængigt mm 80/125 koncentrisk

(Valgfrit 60/100 koncentrisk)

Tekniske specifikationer Enhed Milton SunLine Unit 210

Tab. 6 Tekniske data
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Eldata

Netspænding V/Hz 230/50

elektrisk beskyttelseskategori IPX4D (ved typerne B23P og 
B33 = IP40)

Modulerende højeffektivitetspumpe Type Askoll

Enhedens mål og vægt

Højde x bredde x dybde (dybde med solvarmeanlæg) mm 1855 x 600 x 600 (703)

Vægt uden emballage kg 175

1) Værdierne i parenteserne gælder for drift ved brugsvandsopvarmning.

2) Værdierne i parenteserne angiver andelen deraf for cirkulationspumpen

Tekniske specifikationer Enhed Solvarmeanlæg

Nytteindhold l 204

Solvarmeandel l 154

Udløbstemperatur °C 30 - 60

Standby-energiforbrug (24h) efter DIN 4753 T8 kWh/d 2,2

Minimum-tilslutningstryk bar 0,75

Maksimum-tilslutningstryk bar 10

Maksimum indløbstemperatur for koldt vand °C 60

Optaget elektrisk effekt, fuldlast/dellast W 116/58

Opvarmning af brugsvand W 201

Solvarmepumpe W 75

Tab. 7 Tekniske data solvarmeanlæg

Tekniske specifikationer Enhed Milton SunLine Unit 210

Tab. 6 Tekniske data
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3 Transport af kedlen

I dette kapitel beskrives det, hvordan du kan transportere 
kedlen og varmtvandsbeholderen sikkert og uden at 
beskadige den.

3.1 Transport af kedlen ved hjælp af 
sækkevognen

Milton SunLine Unit 210 transporteres komplet med 
emballage og transportpalle. Så er den optimalt beskyttet 
til transporten.
B Stil sækkevognen [1] på bagsiden af transportpallen.
B Transporter transportpallen [2] hen til opstillingsstedet 

med sækkevognen.

Fig. 7 Kedlen sikres på sækkevognen

1 Sækkevogn
2 Transportpalle

B Løft emballagen op, og bortskaf den.

3.2 Transport af varmtvandsbeholderen
B Skru varmtvandsbeholderen af transportpallen [2] ved 

at skrue de fire sekskantmøtrikker [1] af.

Fig. 8 Sekskantmøtrikkerne skrues af

1 Sekskantmøtrikker (4 styk)
2 Transportpalle

Der er to muligheder for at løfte varmtvandsbeholderen af 
transportpallen.

Med sækkevogn

B Stil sækkevognen ved varmtvandsbeholderens bag-
side, og løft varmtvandsbeholderen af transportpallen 
med sækkevognen.

Korrekt håndtering

B Hold på sidekapperne forneden på varmtvandsbehol-
deren for at løfte og bære den, og løft den af transport-
pallen.

ADVARSEL: Fare for kvæstelser på grund af 
ukorrekt sikret kedel.
B Anvend et egnet transportmiddel til trans-

port af kedlen f.eks. en sækkevogn med 
rem til fastspænding, en trappevogn eller 
en trinvogn.

B Sørg for, at kedlen ikke kan falde af trans-
portmidlet under transporten.

FORSIGTIG: Skader på anlægget på grund 
af stød og slag.
Der følger komponenter med kedlen, som 
ikke tåler stød og slag.

B Beskyt alle komponenter mod stød og 
slag ved efterfølgende transport. 

B Bemærk transportmærkningerne på em-
ballagerne.

ADVARSEL: Fare for kvæstelser ved forkert 
løft og transport.
B Vær altid to personer, når varmtvandsbe-

holderen løftes eller bæres.
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4 Montering af gaskedlen

Dette kapitel forklarer, hvordan kedlen stikkes korrekt op.

4.1 Krav til opstillingsrummet

B Det er ikke tillad at installere kedler I kælderrum (under 
jord niveau) når disse benytter propan gas.

4.2 Installationsafstand
Ved planlægning af opstillingsstedet skal afstanden til 
røggasføringen og tilslutnings-rørgruppen overholdes 
( monteringsvejledningen til røggassystemet og monte-
ringsvejledningen til tilslutnings-sættet)!

4.3 Montering af kedlen og varmtvands-
beholderen

B Fjern emballagen, og bortskaf den.
B Sæt kedlen på varmtvandsbeholderen, og skub den 

bagud til markeringen [1].
B Skru kedlen fast til varmtvandsbeholderen med skrue-

rne [2].

Fig. 9 Kedlen skubbes til markeringen

1 Markering
2 Skrue

ADVARSEL: Skade på anlægget på grund 
af frost.
B Opstil fyringsanlægget i et frostsikkert 

rum.

FARE: Brandfare på grund af brændbare 
materialer eller væsker.
B Opbevar ikke brændbare materialer eller 

væsker i umiddelbar nærhed af varmekil-
den.

ADVARSEL: Skader på kedlen på grund af 
forurenet forbrændingsluft.
B Sørg for, at der aldrig benyttes klorholdige 

rengøringsmidler og freon (f.eks. i spray-
dåser, opløsnings- og rensemidler, maling, 
lim) i opstillingsrummet.

B Undgå kraftig forekomst af støv.

Overhold de bygningsmæssige krav til opstil-
lingsrum.

Minimum-vægafstand [mm]

Uden 
solvarme-
gruppe

Med
solvarme-
gruppe

på siden 400 400

Kedlens bagside – 150

Kedlens forside 650 650

Tab. 8 Foreskrevne minimum-vægafstande [mm]

FORSIGTIG: Skade på anlægget på grund 
af snavs.
Hvis kedlen og varmtvandsbeholderen stilles 
op, men ikke sættes i drift, skal du være op-
mærksom på følgende:

B Beskyt kedlens tilslutninger mod snavs 
ved at lade alle beskyttelseshætterne blive 
siddende på tilslutningerne.

� �
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B Montér varmtvandstilslutningen [1] med pakning (med-
følger ved levering).

Fig. 10 Montering af varmtvandstilslutningen

1 Varmtvandstilslutning

4.4 Hydraulisk tilslutning og eltilslut-
ning af varmtvandsbeholderen

B Løsn sikringsskruerne på betjeningskonsollen [1], og 
klap betjeningskonsollen [2] frem.

Fig. 11 Betjeningskonsollen åbnes

1 Betjeningskonsollens sikringsskruer
2 Betjeningskonsol

B Montér O-ringene [1] (medfølger ved levering).

Fig. 12 Montering af O-ringe

B Smør O-ringene til de to slangestykker og de to tilslut-
ningsstykker med fedt, der er egnet til brugsvand.

B Montér slangestykkerne, og fastgør med klemmerne
[1 og 2].

Fig. 13 Montering af slangestykker

6 720 642 670-12.1TD

6 720 619 868-006.1TD
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B Tilslut det sorte stik [2] på kedlen til pumpen [1].

Fig. 14 Stikket sættes på pumpen

B Sæt det orange stik [2] på kedlen i varmtvandsføleren 
[1].

Fig. 15 Stikket til varmtvandsføleren sættes i

B Skru dækslet til klemrækken af [1], og tag den af.

Fig. 16 Klemrækkens afdækning

B Sæt stikket til varmtvandsføleren (beholderen) [1]  i 
klemrækken på tilslutningen FW [2].

B Anbring dækslet til klemrækken igen, og skru den fast.

Fig. 17 Stikket til varmtvandsføleren sættes i (beholder)

4.5 Montering af solvarmegruppen

4.5.1 Vigtige anvisninger til solvarmeanlægget

• Delene, som er fast forbundet ved udleveringen, er tæt-
nede, så de er monteringsklar.

• Luk ikke sikkerhedsventilen.
• Som opsamlingsbeholder til solvarmevæsken ved sik-

kerhedsventilen anbefaler vi tilbehør 1081.
• Mellem solfangerne, sikkerhedsventilen og solvar-

meekspansionsbeholderen må der ikke installeres en
stopventil.

• Solvarmeekspansionsbeholderens fortryk skal tilpas-
ses før monteringen ved varmeanlæg med en højdefor-
skel på over 12 m.

• I ledningssystemet kan der kortvarigt nås temperaturer
på op til ca. 175 °C i nærheden af solfangerne. Brug
kun temperaturbestandige materialer. Vi anbefaler, at
ledningerne slagloddes.

Fig. 18 Oversigt solvarmemodul
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• Hvis varmeanlægget ikke fyldes med en solvarme-fylde-
pumpe, skal der installeres en ekstra udluftning på led-
ningssystemets højeste sted.

• Rørledningerne skal lægges med stigning fra varmt-
vandsbeholderen til solfangeren, så luft i ledningerne
undgås.

• Montér en tømningsventil på ledningssystemets lave-
ste sted.

• Slut stelledningen til husets jordforbindelse.

4.6 Montering af solvarmegruppen

B Skru solvarme-fremløbet på varmtvandsbeholderen 
med pakning [1].

B Skru solvarme-returledningen på varmtvandsbeholde-
ren med pakning [2].

B Montér forbindelsesrøret med pakninger [3].
B Sæt stikket [4] til solvarmepumpen og isoleringen [5] 

på.

Fig. 19 Fremløb solvarme og returledning solvarme 
skrues på

B Montér holdepladen [1] til solvarmemodulet SM10 
øverst til venstre eller højre.

B Fastgør solvarmemodulet SM10 med de vedlagte 
skruer på holdepladen.

Fig. 20 Montering af holdepladen på solvarmemodul 
SM10

B Tag dækslet af solvarmemodulet SM10.

Fig. 21 Solvarmemodul SM10

1 Netspænding 230 V
2 PSS pumpe solvarme
3 FSS føler solvarmebeholder
4 FSK føler solfanger
5 EMS BUS-tilslutning

FARE: Fare for skoldning på grund af den 
varme solvarmevæske!
B Anvend tilbehør 1081 opsamlingsbehol-

der til sikkerhedsventilens udløb på eks-
pansionsbeholderen.

Der kan byttes om på solvarme-fremløb og 
solvarme-retur, uden at funktionen begræn-
ses.

6 720 614 622-11.1TD
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B Tag brænderens kabel ud af beskyttelseskapslen [1], 
og sæt det ind i solvarmemodulet på stikplads 1 
( figur 21, [1]; netspænding 230 V).

B Tag EMS-stikket ud af beskyttelseskapslen, og sæt det 
ind i solvarmemodul SM10 på stikplads EMS
( figur 21, [5]; EMS BUS-tilslutning).

B Fastgør kablet med trækaflastninger.
B Montér den vedlagte føler på solfangeren (ikke vist), og 

tilslut til solvarmemodul SM10 på stikplads FSK
( figur 21, [4]; FSK føler solfanger).

Fig. 22 Brænderens kabel tages ud af beskyttelses-
kapslen

1 Beskyttelseskapsel

B Åbn varmtvandsbeholderens forreste afdækning ved at 
fjerne skruerne til højre og venstre (  figur 23).

Fig. 23 Varmtvandsbeholderen åbnes

B Montér temperaturføleren [1] i udsparingen på varmt-
vandsbeholderens isolering, og læg følerkablet [2] i 
kabelkanalen, der er forberedt hertil.

B Montér temperaturfølerens kabel i solvarmemodul 
SM10 på FSS  (  figur 21, [3], side 20)

B Fastgør kablet med trækaflastning.

B Montér solvarmegruppens pumpe i solvarmemodul 
SM10 på stikplads PSS ( figur 21, [2], side 20).

Fig. 24 Montering af føler

1 Føler
2 Følerkabel

B Tilslut solvarmepumpens kabel [1].
B Montér dækslet på solvarmemodul SM10.
B Anbring varmtvandsbeholderens forreste afdækning, 

og skru skruerne ind.

Fig. 25 Tilslutning af solvarmepumpens kabel

������������	
�����

Øvrige anvisninger til solvarmeanlægget kan 
findes i betjeningsvejledningen, der er ved-
lagt solvarmemodul SM10.

6 720 613 308-12.1TD
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4.7 Montering af kedelbeklædningen
B Fjern emballagen, og bortskaf den.

Fig. 26 Dækpladernes placering

1 Sidevæg til venstre
2 Sidevæg til højre
3 Afdækning stor
4 Afdækning lille
5 Afdækning foran

B Sæt den højre og venstre sidevæg ind i lasken på 
varmtvandsbeholderen, og skru dem fast til den bage-
ste rammedel.

B Sæt den store afdækning ind i dækpladerne på siden, 
og skru den fast på hjørnepunkterne.

B Skub den lille, øverste dækplade ind forfra.

Fig. 27 Sidevæggene anbringes

B Sæt den forreste afdækning ind foroven og tryk til. 
Sørg for, at de to lukninger [1] på siden går i indgreb.

B Skru sikringsskruen [2] ind.

Fig. 28 Den forreste afdækning anbringes

1 Lukning på siden (2 styk)
2 Sikringsskrue

4.8 Opretning af kedlen 
Kedlen skal oprettes vandret, så der ikke kan samle sig luft 
i den.
B Placér kedlen i den endelige position.

B Opret kedlen ved hjælp af stilleskruerne [1] og et vater-
pas [2], så den står vandret.

Fig. 29 Opretning af kedlen

1 Stilleskruer
2 Vaterpas

6 720 642 670-09.1TD
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5 Tilslutning af varmeanlægget til røggasaftræk, vand og gas

I dette kapitel forklares, hvordan kedlen og varmtvandsbe-
holderen sluttes til vand. Derudover forklares det, hvordan 
kedlen sluttes til røggasaftræk og gas.

5.1 Etablering af forbrændingsluft-/røg-
gastilslutning

Ved typerne C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C83(x), C93(x), 
B23P og B33 er røggas-grundkomponenterne godkendt 
efter gasdirektivet 2009/142/EF under hensyntagen til 
EN 677 og EN 483 sammen med Milton SunLine Unit 
210 (systemcertificering). Dette dokumenteres med pro-
duktidentitetsnummeret på kedlens typeskilt.

Ved type C63(x) anvendes der røggassystemer, som har 
en DIBT-godkendelse (tysk godkendelse), og som er frigi-
vet af Milton.

Ved montering af forbrændingsluft-røggastilslutningen 
skal de almindeligt gældende forskrifter overholdes.

Se dokumenterne fra røggassystemets producent vedrø-
rende røggaslængden.

Alle typer er udført med en blæser i lufttilførselssystemet 
(type x3).

Type B23 (rumluftafhængig)

Sørg for én eller to luftåbninger med et åbent tværsnit på 
2 x 75 cm² eller én gang 150 cm².

Type B33 (rumluftafhængig, koncentrisk)

For kedler med en samlet varmeydelse < 35 kW gælder 
følgende: Hvis forsyningen af forbrændingsluft sikres via 
en forbindelse, kræves der ingen åbninger. I dette tilfælde 
må Milton SunLine Unit 210 også anvendes i opholdsrum.

Type C (rumluftuafhængig) med ekstra markering 
"X" f.eks. 43x

Kedler med en samlet varmeydelse < 50 kW må anven-
des i opholdsrum, uden at der stilles yderligere krav.

5.1.1 Røggassystemer

Til kedlen kan der tilsluttes røggassystemer af aluminium, 
rustfrit stål eller kunststof.

Kunststofrøggasledninger skal være egnede til kedlen 
med hensyn til temperatur (f.eks. ved en røggastempera-
tur på 88 °C kræves der en godkendelses-temperatur på 
120 °C.

Ved anvendelse af kunststofrøggasaftræksmateriale 
anbefales PP/PPS.

5.2 Tilslutning Røggassystem
Overhold de generelt gældende forskrifter ved montering 
af forbrændingsluft-røggastilslutningen.

Hertil leveres der forskellige typer røggassystemer. 
Kontakt leverandørerne vedrørende modstandsværdier 
(tryktab) eller andre informationer.

5.2.1 Rumluftafhængig drift

Type Bxx (rumluftafhængig drift)

Ved røggassystemer af type B tages forbrændingsluften 
fra det rum, hvor kedlen er monteret. Opstillingsrummet 
skal derfor have tilstrækkeligt med friskluftsåbninger.

Det maksimalt tilladte trykfald kan anvendes for hele røg-
gasaftrækket for kedler med rumluftafhængig drift.

Hvis der ikke ønskes rumluftuafhængigt drift, eller hvis det 
ikke er muligt, kan kedlen tilsluttes rumluftafhængigt.

I dette tilfælde skal de særlige forskrifter for opstillings-
rummet og rumluftafhængig drift overholdes. Til forbræn-
dingen skal der være tilstrækkelig tilstrømning af 
forbrændingsluft

Forklaring:

“xx" er en variabel værdi og kan udskiftes for denne kedel 
med værdierne som angivet på typeskiltet.

5.2.2 Rumluftuafhængig drift

Type Cxx (rumluftuafhængig drift)

Ved røggassystemer af type C tilføres kedlens forbræn-
dingsluft udefra. Kedlens kabinet er gastæt og er en del af 
forbrændingslufttilslutningen. Det er derfor vigtigt ved 
rumluftuafhængig drift, at kedeldøren altid er lukket, når 
kedlen er i drift.

Kedlen kan sluttes til et koncentrisk lufttilførsels- og røg-
gassystem. Der skal ikke bruges en speciel tilslutningsa-
dapter. Det nødvendige tilslutningsmateriale til Ø60/100 
mm koncentrisk tilslutning af røggassystemet leveres med 
ved Milton SunLine Unit 210 lodret- og vandret system. 
Den koncentriske Ø80/125 mm-røggasadapter skal 
bestilles separat.  Nærmere informationer kan findes i 
monteringsvejledningen til Milton SunLine Unit 210-lod-
rette aftrækssæt.

B Forbrændingsluft-røggasinstallationen skal monteres i 
overensstemmelse med monteringsvejledningen til 
røggassystemet Milton SunLine Unit 210.

5.2.3 Røggasaftræksmateriale

Til kedlen må der udelukkende sluttes røggasaftræksma-
teriale eller QA-kontrolleret (fleksibelt) røggasaftræksma-
teriale, som er egnet til kondenserende gaskedler. 

Slut røggasaftræksmaterialet til taggennemføringssættet.

For at undgå urenheder i gaskedlens vand 
anbefales det at montere en snavssamler i in-
stallationen.
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5.2.4 Aftrækssæt

5.2.5 Beregning af lufttilførsels- og røggasaf-
træksrør

Den minimale diameter for lufttilførsels- og røggasaftræks-
aftræksrør kan beregnes på baggrund af den samlede 
modstand for alle komponenterne i lufttilførsels- og røg-
gasaftrækssystemet ved hjælp af den følgende metode.

Trykfaldet, som er angivet i tab. 12, gælder for røggasaf-
træk af kunststof, aluminium og rustfrit stål.

B Beregn længden for lufttilførsels- og røggasaftræksled-
ningerne mellem kedlen og taggennemføringen.

B Læg modstanden for komponenterne til røggasaftræk-
ket og lufttilførsen sammen. 

For at kedlen virker optimalt, må den samlede modstand 
ikke være større end pw maks. (  tab. 12).

Fig. 30 Lodret og vandret aftrækssystem

FORSIGTIG: Som gennemføringssæt må 
der udelukkende anvendes  lodret- og vand-
ret aftrækssæt til Milton SunLine Unit 210. 
B Nærmere informationer finder du i monte-

ringsvejledningen til lodret- og vandret af-
trækssæt Milton SunLine Unit 210, eller 
du kan henvende dig til kedlens leveran-
dør.

7 746 800 038-124.1RS

Kompakt varmecentral brændværdi Ø [mm] Milton SunLine Unit 210 [Pa]

pw maks. 60

Lufttilførsel parallel

45° bøjning 80 0,4

90° bøjning 80 1,5

1 m rør 80 0,4

Røggasaftræk parallel

45° bøjning 80 0,5

90° bøjning 80 2,0

1 m rør 80 0,5

Lufttilførsel / røggasaftræk koncentrisk

45° bøjning 60/100 4,8

80/125 1,8

90° bøjning 60/100 6,5

80/125 2,8

Tab. 9 Trykfald pr. komponent [Pa]
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Eksempel på beregning af røggasaftræk

Hus, hvor 5 meter røggas-/lufttilførselsmateriale er monte-
ret mellem taggennemføringen og en Milton SunLine Unit 
210, og som tilsluttes koncentrisk. For at udføre taggen-
nemføringen skal der bruges to 45°-bøjninger til røggas-
aftrækket og lufttilførslen. Den samlede modstand er så:

Den samlede modstand “p i alt“ er mindre end pw maks. 
Kedlen fungerer derfor optimalt.

For yderligere informationer bedes du kontakte leverandø-
ren. Kontaktoplysningerne finder du på dette dokuments 
bagside.

Fig. 31 Koncentrisk røggassystem

1 m rør 60/100 4,8

80/125 1,8

Tilslutningsplade koncentrisk 80/125 0

Overgangsstykke 80/125 -> 60/100 0

Overgangsstykke 60/100 -> 80/125 0

Gennemføringssæt

Taggennemføring (lodret aftræk) 60/100 15,4

80/125 14,3

Murgennemføring (vandret aftræk) 60/100 8,9

80/125 11,4

Kompakt varmecentral brændværdi Ø [mm] Milton SunLine Unit 210 [Pa]

Tab. 9 Trykfald pr. komponent [Pa]

• 5 styk 1 m. røggas-/lufttilførselsrør
Ø 80/125 mm

11,0 Pa

• 2 stk. 45°-bøjninger røggas/lufttilførsel 4,4 Pa

• 1 stk. taggennemf.-sæt Ø 80/125 mm 17,6 Pa

p i alt 33,0 Pa

FORSIGTIG: 
Hvis røggasaftrækssystemet bevidst er di-
mensioneret, så hele tryktabet er større end 
pw maks (  tab. 12), sker det på bekostning 
af kedlens ydelse. 

5m

6 720 642 670-08.1TD
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5.3 Kondensafløb
Se efter i monteringsvejledningen til røggassystemet, om 
kondensvandet i røggassystemet skal ledes bort.

Fig. 32 Kondensafløb ved f.eks. tilslutningssæt på siden 
(tilbehør)

B Forbrændingsluft-røggasinstallationen skal monteres i 
overensstemmelse med monteringsvejledningen til 
røggassystemet.

5.4 Tilslutning af kedlen til rørnettet
Overhold følgende anvisninger i forbindelse med tilslut-
ningen af kedlen til rørsystemet. Disse anvisninger er vig-
tige for at opnå en fejlfri drift.

Fig. 33 Tilslutningssituation

1 Gastilslutning = GAS
2 Retur Kedel = RK
3 Returledning solvarme = RS
4 Indgang koldt vand EK
5 Udgang varmt vand = AW
6 Cirkulation
7 Fremløb solvarme = VS
8 Fremløb, kedel = VK

Fig. 34 Mulige tilslutningssæt

1 Tilslutningssæt på siden venstre/højre
2 Tilslutningssæt op og tilslutningssæt bag
3 Tilslutningssæt på siden venstre/højre

Bemærk venligst:
B Bortled kondensatet, som opstår i kedlen 

og evt. i røggassystemet efter forskrifterne.
B Sørg for, at afløbsledningen [1] fra kedlen 

munder frit ud i et afløb med vandlås.
B Læg slangerne, så de har fald.
B Betingelserne for udledning af kondensat i 

offentlige kloakanlæg er anført i ATV-ar-
bejdsbladet.

B De regionale bestemmelser.

Skyl varmeanlægget grundigt igennem.

FORSIGTIG: Skader på anlægget på grund 
af utætte tilslutninger.
B Montér tilslutningsledningerne spæn-

dingsfrit til kedlens tilslutninger (tilbehør, 
 monteringsvejledning tilslutningssæt).

Figur 33 viser tilslutningssituationen uden 
mulige tilslutningssæt (tilbehør). Alle tilslut-
ninger er fladtætnende. Pakningerne er ved-
lagt tilbehøret eller skal anvendes på 
installationsstedet.

Figur 34 viser de mulige tilslutningssæt til 
Milton SunLine Unit 210 (tilbehør).
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5.4.1 Tilslutning af returledning til kedlen

B Tilslut varmesystemets returledning til returtilslutningen 
på varmekedlen = RK [5] spændingsfrit med tilslut-
ningssættet.

5.4.2 Tilslutning af fremløb til kedlen

B Tilslut varmesystemets fremløb til fremløbstilslutningen 
på varmekedlen = VK [4] spændingsfrit med tilslut-
ningssættet.

5.4.3 Tilslutning af udgang varmt vand 

B Tilslut varmtvandstilslutningen til udgangstilslutningen 
til varmt vand = AW [6] spændingsfrit med tilslutnings-
sættet.

5.4.4 Tilslutning af indgang koldt vand

B Tilslut koldtvandstilslutningen til tilslutningsindgangen 
for koldt vand = EK [3] spændingsfrit med tilslutnings-
sættet.

5.4.5 Tilslutning af indgang cirkulation

B Tilslut varmesystemets cirkulationstilslutning til ind-
gangstilslutningen cirkulation = EZ [1] spændingsfrit 
med tilslutningssættet.

Fig. 35 Tilslutninger ved tilslutningssæt på siden (tilbe-
hør)

1 Cirkulation = EZ
2 Gastilslutning = GAS
3 Indgang koldt vand = EK
4 Fremløb, kedel = VK
5 Retur Kedel = RK
6 Udgang varmt vand = AW

5.4.6 Etablering af gastilslutning

B Monter en gashane (tilbehør) med forskruning i gasled-
ningen.

B Tilslut gasledningen til gastilslutningen = GAS 
( figur 35, [2]) spændingsfrit med tilslutningssættet.

5.4.7 Anvisninger vedrørende tilslutning af 
varmtvandsbeholderen til rørsystemet

Overhold følgende anvisninger i forbindelse med tilslut-
ning af varmtvandsbeholderen til rørsystemet. Disse 
anvisninger er vigtige for at opnå en fejlfri drift.

B Montér brugsvandsledningernes installationer og 
udstyr efter normerne og direktiverne, der gælder i det 
pågældende land.

B Udfør tilslutningsledningerne som forskruninger.

B For at undgå slamophobning udføres tømmeledningen 
med stadigt fald mod afløb.

B Placer et henvisningsskilt med følgende tekst på sikker-
hedsventilen: Luk ikke afblæsningsledningen. Under 
opvarmningen kan der strømme vand ud af sikkerheds-
grunde.

B Vælg udblæsningsrørets tværsnit, så det som minimum 
svarer til sikkerhedsventilens udstrømningstværsnit.

B Kontrollér af og til, at sikkerhedsventilen er driftsklar.

Overhold producentens anvisninger ved an-
vendelse af kunststofrør.
B Anvend samleteknikken, som anbefales af 

producenten.

FARE: Livsfare på grund af eksplosive gas-
ser.
B Udfør kun arbejde på gasførende kompo-

nenter, hvis du har autorisation til et så-
dant arbejde.

Vi anbefaler, at du monterer et gasfilter i gas-
ledningen. Normer og forskrifter for gastilslut-
ning i det enkelte land skal overholdes.

Installér tilslutningerne til varmtvandsbehol-
deren efter EN 806. Overhold gældende nor-
mer og direktiver i landet.
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Fig. 36 Brugsvandsledningernes installation og udstyr

AW Udgang for varmt vand
EK Indgang for koldt vand
EZ Indgang for cirkulation
1 Stopventil
2 Cirkulationspumpe, VVB
3 Kontraventil
5 Stopventil med tømningsventil
6 Sikkerhedsventil
7 Manometertilslutningsstuds
8 Kontraventil
9 Tømmeventil
10 Trykformindsker (ved behov)

5.5 Påfyldning af kedlen og varmtvands-
beholderen samt tæthedskontrol af 
tilslutninger

Fyld varmtvandsbeholderen før opstart, og kontrollér for 
tæthed, før varmeanlægget startes op.

5.5.1 Påfyldning af kedel, varmtvandsbeholder 
og varmeanlæg med påfyldningsvand

Ved anvendelse af ledninger i det hydrauliske kredsløb, 
der tillader permanent tilførsel af ilt til systemet, (f.eks. ilt-
gennemtrængelige plastrør), skal systemet adskilles med 
en varmeveksler.

B Åbn den forreste afdækning, løsn sikringsskruerne på 
betjeningskonsollen [3], og klap betjeningskonsollen 
[4] frem.

B Løsn de fire klemmer [1] til inderkabinettet [2], og tag 
kabinettet af.

Fig. 37 Betjeningskonsollen åbnes, og inderkabinettet 
tages af

1 Klemmer
2 Inderkabinet
3 Sikringsskruer betjeningskonsol
4 Betjeningskonsol

ADVARSEL: Skader på anlægget på grund 
af temperaturspændinger.
B Fyld kun anlægget i kold tilstand, frem-

løbstemperaturen må højst være på 40 °C.

Foretag udelukkende tæthedskontrol af 
varmtvandsbeholderen med brugsvand.

ADVARSEL: Sundhedsfare på grund af for-
urenet brugsvand.
B Overhold forskrifterne og normerne for det 

pågældende land for forebyggelse af for-
urening af brugsvandet (f.eks. på grund af 
vand fra varmeanlæg).

B Overhold EN 1717 for Europa.

Brug kun ubehandlet ledningsvand til påfyld-
ning af varmeanlægget.

6 720 642 670-13.1TD
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B Kontrollér fortrykket i varmeanlæggets ekspansionsbe-
holder på prøveniplen [1], og indstil ved behov. Kedlen 
skal være trykløs. Fortrykket fra ekspansionsbeholde-
ren skal mindst være det statiske tryk (anlæggets højde 
til midt på ekspansionsbeholderen), dog mindst 
0,5 bar. Den nøjagtige beregning foretages efter 
EN 12828

Fig. 38 Prøvenippel på ekspansionsbeholderen

1 Prøvenippel

B Sæt en slange, der er fyldt med vand, på påfyldnings- 
og bundhanen [1], fastgør den, og åbn hanen.

Fig. 39 Påfyldnings- og bundhane

1 Påfyldnings- og bundhane

B Drej den automatiske udlufters [1] kappe én omgang 
op, så luften kan slippe ud.

B Åbn vedligeholdelseshanerne på fremløbs- og returtil-
slutningen (  figur 35, [4 og 5], Seite 27).

Fig. 40 Automatisk udluftning 

1 Kappe til automatisk udlufter

B Åbn forsigtigt vandhanen, og fyld langsomt anlægget. 
Hold øje med statusvisningen på basiscontroller 
BC10. Påfyldningstrykket skal være på mindst det nød-
vendige fortryk i ekspansionsbeholderen plus 0,5 bar. 
Minimumtrykket er 1,0 bar (ved koldt anlæg). Det mak-
simale tryk må ikke være over 3 bar (ved maksimal 
kedeltemperatur) (sikkerhedsventil åbner).

B Slut vandhanen og påfyldnings- og bundhanen til ked-
len.

B Udluft varmeanlægget via dets udluftningsventiler på 
radiatorerne.

B Hvis trykket falder på grund af udluftningen, skal der 
efterfyldes vand.

Fig. 41 Digital visning af vandtrykket

B Tag slangen af påfyldnings- og bundhanen, skru slan-
getyllen af, og skru lukkekappen på.

B Montér inderkabinettet igen.
B Luk betjeningskonsollen, og fastgør med sikrings-

skruer.

1

6 720 619 002-1TD
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5.5.2 Udførelse af tæthedsprøve

Der skal foretages en tæthedskontrol af fyringsanlægget, 
før det tages i brug, så der ikke forekommer utætheder i 
forbindelse med driften. Foretag trykprøve på fyringsan-
lægget med et tryk, der svarer til sikkerhedsventilens akti-
veringstryk.

B Kontrollér, om tilslutningerne er tætte.

ADVARSEL:  Skader på anlægget på grund 
af overtryk under trykprøvningen.
Trykudstyr, styringsmekanismer eller sikker-
hedsudstyr og varmtvandsbeholderen kan 
blive beskadiget ved stort tryk.

B Sørg for, at der under tæthedskontrollen 
ikke er monteret trykudstyr, styringsmeka-
nismer eller sikkerhedsudstyr, som ikke 
kan lukkes i forhold til kedlens vandrum.
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6 Eltilslutning

Milton SunLine Unit 210 er standardmæssigt monteret 
med en komplet og kabelforbundet basiscontroller BC10.

Kedlen er udstyret med betjeningsenheden ModuLine 
400. 

6.1 Klemrækketilslutninger
B Åbn kabinettet.
B Løsn skruen på tilslutningskassen (  figur 42) og tag 

dækslet af.

Fig. 42 Tilslutningskasse og klemrække

1 WA = On-/Off-temperaturstyring potentialfri (tilslutnings-
farve grøn) 

2 RC = rumtemperaturstyring ModuLine 400 og EMS-bus 
(tilslutningsfarve orange)

3 EV = ekstern omskiftekontakt, potentialfri, f.eks. til gulv-
varme (tilslutningsfarve rød) 

4 FA = udeføler (tilslutningsfarve blå) 
5 FW = varmtvandsføler (tilslutningsfarve grå) 

B Udfør alle eltilslutninger inden i tilslutningskassen.
B Montér dækslet på tilslutningskassen igen.
B Anbring kedelbeklædningen igen.

6.1.1 Tilslutning af On/Off- temperaturstyring 
(potentialfri)

On-/Off-temperaturstyring er ikke tilladt i nogle lande. 
Overhold de lokale bestemmelser.

B Slut On-/Off-temperaturstyringen til på klemrækken på 
position 1 ( 1 - grøn).

6.1.2 Montering af betjeningspanel

Montering af betjeningspanel ModuLine 400 uden 
for kedlen

B Ved rumtemperaturstyret driftsform eller anvendelse 
som fjernbetjening: Slut betjeningspanelen ModuLine 
400 til klemmen RC (  figur 42 [2], side 31 - orange).

Montering af betjeningspanel ModuLine 400 i ked-
len

B Fjern afskærmningen [1] til højre for basiscontroller 
BC10.

B Montér betjeningspanelet ModuLine 400 på holderen.

Fig. 43 Montering af betjeningspanelen

FARE: Livsfare på grund af elektrisk strøm, 
når kedlen er åben.
B Før du åbner kedlen: Afbryd strømmen til 

kedlen med hovedafbryderen, eller afbryd 
den fra elnettet ved hjælp af sikringen på 
stedet.

B Sørg for, at kedlen ikke kan startes utilsig-
tet.

Indstil manuel drift på BC10 for provisorisk 
opstart (  tab. 14, side 37).

Bemærk venligst:
B Monterings- og servicevejledningen til be-

tjeningspanel ModuLine 400.

Hvis betjeningspanelet ModuLine 400 mon-
teres i kedlen uden ekstra fjernbetjening, kan 
der kun udføres udetemperaturstyret drifts-
form.

6 720 619 003-1TD
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6.1.3 Montering af kaskadepanel CM4400 (tilbe-
hør)

Til modulerende regulering er kaskadestyring CM4400
egnede.

B Se monterings- og servicevejledningen til produktet.
B Slut instrumentpanelet til klemmen RC (  figur 42, [2] 

side 31 – orange). Brug et kabel med to ledere på 0,4 
til 0,75 mm².

B Hvis der ikke er kommunikaton med det eksterne instru-
mentpanel eller eksterne moduler, skal det kontrolleres, 
om der er byttet om på EMS-bus-ledningens poler.

6.1.4 Montering af moduler (tilbehør)

Der kan monteres moduler (f.eks. solvarme-, fordeler-, 
blandemodul) i kedlen eller eksternt (modulholder som til-
behør).

B Slut modulerne til klemmen RC (  figur 42, [2] side 31 
- orange). Tilslut modulerne inden i kelden til klemme 
RC ( figur 42, [2], side 31 – orange) og uden for 
kedlen til EMS-stikket i beskyttelseskapslen 
( figur 22, [1], side 21).

Ved solvarmeanlæg tilsluttes solvarmemodulets busled-
ning (SM10) også til klemme RC. Hvis der tappes varmt 
vand, og temperaturen i solvarmebeholderen er mindre 
end den ønskede værdi for temperatur, startes kedlen op.

6.1.5 Tilslutning af udeføler

B Tilslut udeføleren til klemme FA (  figur 42, [4], 
side 31 - blå).

6.1.6 Tilslutning af varmtvandsføler

B Tilslut varmtvandsføleren til klemme FW ( figur 42, 
[5], side 31 - grå).

6.1.7 Ekstern Tilslutning af ekstern cirkulations-
pumpe

Det er muligt at installere en ekstern cirkulationspumpe. 
Tilslutningerne befinder sig i kedlen under afdækningen 
[1].

Fig. 44 Tilslutning af ekstern cirkulationspumpe (under 
afdækningen)

B Fjern skruen, og åbn tilslutningskassen til den eksterne 
cirkulationspumpe.

B Tilslut kablet fra cirkulationspumpen til PZ.
B Luk tilslutningskassen igen, og stram skruen.

6.2 Etablering af strømtilslutning
B Montér netledningen på netkontakten (  figur 45).

Fig. 45 Netledning

1 Nul (blå)
2 Jord (grøn/gul)
3 Fase (brun)

Se endvidere strømdiagrammet på side 77 
vedrørende eltilslutningen.

1

3

2

6 720 61  40 -004.1TD
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7 Basiscontroller BC10

Basiscontroller BC10 giver mulighed for grundbetjening 
af varmeanlægget eller Milton SunLine Unit 210.

7.1 Betjening af basiscontroller BC10

7.1.1 Betjeningselementer til basiscontroller 
BC10

Fig. 46 Basiscontroller BC10 - betjeningselementer

1 Panelafbryder (On/Off)
2 Drejeknap for varmt vand
3 LED „Varmtvandsproduktion“
4 Display til statusvisning 
5 Drejeknap til maksimal kedelvandstemperatur
6 LED „Varmeaktivering“
7 Grundplade med stikplads til en betjeningspanel Modu-

Line 400 (bag afskærmningen)
8 LED „Brænder“ (On/Off)
9 Tilslutningsbøsning til diagnosestik
10 Tasten "Statusindikator"
11 Tasten "Skorstensfejer" til røggastest og manuel drift
12 Tasten „Reset“ (nulstillingstaste)

7.2 Forklaring til betjeningselemen-
terne til Basiscontroller BC10

Afbryder

Med panelafbryderen (  figur 46 [1], side 33) kan kedlen 
tændes og slukkes.

Drejeknap til varmtvandstemperatur

Med drejeknappen til varmtvandstemperatur (  figur 46, 
[2], side 33) fastsættes den ønskede temperatur for det 
varme vand (  kapitel 7.4.2, side 39). Enheden er °C.

LED "Varmtvandsproduktion"

LED "Varmtvandsproduktion" (  figur 46, [3] side 33) 
lyser, hvis der er opstået behov for varmt vand.

Display

Aflæs status og værdier for varmeanlægget på displayet 
(  figur 46, [4], side 33). Hvis der opstår en fejl, viser dis-
playet fejlen direkte i form af en fejl-kode. Ved låsende fejl 
blinker statusvisningen.

Drejeknap til maksimum kedelvandstemperatur

Indstil den øverste grænsetemperatur for kedelvandet 
med drejeknappen for maksimum-kedelvandstemperatu-
ren (  figur 46, [5], side 33) (  kapitel 7.4.4, side 40). 
Enheden er °C.

LED "Varmeaktivering"

LED "Varmeaktivering" (  figur 46, [6], side 33) lyser, 
hvis der er varmeaktivering fra styringen (f.eks. hvis rum-
mene, der skal opvarmes, er blevet for kolde).

LED "Brænder" (On/Off)

LED "Brænder" (On/Off) (  figur 46, [8], side 33) lyser, 
når kedlen er i drift.

LED'en signalerer kedlens driftstilstand.

Tilslutningsmulighed for diagnosestik 

Her kan vvs-installatøren tilslutte et diagnosestik (service-
tool) (  figur 46, [9], side 33).

Tasten "Statusvisning"

Med tasten "Statusvisning" (  figur 46, [10], side 33) 
kan den aktuelle kedelvandstemperatur, det aktuelle drift-
stryk osv. vises i displayet ( tab. 12, side 35).

Tasten "Skorstensfejer"

Med "skorstensfejer"-tasten (  figur 46, [11], side 33) 
kan kedlen omstilles til manuel drift, hvis reguleringen til 
varmeanlægget (f. eks. styringen) er defekt (  tab. 14, 
side 37).

Tasten "Reset"

Hvis der opstår en fejl, kan det være nødvendigt at gen-
starte kedlen ved hjælp af tasten "Reset" ( figur 46, 
[12], side 33).

Hvis varmeanlægget består af flere kedler 
(kaskadesystem), skal indstillingerne for hver 
kedel foretages på den tilhørende betjenings-
enhed.

6 720 642 674-01.1TD

LED Tilstand Forklaring

On Kedel i drift Anlægsvandet opvarmes.

Off Kedel slukket Kedelvandet er i det 
ønskede temperaturom-
råde, eller der er ingen var-
mebehov. 

Tab. 10 Betydning for LED "Brænder"
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Dette er kun nødvendigt ved låsende fejl (displayet blin-
ker). En blokerende fejl genstartes automatisk, når årsa-
gen er afhjulpet. På displayet vises „rE“, mens der 
nulstilles.

7.3 Menustruktur
Menustrukturen for kedlen kan gennembladres på BC10 
ved hjælp af tasten "Reset", tasten "Skorstensfejer" og 
tasten "Statusvisning" [2, 3 og 4].

I displayet [1] vises menupunkterne.

I den viste tab. 11 til tab. 15 forklares de forskellige menu-
punkter kort.

Fig. 47 Basiscontroller BC10

Hvis brænderen går på fejl igen efter nulstil-
lingen (  kapitel 8, side 41), skal du ligele-
des henvende dig til serviceteknikeren eller 
den nærmeste Milton-filial.

Menu Normaldrift

1 Aktuelt kedelvandstemperatur i °C (  kapitel 13.1, side 61).

2 Fortsætte i menuen Normal drift? Ja:  Trin 3

Nej:  Trin 1

3 Tryk på tasten  .

4 Aktuelt målt driftstryk i bar.

5 Tryk på tasten  .

6 Driftskode (  kapitel 13.3, side 62). I dette tilfælde: Gaskedlen er i opvarm-
ningsdrift.

7 Er der ikke trykket på taster i mindst 5 minutter, eller er netspændingen blevet afbrudt?

8 Tryk på tasten  .

Tab. 11 Normaldrift 
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Røggasmåling

Kontrol/indstilling af gas-luft-forhold og ioniseringsstrøm

Menu Røggastest

1 Aktuelt målt kedelvandstemperatur i °C (  kapitel 13.1, side 61)

2 Skal testen aktiveres? Ja:  Trin 3

Nej:  Trin 1

3 Aktivering af test: Tryk på tasten  i mindst 2 sekunder, men ikke længere end 5 sekun-
der.

4 Så snart der vises et vedvarende blinkende punkt nederst til højre på dis-
playet, er testen aktiveret. Det betyder, at gaskedlen er 30 minutter i opvarm-
ningsdrift ved 100% ydelse. I den forbindelse anvendes den maksimale 
kedeltemperatur, der svarer til indstillingen på basiscontroller BC10 
( figur 46, [5], side 33). Varmtvandsproduktion er ikke mulig under testen.

5 Tryk på tasten  .

6 Aktuelt målt driftstryk i bar (  kapitel 13.1, side 61).

7 Tryk på tasten  .

8 Driftskode (  kapitel 13.3, side 62). I dette tilfælde: Gaskedlen er i test.

9 Tryk på tasten  .

10 Aktuelt kedelvandstemperatur i °C. (  kapitel 13.1, side 61)

11 Er 30 minutter gået eller er netspændingen blevet afbrudt? Ja:  Trin 1

Nej:  Trin 12

12 Skal testen deaktiveres? Ja:  Trin 13

Nej:  Trin 5

13 Deaktivering af røggastest: Tryk på tasten  mere end 2 sekunder, og hold den nede, 
indtil punktet forsvinder.

 Trin 1

Tab. 12 Røggastest

Menuen Servicedrift

1 Aktuelt kedelvandstemperatur i °C. (  kapitel 13.1, side 61)

2 Skal servicedrift aktiveres? Ja:  Trin 3

Nej:  Trin 1

3 Aktivering af trin 1 i servicedrift: Tryk på tasten  i mindst 2 sekunder, men ikke læn-
gere end 5 sekunder.

4 Så snart der vedvarende lyser et punkt nederst i displayet, er kedlen 
30 minutter i varmedrift på 100 % ydelse. I den forbindelse anvendes den mak-
simale kedeltemperatur, der svarer til indstillingen i basiscontroller BC10 
(betjeningsfelt). Varmtvandsopvarmning er ikke mulig ved servicedrift.

Tab. 13 Servicedrift
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5 Aktivering af trin 2 i servicedrift: Tryk på tasterne  +  nede på samme tid og læn-
gere end 2 sekunder.

6 Den indstillede maksimumydelse under opvarmningsdrift i % (  kapitel 13.2, 
side 61). I dette tilfælde:  = 100 %. Servicedrift er aktiveret.

I dette øjeblik kan kedelydelsen forbigående stilles tilbage til delbelastning, så 
gas-/luftforholdet eller ioniseringsstrømmen kan kontrolleres og eventuelt ind-
stilles.

7 Tryk på tasten  , indtil  vises i displayet.

8 Den indstillede minimumydelse under servicedriften i % (  kapitel 13.2, 
side 61).

Kedlen moduleres i løbet af få sekunder tilbage til 25% af dens ydelse. I den 
forbindelse anvendes den maksimale kedeltemperatur, der svarer til indstillin-
gen i basiscontroller BC10 (betjeningsfelt). Kontroller gas/luft-forholdet eller 
ioniseringsstrømmen, og indstil eventuelt gas/luft-forholdet ifølge kapitel 8.6, 
side 44 eller kapitel 8.10 side 46.

9 Tryk på tasten  .

10 Aktuelt kedelvandstemperatur i °C. (  kapitel 13.1, side 61)

11 Tryk på tasten  .

12 Aktuelt målt driftstryk i bar (  kapitel 13.2, side 61).

13 Tryk på tasten  .

14 Driftskode (  kapitel 13.3, side 62). I dette tilfælde: Gaskedlen er i serviced-
rift.

15 Tryk på tasten  .

16 Aktuelt kedelvandstemperatur i °C. (  kapitel 13.1, side 61)

17 Er 30 minutter gået eller er netspændingen blevet afbrudt? Ja:  Trin 18

Nej:  Trin 19

18 Servicedriften deaktiveres.  Trin 21

19 Skal servicedrift deaktiveres? Ja:  Trin 20

Nej:  Trin 9

20  mere end 2 sekunder, og hold den nede, Deaktivering af servicedrift: Tryk på tasten 
indtil punktet forsvinder.

21 Kedelydelsen reduceres til den indstillede ydelse, se (  tab. 15, side 38).  Trin 1

Menuen Servicedrift

Tab. 13 Servicedrift
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Nøddrift uden betjeningsenhed (ModuLine 400)

Menuen Manuel drift

1 Aktuelt kedelvandstemperatur i °C (  kapitel 13.1, side 61).

2 Skal manuel drift aktiveres? Ja:  Trin 3

Nej:  Trin 1

3 Aktivering af manuel drift: Tryk på tasten  og hold den nede i mere end 5 sekunder.

4 Så snart der vises et blinkende punkt nederst til højre på displayet, er den 
manuelle drift aktiveret. Det betyder, at kedlen kontinuerlig er i opvarmningsdrift. 
I den forbindelse anvendes en maksimal kedeltemperatur svarende til indstillin-
gen i basiscontroller BC10 (betjeningsfelt). LED’en “Varmeaktivering” lyser. 
Varmtvandsproduktion er mulig under manuel drift.

5 Tryk på tasten  .

6 Aktuelt målt driftstryk i bar.

7 Tryk på tasten  .

8 Driftskode (  kapitel 13.3, side 62). Kedlen er i manuel drift. Det betyder, at 
kedlen er i varmedrift, uden at der er varmeaktivering fra reguleringen. I manuel 
drift er det muligt midlertidigt at ændre den ønskede ydelse for kedlen ved hjælp 
af tab. 15, side 38.

Bemærk: Hvis kedelydelsen midlertidigt er ændret, skal den indstilles igen, når 
den manuelle drift er afsluttet (  tab. 15, side 38).

9 Tryk på tasten  .

10 Aktuelt kedelvandstemperatur i °C. 

11 Er netspændingen blevet afbrudt? Ja:  Trin 1

Nej:  Trin 12

12 Skal manuel drift deaktiveres? Ja:  Trin 13

Nej:  Trin 5

13 Deaktivering af manuel drift: Tryk på tasten  mere end 2 sekunder, og hold den nede, 
indtil punktet forsvinder.

Tab. 14 Manuel drift

FORSIGTIG: Skade på anlægget på grund 
af frost.
Varmeanlægget kan fryse til ved et strøm-
svigt eller frakobling af forsyningsspændin-
gen, fordi den manuelle drift så ikke længere 
er aktiv. 

B Aktivér den manuelle betjening igen efter 
tilkoblingen, så varmeanlægget bliver ved 
med at være i drift (især ved risiko for 
frost).
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Indstilling af varmeydelse og pumpeefterløbstid, tænd/sluk for varmtvandsforsyning

Menuen Indstillinger

1 Aktuelt kedelvandstemperatur i °C. (  kapitel 13.1, side 61)

2 Skal menuen "Indstillinger" åbnes? Ja:  Trin 3

Nej:  Trin 1

3 Åbning af menuen “Indstillinger”: Tryk på tasterne  +  nede på samme tid og læn-
gere end 2 sekunder.

4 Så snart der vises  i displayet, er menuen "Indstillinger" åbnet. Kedelydel-
sen til opvarmningsdrift kan indstilles ved hjælp af det første parameter, der 
vises i displayet (  kapitel 13.2, side 61).

5 Skal kedelydelsen indstilles? Ja:  Trin 7

Nej:  Trin 6

6 Lavere: Indstil den nominelle kedelydelse lavere under varmedriften med tasten  . 
Minimumindstillingen er  = 25 %.
Højere: Indstil den nominelle kedelydelse højere under varmedriften med tasten  . 
Maksimumindstillingen er  = 100 %. Dette svarer til grundindstillingen.

7 Tryk på tasten  .

8 Så snart der vises  , skal det andet parameter indstilles. Dette parameter 
viser den indstillede pumpeefterløbstid i minutter (når opvarmningsdriften er 
afsluttet).

9 Skal pumpeefterløbstiden (ønskede værdi) indstilles, når opvarmningsdriften er afsluttet? Ja:  Trin 10

Nej:  Trin 11

10 Lavere: Indstil pumpeefterløbstiden lavere med tasten  (  kapitel 7.4.5, side 40). 
Minimumindstillingen er  = 0 minutter. Fabriksindstillingen er 5 minutter.
Højere: Indstil pumpeefterløbstiden højere med tasten  . Maksimumindstillingen er 

 = 24 timer.

11 Tryk på tasten  .

12 Så snart der vises  , skal det tredje parameter indstilles. Dette parameter 
angiver den indstillede status for varmtvandsforsyningen (  kap. 13.2, side 61).

13 Skal varmtvandsproduktionens status indstilles? Ja:  Trin 14

Nej:  Trin 17

14 Indstil den nominelle status for varmtvandsproduktionen med tasten  eller med tasten 
 .  betyder "Til",  betyder "Fra". Bemærk venligst: Hvis  indstilles, er 

varmtvandsbeholderens frostsikring deaktiveret.

15 Er der ikke trykket på taster i mindst 5 minutter, eller er netspændingen blevet afbrudt? Ja:  Trin 17

Nej:  Trin 16

16 Tryk på tasten  .

17 Eventuelt ændrede indstillinger er blevet bekræftet.  Trin 1

Tab. 15 Indstillinger
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7.4 Konfigurering af kedlen

7.4.1 Indstilling af ydelsen

B Indstil varmeydelsen efter det krævede varmebehov 
( tab. 16).

B Foretag indstillingerne på basiscontroller BC10 
( tab. 15).

7.4.2 Indstilling af ønskede værdi for varmt vand

Med drejeknappen for ønskede værdi for varmt vand ind-
stilles den ønskede temperatur for det varme vand i varmt-
vandsbeholderen. 

Fig. 48 Indstilling af varmtvandstemperaturen

Styrings-
stilling i %

Varmeydelse i kW (±5 %) (ved nor-
mal drift og overtryksdrift multitil-

slutning ved 25 Pa 1))

1) I overtryksdriften multitilslutning ved 0 Pa modulerer kedlerne
tilbage til 6,9 kW.

Milton SunLine Unit 210

L25 6,0

L30 7,2

L35 8,4

L40 9,6

L45 10,8

L50 12,0

L55 13,2

L60 14,4

L65 15,6

L70 16,8

L75 18,0

L80 19,2

L85 20,4

L90 21,6

L95 22,8

L-- 24,0

Tab. 16 Varmeydelse procentuelt 

For at forebygge øget kalkudskillelse anbefa-
ler vi, at beholdertemperaturen indstilles på 
mindre end 55 °C fra en samlet hårdhed på 
over 15 °dH (hårdhed III).

Drej dreje-
knappen Tilstand Forklaring LED

0 Off Ingen varmtvandsforsyning (kun varmedrift). Off

Eco 1)

1) Denne funktion er optimeret til kedler med integreret varmtvandsproduktion (kombiapparater). I forbindelse med Milton SunLine Unit 210
anbefaler vi indstillingen "Aut", hvis betjeningsenheden ModuLine 400 er installeret.

Energisparedrift 2)

Varmtvandstemperatur 60 °C

2) Rumcontrollerens varmeprogram (timer) bliver ved med at være aktivt, og der produceres derfor ikke varmt vand i natdriften.

Det varme vand varmes først op på 60 °C igen, når 
temperaturen er faldet betydeligt. Derved reduceres 
tallet for opstart af brænderen, og der spares energi. 
Vandet kan dog lige i starten være lidt koldere.

3)

3) LED under drejeknappen lyser, hvis der efteropvarmes varmt vand, eller varmtvandstemperaturen ligger under den nominelle værdi (varmeak-
tivering).

30 - 60 Direkte indstilling på BC10 2)

i °C

Temperaturen indstilles fast på basiscontroller BC10 
og kan ikke ændres med en betjeningsenhed Modu-
Line 400.

On 3)

Aut Indstilling via betjeningsenheden 2)

(Forindstilling)

Denne stilling er lig med 60 °C ved anvendelse af 
ModuLine 400.

On 3)

Tab. 17 Indstillinger på drejeknappen for set-punkt for varmt vand
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7.4.3 Aktivering af varmt vand

Dette parameter fastlægger, om der produceres varmt 
vand med denne kedel. Parameteret kan kendes på bog-
stavet „C“. 

B Foretag indstillingerne på basiscontroller BC10 
( tab. 15, side 38).

7.4.4 Indstilling af maksimum-kedeltemperatur

På drejeknappen til maksimum-kedeltemperatur kan du 
indstille den øverste grænsetemperatur for kedelvandet til 
varmedriften. Begrænsningen gælder ikke for varmtvands-
produktionen. 

Fig. 49 Maksimal kedeltemperatur

7.4.5 Indstilling af pumpeefterløbstid

B Foretag indstillingerne på basiscontroller BC10 
( tab. 15, side 38).

På indstillingen „0“ er frostsikringen for 
brugsvandsledningerne deaktiveret.

Drej dre-
jeknap-
pen Tilstand Forklaring LED

0 Off Ingen forsyning til 
radiatorerne (kun 
varmtvandsdrift).

Off

30 - 90 Direkte ind-
stilling på 
BC10 i °C

Temperaturen indstil-
les fast på basiscon-
troller BC10 og kan 
ikke ændres med 
betjeningspanel 
ModuLine 400. 1)

1) Alle reguleringsfunktioner i betjeningspanelet ModuLine 400
(f.eks. varmeprogram, skift mellem sommer-og vintertid) er fort-
sat aktive.

2)

2) Lysdioden lyser under drejeknappen, hvis der er tændt for var-
men, og der aktiveres varme. Ved sommerdrift er varmen sluk-
ket (LED slukket).

Aut Denne indstilling må ikke anvendes On 2)

Tab. 18 Indstillinger på drejeknappen „maksimal kedel-
temperatur“

ADVARSEL: Skader på anlægget ved gulv-
varme på grund af overophedning af rørled-
ningerne.
B Begræns den maksimale kedelvandstem-

peratur med drejekanppen "maksimum-
kedelvandstemperatur" til den tilladte 
fremløbstemperatur for gulvvarmekredsen 
(f. eks. 30 - 40 °C). 

B Bemærk, at gulvvarmen endvidere skal 
være udstyret med en overkogssikring, 
f.eks. via den eksterne omskiftekontakt.

Indstil pumpens efterløbstid til 24 timer, hvis 
varmeanlægget reguleres rumtemperatursty-
ret, og der er frostfare for dele af varmean-
lægget, som ligger uden for rumtermostatens 
registreringsområde (f.eks. radiatorer i gara-
gen).
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8 Opstart af anlægget

I dette kapitel forklares det, hvordan Milton SunLine Unit 
210 startes op.

B Udfyld opstartsprotokollen, når de efterfølgende 
anførte arbejder er udført ( kapitel 8.12, side 48).

8.1 Påfyldning af varmeanlægget

B Kontrollér fortrykket for ekspansionsbeholder. Kedlen 
skal være trykløs på primærkredsen. Ekspansionsbe-
holderens fortryk skal mindst være det statiske tryk 
(anlæggets højde til midt på ekspansionsbeholderen), 
dog mindst  0,5 bar. Nøjagtig beregning se EN 12828.

B Åbn kabinettet.
B Stil drejeknappen til den nominelle værdi for varmt vand 

på basiscontroller BC10 på "0 °C" (  figur 48, 
side 39). 

B Tag inderkabinettet af ved at løsne de fire snaplåse [1].

Fig. 50 Afmontering af inderkabinet

B Løsn den automatiske udlufters kappe [1] en omdrej-
ning.

Fig. 51 Automatisk udluftning

B Stil panelafbryderen [1] på basiscontrolleren BC10 på 
position "1" (On).

B Tryk på tasten "Statusvisning" [2], til driftstrykket vises 
(f.eks. P1.5 for 1,5 bar).

Fig. 52 Aflæsning af trykket på basiscontroller BC10

B Slut en vandfyldt slange til vandhanen.

B Tilslut slangen til påfyldnings- og bundhanen [1] i ked-
len.

B Åbn påfyldnings- og bundhanen helt, og åbn langsomt 
for vandhanen.

B Fyld varmeanlæget indtil et tryk på ca. 1,5 bar. Luk 
vandhanen.

B Åbn og luk kortvarigt alle udluftningshaner i anlægget 
(radiatorerne); begynd nedefra og op, så al luft i anlæg-
get kan slippe ud.

ADVARSEL: Sundhedsfare på grund af for-
urenet brugsvand.
B Overhold forskrifterne og normerne for det 

pågældende land for forebyggelse af for-
urening af brugsvandet (f.eks. på grund af 
vand fra varmeanlæg).

B Overhold EN 1717 for Europa.

Ekspansionsbeholderen, som er installeret i 
kedlen, udleveres standardmæssigt med et 
fortryk på 0,75 bar.

ADVARSEL: Skader på anlægget på grund 
af temperaturspændinger.
B Fyld kun anlægget i kold tilstand, frem-

løbstemperaturen må højst være på 40 °C.

1 2
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B Hvis driftstrykket falder under det minimale fyldetryk på 
grund af udluftningen, skal der fyldes mere vand på.

Fig. 53 Påfyldnings- og bundhane i kedlen

B Luk vandhanen og påfyldnings- og bundhanen, og fjern 
slangen.

B Skriv måleværdierne ind i opstartsprotokollen 
( kapitel 8.12, side 48).

Fyldning af vandlås med vand

B Tag afløbet [1] på siden af vandlåsen af.
B Træk vandlåsen [2] med læbetætning ned og ud af hol-

deren.
B Fyld vandlåsen med vand, og montér igen i omvendt 

rækkefølge.

Fig. 54 Påfyldning af vandlås med vand

8.2 Udluftning af gasledning
B Luk gashanen [1].
B Løsn skruen i tilslutningstrykmåleniplen (  figur 57, 

[1], side 44) en smule, og sæt slangen på. 
B Åbn langsomt gashanen [2].
B Brænd den udstrømmende gas af. 
B Når der ikke længere kommer luft ud, lukkes hanen igen 

[1].
B Tag slangen af, og stram skruen på tilslutningstrykmå-

leniplen igen (  figur 57, [1], side 44).

Fig. 55 Gashane

1 Gashane lukket
2 Gashane åben

Det normale driftstryk er 1,0 til 1,5 bar.

FARE: Livsfare på grund af forgiftning.
Hvis vandlåsen ikke er fyldt med vand, kan 
udsivende røggas være livsfarlig.

B Fyld vandlåsen med vand

1

6 720 619 002-1TD

6 720 619 004-1TD
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8.3 Kontrol af forbrændingsluft-røgga-
stilslutning

Kontrollér følgende punkter:

• Er der anvendt det foreskrevne forbrændingsluft-røg-
gassystem (  kapitel 5.1, side 23)?

• Er bestemmelserne for installationerne i den tilhørende
monteringsvejledning til røggassystemet overholdt?

• Er der udført en forbrændingsmåling ved opstart? Kon-
trollér eventuelt med måleapparatet. Er de tilladte
grænseværdier som angivet i monteringsvejledningen
til røggassystemet overholdt?

8.4 Kontrol af anlæggets udstyr

8.5 Kontrol af tilgangstryk for gastilslut-
ning

Tilgangstrykket for gastilslutning måles ved drift af 
brænderen under fuld belastning:

B Stil panelafbryderen [1] på basiscontrolleren BC10 på 
position "0" (Off).

B Luk gashanen (  kapitel 55 [1], side 42).
B Stil trykmåleapparatet på "0".
B Løsn skruen i den nederste målenippel (tilslutningstryk-

målenippel) to omdrejninger (  figur 57, [1]).
B Sæt trykmåleapparatets måleslange på måleniplen 

( figur 57, [2]).
B Åbn gashanen langsomt.
B Åbn mindst to radiatorventiler.
B Stil panelafbryderen [1] på basiscontrolleren BC10 på 

position "1" (On).
B Tænd for testdriften ved aktivering af tasten "Skor-

stensfejer" [2]. Tryk på tasten (ca. 2 sekunder), indtil 
prikken nederst til højre på displayet [5] vises.

Kedlen kører maksimalt 30 min. ved fuld belastning i var-
medrift (skorstensfejerdrift).

B Mål tilslutningstrykket, når LED "brænder" [4] lyser, og 
skriv værdien ind i opstartsprotokollen (  kapitel 8.12, 
side 48).

Fig. 56 Basiscontroller BC10

1 Afbryder
2 “Skorstensfejer”-taste
3 Tasten "Statusindikator"
4 LED brænder (On/Off)
5 Visning på display

Tilslutningstrykket for gastilslutning skal:
• Skal mindst være 17 mbar og maksimalt 25 mbar ved

naturgas, nominelt tilslutningstryk 20 mbar.
• Skal mindst være 25 mbar og maksimalt 35 mbar,

nominelt tilslutningstryk 30 mbar.

Gastype Forindstilling af gasbrænderen fra 
fabrikken

Naturgas 
H

Er ved leveringen indstillet driftsklar til 
Wobbeindeks 14,1 kWh/m³ (i forhold til 
15 °C, 1013 mbar), kan bruges til 
Wobbeindeksområde fra 11,3 til 15,2 
kWh/m³.

Mærkning på infoskilt vedrørende gas-
type: Indstillet gaskategori:
G 20/G 21 – 2H.

Flydende 
gas P

Efter omstilling (  kapitel 8, side 41) 
egnet til propan.

Mærkning på infoskilt vedrørende gas-
type: Indstillet gaskategori: G 31 – 3P.

Tab. 19 Forindstilling af gasbrænderen fra fabrikken

Brænderen må kun startes op med de rigtige 
dyser (  tab. 43).
B Omstil gastypen ved behov 

( kapitel 8, side 41).

Gastype Gas-dysediameter [mm]

Milton SunLine Unit 210

Naturgas H
(G20/G21)

4,45

Flydende gas P
(G31)

3,45

Tab. 20 Gas-dysediameter
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B Tryk på "Statusvisning"-tasten (  figur 56, [3]), indtil 
temperaturvisningen vises i displayet.

B Tryk på "skorstensfejer"-tasten (  figur 56, [2]) for at 
afslutte målingen. Decimalpunktet nederst til højre på 
displayet forsvinder.

B Luk gashanen (  kapitel 55 [1], side 42).
B Tag slangen af igen, og stram skruen på prøveniplen 

igen.
B Åbn gashanen igen (  kapitel 55 [2], side 42).

Fig. 57 Måling af tilslutningstrykket for gastilslutningen

1 Målenippel (tilslutningstryk for gastilslutning)
2 Trykmåleapparatets måleslange
3 Trykmåleapparat

8.6 Kontrol og indstilling af gas-/luftfor-
holdet

B Stil panelafbryderen på basiscontrolleren BC10 på 
position "0" (OFF) (  figur 59, [1]).

B Åbn kabinettet.
B Luk gashanen (  kapitel 55 [1], side 42).
B Åbn mindst to radiatorventiler.
B Løsn skruen på den øverste målenippel [1] (målenippel 

gastryk) to omdrejninger.
B Stil trykmåleapparatet [3] på "0".
B Forbind trykmåleapparatets plus-tilslutning [3] med 

måleniplen til gastrykket for gastilslutning [2]
via en slange.

B Åbn gashanen (  kapitel 55 [2], side 42).
B Stil panelafbryderen ( figur 59 [1]) på basiscontrolle-

ren BC10 på position "1" (ON).

Fig. 58 Kontrol og indstilling af gas-/luftforholdet

1 Lukkeskrue målenippel
2 Målenippel
3 Trykmåleapparat

B Tryk på tasten "Skorstensfejer" [3] (ca. 2 - 5 sekunder), 
til decimalpunktet vises nederst til højre på displayet 
[5].

B Tryk samtidig på tasterne "Skorstensfejer" og "Status-
visning" [3 og 4] (ca. 5 sekunder), indtil "L--." (f.eks. 
L80) vises i displayet.

B Indstil brænderen på nederste delbelastning med 
tasten "Reset" [2]. Visning i displayet: "L25.".

B Aflæs trykket.

Fig. 59 Basiscontroller BC10

1 Afbryder
2 Tasten "Reset"
3 “Skorstensfejer”-taste
4 Tasten "Statusindikator"
5 Prik i displayvisningen

Kontakt gasselskabet, hvis det krævede til-
slutningstryk for gastilslutningen ikke er i or-
den. Installér en gasregulator før 
gasarmaturet, hvis tilslutningstryk for gastil-
slutning er for højt.
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Den optimale trykdifference er -5 Pa (-0,05mbar). 
Trykdifferensen skal være mellem -10 og 0 Pa.

Hvis gastrykket afviger fra de fastsatte værdier, skal 
gas-luft-forholdet indstilles.

B Tag indstillingsskruens dæksel af.
B Indstil indstillingsskruen for gastrykket [1] til det kor-

rekte gas/luftforhold.
B Sæt dækslet på igen.
B Stil panelafbryderen (  figur 59 [1]) på basiscontrolle-

ren BC10 på position "0" (Off).
B Fjern måleslangen fra måleniplen til gastrykket [2]. 

Skru skruen i måleniplen til.

B Start kedlen op igen via basiscontroller BC10 
( figur 59).

B Skriv måleværdierne ind i opstartsprotokollen 
( kapitel 8.12, side 48).

Fig. 60 Indstilling af gas-luft-forholdet

1 Indstillingsskrue gastryk
2 Målenippel gastryk
3 forkert
4 rigtig
5 drej til venstre
6 drej til højre

FARE: Livsfare på grund af eksplosive gas-
ser.
B Kontrollér de anvendte målenipler for tæt-

hed!

3 4 3

5 6

[Pa]
[mbar]

2

1

6 720 642 670-02.1TD
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8.7 Udførelse af tæthedskontrol i drifts-
tilstand

B Kontrollér alle tætningssteder i hele brænderens gasfø-
ring med et skumdannende middel eller gasdetekte-
ringsapparat, mens brænderen kører. 

8.8 Måling af kulilteindhold
B Foretag indstillingerne på basiscontrolleren 

( tab. 12, side 35).

B Mål indholdet af kulilte på målestedet for røggasser [1].

Fig. 61 Målested for røggas

CO-værdier i luftfri tilstand skal være under 400 ppm eller 
0,04 vol.-%. Værdier omkring eller over 400 ppm tyder på 
en forkert brænderindstilling, tilsmudsning af brænderen 
eller varmeveksleren eller på defekter på brænderen.

B Find straks årsagen, og afhjælp fejlen. Hertil skal ked-
len være i drift.

8.9 Funktionskontroller
B Ved opstarten og det årlige eftersyn eller behovsaf-

hængige vedligeholdelse skal alle regulerings-, sty-
rings- og sikkerhedsanordningers funktion kontrolleres, 
og hvis det er muligt at indstille, skal det kontrolleres, 
om indstillingerne er korrekte. 

B Kontrollér også, om enheden er tæt på gas- og vandsi-
den.

8.10 Måling af ioniseringsstrøm
B Stil panelafbryderen (  figur 63 [1]) på basiscontrolle-

ren BC10 på position "0" (Off).
B Åbn kabinettet.
B Tag inderkabinettet af (  figur 50, side 41).
B Løsn ioniseringselektrodens stikforbindelse, og tilslut 

måleapparatet i serie (  figur 62). Vælg µA-jævn-
strømsområdet på måleapparatet. Måleapparatet skal 
have en opløsning på min. 1µA.

B Start varmeanlægget op igen på panelafbryderen på 
basiscontroller BC10. Stil hertil panelafbryderen 
( figur 63 [1]) på basiscontrolleren BC10 på position 
"1" (ON).

Fig. 62 Måling af ioniseringsstrøm

B Tryk på tasten "Skorstensfejer" [3], og hold den nede 
(ca. 2 sekunder), til decimalpunktet vises nederst til 
højre på displayet [5].

B Tryk samtidig på tasterne "Skorstensfejer" og "Status-
visning" [3 og 4] (ca. 5 sekunder), indtil "L--." (f.eks. 
L80) vises i displayet.

B Notér den viste værdi.
B Indstil ydelsen på nederste delbelastning med tasten 

"Reset" [2]. Visning i displayet: "L25.".
B Mål ioniseringsstrømmen.

Ioniseringsstrømmen, der skal måles, skal være 2µA jævn-
strøm.

FARE: Livsfare på grund af eksplosive gas-
ser.
Efter opstartsarbejde kan der være opstået 
lækager på rør og i samlinger.

B Brug kun godkendte læksøgningsmidler til 
læksøgning.

FARE: Skade på anlægget på grund af kort-
slutning.
B Afdæk de udsatte steder før læksøgning.
B Sprøjt ikke læksøgningsmidlet på kabelfø-

ringer, stik eller eltilslutninger, og lad det 
ikke dryppe på disse dele.
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B Skriv måleværdierne ind i opstartsprotokollen 
( kapitel 8.12, side 48).

B Tryk på "Statusvisning"-tasten (  figur 63, [4], 
side 47), indtil temperaturvisningen vises i displayet.

B Tryk på "skorstensfejer"-tasten (  figur 63, [3], 
side 47) for at afslutte målingen. Decimalpunktet 
nederst til højre på displayet forsvinder.

B Afbryd varmeanlægget igen på panelafbryderen på 
basiscontroller BC10. Stil panelafbryderen 
( figur 63, [1], side 47) på basiscontrolleren BC10 
på position "0" (Off).

Fig. 63 Basiscontroller BC10

1 Afbryder
2 Tasten "Reset"
3 “Skorstensfejer”-taste
4 Tasten "Statusindikator"
5 Prik i displayvisningen

B Tag måleapparatet af, og sæt overvågningens stikfor-
bindelse sammen igen.

B Anbring brænderkappen og kedelbeklædningen igen.
B Start varmeanlægget op igen på panelafbryderen på 

basiscontroller BC10. Stil panelafbryderen 
( figur 63, [1], side 47) på basiscontrolleren BC10 
på position "1" (ON).

B Luk betjeningspanelet.

8.11 Brugeren informeres, udlevering af 
teknisk dokumentation

B Gør brugeren fortrolig med varmeanlægget og betje-
ningen af kedlen.

B Bekræft opstarten i protokollen 
( kapitel 8.12, side 48).

B Aflever de tekniske dokumenter til brugeren.
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8.12 Opstartsprotokol
B Underskriv de arbejdsopgaver, der er udført i forbindelse med opstarten, og skriv datoen.

Opstartsarbejde Side  Måleværdier Bemærkninger

1. Fyld varmeanlægget, og udfør trykprøvning

- Ekspansionsbeholder fortryk

(Se monteringsvejledningen til ekspansionsbehol- 41 ____________ bar

- Varmeanlæggets fyldetryk 41 ____________ bar

2. Notering af gasparametrene: Wobbetal _________ kWh/m³

Driftsbrændværdi _________ kWh/m³

3. Udfør tæthedskontrol 46

4. Kontrol af forbrændingsluft/røggastilslutning 43

5. Kontrollér anlæggets udstyr

(omstil gastypen ved behov)

43

6. Indstillinger

(udfør supplerende arbejder)

39

7. Måling af gennemstrømningstrykket for gastilslutningen 43 ___________ mbar

8. Kontrol og indstilling af gas-/luftforholdet 44 ____________ Pa

9. Udførelse af tæthedskontrol i driftstilstand 46

10 Måling af kulilte-indholdet (CO) 46 ____________ ppm

11 Udfør funktionskontroller 46

Måling af ioniseringsstrøm 46 ____________ µA

12 Montering af kedelbeklædningen 22

13 Brugeren informeres, udlevering af teknisk dokumenta- 47

Bekræft den fagligt korrekte ibrugtagning

Firmastempel/underskrift/dato

Tab. 21



49

Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer.

Montage- og vedligeholdelsesvejledning • Milton SunLine Unit 210 • Udgave 04/2010

Afbrydelse af anlægget 9

9 Afbrydelse af anlægget

9.1 Afbrydelse af anlægget via instru-
mentpanelet

Afbryd varmeanlægget via Basiscontroller BC10. Når 
basiscontrolleren BC10 afbrydes, kobles brænderen 
også automatisk fra. Yderligere oplysninger om betjening 
af basiscontrolleren BC10 finder du i kapitel 7, side 33.

B Sluk for varmeanlægget på basiscontroller BC10's 
panelafbryder (  figur 64).

B Luk hovedventilen eller gashanen.

Fig. 64 Basiscontroller BC10

9.2 Afbrydelse af anlægget i nødstil-
fælde

FORSIGTIG: Skade på anlægget på grund 
af frost.
Fyringsanlægget kan fryse i frostvejr, hvis det 
ikke er i drift.

B Beskyt varmeanlægget mod at fryse til, 
hvis der er risiko for frost. Dette gøres ved 
at aftappe anlægsvandet på det laveste 
punkt i anlægget via påfyldnings- og bund-
hanen. Samtidig skal udlufteren på varme-
anlæggets højeste punkt være åben.

Varmeanlægget må kun i nødstilfælde afbry-
des via sikringen i opstillingsrummet eller på 
hovedafbryderen.

6 720 642 670-03.1TD
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10 Eftersyn af varmeanlægget

Tilbyd kunden en aftale om årligt eftersyn og service efter 
behov. I eftersyns- og vedligeholdelsesprotokollen 
( kapitel 10.4, side 53 og kapitel 11.6, side 58) kan du 
se, hvilke arbejder, den årlige eftersyns- og behovsorien-
terede servicekontrakt skal indeholde.

Hvis der observeres uregelmæssigheder under eftersy-
net, som kræver, at der udføres vedligeholdelse, skal du 
udføre denne i overensstemmelse med behovet 
( kapitel 8, side 41).

B Ved det 2-årlige eftersyn skal følgende pakninger 
udskiftes præventivt med nye pakninger:
– Gløderørspakning ( billed 69),
– Ioniseringsstiftpakning ( billed 69),
– Kondensatbakkens pakning (  figur 73),
– Brænderpakning (  figur 74),
– Pakningen mellem gasledningen og gas-luft-enhe-

den (KombiVent) (  figur 75).

10.1 Forberedelse af gaskedlen til efter-
syn

B Sluk for anlægget.
B Åbn kabinettet

10.2 Visuel kontrol for almindelige tegn 
på korrosion

B Kontrollér alle gas- og vandførende rør for tegn på kor-
rosion.

B Udskift eventuelle korroderede rør.

10.3 Kontrol for indvendig tæthed
I dette kapitel forklares det, hvordan den indvendige tæt-
hedskontrol kan udføres, og hvad man skal være opmærk-
som på.

10.3.1 Bestemmelse af prøvevolumen

Vprøve = Vialt = Vrør + Vgasarmatur

B Bestemmelse af rørledningslængden indtil gashanen.
B Beregn gasarmaturvolumenet (Vgasarmatur) ifølge 

( tab. 22).
B Beregn rørledningsvolumenet (Vrør) ifølge (  tab. 23 

og tab. 24).
B Beregn prøvevolumenet (Vprøve) efter ligningen oven-

for.

FORSIGTIG: Skader på anlægget på grund 
af manglende eller utilstrækkelig rengøring 
og vedligeholdelse.
B Lad varmeanlægget efterses og rengøres 

minimum en gang hvert andet år.
B Udfør service ved behov. Afhjælp straks 

opståede mangler, så skader på anlægget 
undgås!

FARE: Livsfare på grund af elektrisk strøm.
B Før kedlen åbnes: skal spændingen afbry-

des på alle poler og sikres, så den ikke kan 
igangsættes utilsigtet.

Hvis gasledningerne skal afbrydes fra gas-
brænderen, for at brænderafdækningen kan 
åbnes, må dette kun udføres af et/en autori-
seret firma/person.

Gasarmaturvolumen (tilnærmede værdier)

Gasarmaturvolumen indtil 50 kW 0,1 liter

Gasarmaturvolumen > 50 kW 0,2 liter

Tab. 22 Gasarmaturvolumen (Vgasarmatur)
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10.3.2 Udførelse af tæthedsprøve.

B Luk gashanen.
B Løsn skruen i den nederste målenippel (målenippel til-

slutningsgastryk for gastilslutning) to omdrejninger 
( figur 65, [1]).

B Sæt trykmåleapparatets måleslange på måleniplen 
( figur 65, [2]).

B Åbn gashanen, aflæs trykket, og notér det ned.
B Luk gashanen, og aflæs trykket igen efter et minut, og 

beregn trykfaldet pr. minut ved differenceberegning.

Aflæs med det beregnede trykfald pr. minut og prøvevolu-
menet (Vprøve) ved hjælp af det efterfølgende diagram 
( figur 66), om gasarmaturet stadig må anvendes.

Fig. 65 Måling af tilslutningsgastrykket for gastilslutningen

1 Målenippel tilslutningsgastryk for gastilslutning
2 Trykmåleapparatets måleslange
3 Trykmåleapparat

Rørlednings-
længde i m

Rørledningsvolumen (Vrør) i liter

Rørledningsdiameter i tommer

1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

1 0,2 0,4 0,6 1,0 1,4 2,2

2 0,4 0,7 1,2 2,0 2,7 4,4

3 0,6 1,1 1,7 3,0 4,1 6,6

4 0,8 1,5 2,3 4,0 5,5 8,8

5 1 1,8 2,9 5,1 6,9 -

6 1,2 2,2 3,5 6,1 8,2 -

7 1,4 2,5 4,1 7,1 9,6 -

8 1,6 2,9 4,6 8,1 - -

9 1,8 3,3 5,2 9,1 - -

10 2 3,6 5,8 10,1 - -

Tab. 23 Rørledningsvolumen (Vrør) afhængigt af rørledningens længde og rørledningens diameter

Rørlednings-
længde i m

Rørledningsvolumen (Vrør) i liter

Rørledningsdiameter i mm (kobberrør)

15 x 1 18 x 1 22 x 1 28 x 1,5 35 x 1,5 45 x 1,5

1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,4

2 0,3 0,4 0,6 1,0 1,6 2,8

3 0,4 0,6 0,9 1,5 2,4 4,2

4 0,5 0,8 1,3 2,0 3,2 5,5

5 0,7 1,0 1,6 2,5 4,0 6,9

6 0,8 1,2 1,9 2,9 4,8 8,3

7 0,9 1,4 2,2 3,4 5,6 9,7

8 1,1 1,6 2,5 3,9 6,4 -

9 1,2 1,8 2,8 4,4 7,2 -

10 1,3 2,0 3,1 4,9 8,0 -

Tab. 24 Rørledningsvolumen (Vrør) afhængigt af rørledningens længde og rørledningens diameter
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Fig. 66 Tilladt trykfald pr. minut ved den indvendige tæthedskontrol med aktuelle gastryk (for 0,1 l - 10,0 l prøvevolu-
men (Vprøve))

mbarTrykfald i mbar i løbet af et minut
Liter Prøvevolumen i liter
1 Område 1 "Armatur tæt" = gælder for nye installationer
2 Område 2 "Armatur tilstrækkeligt tæt" = armaturet kan 

anvendes uden begrænsninger
3 Område 3 "Armatur utæt" = armaturet kan ikke anvendes 

>> udfør kontrol som beskrevet efterfølgende

Aflæsningseksempel: Prøvevolumen (Vprøve) 5 liter og 
tryktab 4 mbar/min = område 3 "armatur utæt" = armatu-
ret kan ikke anvendes >> udfør kontrol som beskrevet 
efterfølgende

Hvis aflæsningspunktet for prøvevolumenet (Vprøve) og 
trykfald pr. minut ligger i området "armatur utæt" 
( figur 66, side 52), skal den efterfølgende kontrol udfø-
res.

B Åbn gashanen.
B Kontrollér alle tætningssteder for det kontrollerede 

stykke rørledning med et skumdannende læksøgnings-
middel eller et gasdetekteringsapparat.

B Tætn evt. lækager, og gentag kontrollen.
B Udskift gasarmaturet, hvis der ikke konstateres lækage.

6 720 614 619-01.1TD

[m
b

a
r]

[Liter] [Liter]

Hvis der konstateres et kraftigt trykfald på > 
10 mbar/minut ved et prøvevolumen (Vprøve) 
på < 1 liter, skal prøvevolumenet (Vprøve) for-
øges. Medtag rørledningen, som går til den 
efterfølgende spærring, til tæthedskontrollen, 
og gentag kontrollen med det nye prøvevolu-
men (Vprøve).
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10.4 Eftersynsprotokol
B Underskriv de arbejdsopgaver, der er udført, og skriv datoen.

Eftersynsarbejder Side Dato: ______ Dato: ______ Dato: ______

1. Kontrollér anlæggets generelle tilstand.

2. Foretag visuel kontrol og kontrol af anlæggets
funktion.

3. Kontrol af de gas- og vandførende dele i anlæg-
– Tæthed under drift 46

– Synlig korrosion

– Tegn på ældning

4. Kontrollér brænderen, varmeveksleren og vandlå-
sen for snavs - afbryd anlægget først.

5. Kontrollér brænderen, tændings- og ioniserings-
elektroden - afbryd varmeanlægget først.

6. Mål ioniseringsstrømmen. 46 _______ µA _______ µA _______ µA

7. Måling af tilslutningsgastrykket for gastilslutning. 43 _______ mbar _______ mbar _______ mbar

8. Kontrollér gas-/luftforholdet. 44 _______ Pa _______ Pa _______ Pa

9. Kontrol af gasledningens tæthed under drift. 46

10. Måling af kulilte-indholdet (CO) 46 _______ ppm _______ ppm _______ ppm

11. Kontrollér anlæggets vandtryk.

– Ekspansionsbeholderens fortryk 41 _______ bar _______ bar _______ bar

– Anlægstryk 41 _______ bar _______ bar _______ bar

12. Kontrol af varmtvandsbeholder og magnesium-
anoden for funktion

57

13. Kontrollér luft- og røggasføringens funktion og
sikkerhed.

43

14. Kontrollér den behovsafstemte indstilling af
instrumentpanelet (se dokumenterne til instru-
mentpanelet).

15. Notér den afsluttende kontrol efter eftersynsarbej-
det samt måle- og kontrolresultaterne.

16. Bekræft, at eftersynet er udført fagligt korrekt.

Firmastempel/ 
underskrift

Firmastempel/ 
underskrift

Firmastempel/ 
underskrift

Tab. 25
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11 Vedligeholdelse af varmeanlægget efter behov

B Afbryd strømmen til varmeanlægget.
B Luk gashanen (  figur 55, side 42).
B Åbn kabinettet.
B Luk varme- og vandtilslutningerne.

11.1 Rengøring af varmeveksler og bræn-
der

Varmeveksleren kan rengøres med rengøringsmidlet Nefit 
Protector (kan bestilles hos Milton).

B Løsn skruen, og åbn kabinettet.
B Åbn inderkabinettets snaplukninger [1], og tag kabinet-

tet af.

Fig. 67 Afmontering af brænderkappen

B Tag stikforbindelsen [1] af blæseren, og tag gasarma-
turet af.

B Afmontér luftindsugningsrøret [2].
B Tag stikforbindelserne af gløderøret og ioniseringselek-

troden.

B Afmontér gløderøret [3] og ioniseringselektroden [4].

Fig. 68 Tag stikforbindelserne af.

1 Stikforbindelser
2 Luftindsugningsrør
3 Gløderør
4 Ioniseringsstift

B Montér gløderør [1] med plade [2] og møtrik [3].
B Montér ny ioniseringsstift [4] med ny pakning [5], plade 

[2] og møtrik [3].

Fig. 69 Montér gløderøret og ioniseringsstiften

1 Gløderør
2 Plade
3 Møtrik
4 Ioniseringsstift
5 Pakning

FORSIGTIG: Skader på anlægget på grund 
af kortslutning.
B Sprøjt ikke rengøringsmidlet på brænde-

ren, gløderøret, inoiseringselektroden eller 
andre elektriske komponenter.

6 720 642 670-006.1TD

3 1
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6 720 642 670-010.1TD
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B Løsn gasledningen [1] på gasarmaturet.

Fig. 70 Forskruning gasledning/gasarmatur

B Drej gas-luftenheden (KombiVent) en kvart omdrejning 
frem (bajonetlukning) [2], og løft den ud af varmeveks-
leren oppefra.

B Rengør eventuelt brænderen. Brænderens afdækning 
skal behandles forsigtigt. Brænderen må kun rengøres 
med trykluft eller en blød børste.

B Løsn snaplukningerne [1], og tag beklædningen [3] af 
varmeveksleren.

Fig. 71 Afmontering af gasarmaturet

1 Snaplukning
2 Bajonetlukning
3 Frontdæksel

B Tag røggas-retarderen [1] ud af varmeveksleren.

B Kontrollér varmeveksleren [2] for snavs, og rengør 
eventuelt med en børste eller trykluft.

Fig. 72 Aftagning af røggas-retarderen

B Kontroller varmevekslerens pakning for mangler. I tvivls-
tilfælde skal pakningerne altid udskiftes!

B Udskift pakningen på kondensatbakken [1]. Pakningen 
skal monteres uden at være i spænd og skæres til den 
rigtige længde ved enden.

B Udskift de fire O-ringe [2], to styk på hver side.

Fig. 73 Udskiftning af kondensatbakkens pakning

Når brænderen afmonteres fra gasarmaturet, 
skal brænderpakningen udskiftes.

Tøm kedlen, hvis varmeveksleren er meget 
snavset, og afmontér varmeveksleren for ren-
gøring.

7215 7800-009.1TD

1

2
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B Fjern den gamle brænderpakning (  figur 74).
B Læg en ny brænderpakning i.

Fig. 74 Udskiftning af brænderpakning

B Sæt en ny flad gummipakning ind mellem gasledningen 
og gasarmaturet (  figur 75).

B Montér kedlen i omvendt rækkefølge igen.

Fig. 75 Indsætning af ny gummipakning

11.2 Rengøring af vandlås
B Tag afløbet [1] på siden af vandlåsen af.
B Træk vandlåsen [2] med læbetætning ned og ud af hol-

deren.
B Udskift læbetætningen ved behov.
B Rengør vandlåsen med vand og en børste.
B Fyld vandlåsen med vand, og montér igen i omvendt 

rækkefølge.

Fig. 76 Rengøring af vandlås

1 Afløb
2 Vandlås

11.3 Udskiftning af pladevarmeveksler
B Udskift pladevarmeveksleren, hvis der ikke er tilstræk-

keligt varmt vand.
B Stil panelafbryderen på basiscontrolleren BC10 på "0" 

(OFF) (  figur 64, side 49).
B Koldtvandstilgangen lukkes.
B Tøm varmeanlægget.
B Varmtvandshanen åbnes.
B Fjern vandlåsen ( figur 76, side 56).
B Fjern skruerne [1 og 2] til pladevarmeveksleren.
B Tag pladevarmeveksleren ud.
B De 4 O-ringes udskiftes, hvis det er nødvendigt.
B Montér pladevarmeveksleren med de to skruer.
B Koldtvandstilgangen åbnes.
B Varmtvandshanen åbnes.
B Luk varmtvandshanen, og tænd for kedlen igen.

7215 7800-010.1TD

7215 7800-011.1TD

FARE: Livsfare på grund af forgiftning.
B Hvis vandlåsen ikke er fyldt med vand, kan 

udsivende røggas være livsfarlig.

6 720 619 004-1TD
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B Fyld varmeanlægget (  kapitel 8.1, side 41).

Fig. 77 Skruerne fjernes fra pladevarmeveksleren

11.4 Kontrol af magnesiumanoden og 
evt. udskiftning

Generelt anbefales det at lade en fagmand kontrollere og 
rengøre magnesiumanoden med højst 2 års mellemrum. 
Gør brugeren opmærksom på dette.

Ved ugunstige vandforhold (hårdt til meget hårdt vand) i 
forbindelse med store temperaturbelastninger skal inter-
vallerne være kortere.

Magnesiumanoden er en offeranode, som forbruges 
under varmtvandsbeholderens drift.

B Åbn varmtvandsbeholderens forreste afdækning (
figur 78) ved at fjerne skruerne til højre og venstre.

B Tag isoleringen af magnesiumanoden.
B Fjern ledningen mellem anoden og varmtvandsbehol-

deren.

Fig. 78 Varmtvandsbeholderen åbnes

B Indsæt et multimeter i serie [mA].
Strømflowet må ikke være under 0,3 mA, når varmt-
vandsbeholderen er fyldt.

B Ved for lavt strømflow: Udskift magnesiumanoden.
B Sæt magnesiumanodens isolering ind.
B Montér den forreste afdækning igen.

Fig. 79 Kontrol af magnesiumanoden

11.5 Efter vedligeholdelse
B Åbn alle afspærringshaner, når vedligeholdelsesarbej-

det er afsluttet, og fyld vand på ved behov, og udluft 
varmeanlægget.

B Udfyld vedligeholdelsesprotokollen, og underskriv den 
( kapitel 11.6, side 58).

FORSIGTIG: Beholderskader på grund af 
mangelfuld vedligeholdelse.
B Udfør vedligeholdelse mindst hvert andet 

år.
B Afhjælp omgående mangler, så skader 

undgås.

Undgå, at magnesiumstavens overflade kom-
mer i kontakt med olie eller fedt. Sørg for, at 
de er rene.

77

Efter måling/udskiftning:
B Sæt ledningen på igen, da anoden ellers 

er ude af funktion.

FORSIGTIG: Skader på anlægget på grund 
af utætte tilslutninger.
B Kontrollér alle tilslutninger for tæthed efter 

monteringen!
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11.6 Vedligeholdelsesprotokol

Udfyld protokollen ved vedligeholdelse efter behov.

B Underskriv vedligeholdelsesarbejdet, der er udført, og 
skriv datoen.

Bestil reservedele ved hjælp af Milton-reser-
vedelskataloget.

Behovsstyret vedligeholdelse Side Dato: _____________ Dato: ____________

1. Rengør brænderen, varmeveksleren og vandlå-
sen, afbryd varmeanlægget.

54

2. Kontrol og indstilling af gas-/luftforholdet 44 _______________ Pa _______________ Pa

– CO2-indhold ved fuld belastning

– CO2-indhold ved delvis belastning

_______________ %

_______________ %

_______________ %

_______________ %

3. Evt. udskiftning af magnesiumanoden 57

4. Bekræft, at vedligeholdelsen er udført fagmæs-
sigt korrekt.

Firmastempel/ under-
skrift

Firmastempel/ under-
skrift

Tab. 26
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12 Omstilling af kedlen til anden gastype

B Luk gashanen.
B Afbryd strømmen til kedlen.
B Åbn kabinettet.
B Tag stikforbindelserne [1], [2] og [3] af blæseren, og 

tag gasarmaturet af.
B Tag stikforbindelserne af gløderøret [4] og ioniserings-

elektroden [5].

Fig. 80 Stikforbindelser blæser og gasarmatur

1 Stikforbindelse blæser
2 Stikforbindelse blæser
3 Stikforbindelse gasarmatur
4 Gløderør
5 Ioniseringselektrode

B Løsn gasledningens omløbermøtrik [2] på gasarmatu-
ret.

B Træk luftindsugningsrøret [1] ned med en drejebevæ-
gelse.

Fig. 81 Gasarmatur

1 Luftindsugningsrør
2 Omløber

B Løsn møtrikken [1], og afmontér gas-luftenheden 
(KombiVent).

Fig. 82 Afmontering af KombiVent

B Løsn skruerne [2] fra venturi, og tag gasarmaturet af 
venturi.

B Tag gasdysen [1] ud af gasarmaturet.
B Sæt dysen ind, der passer til den nye gastype 

( tab. 27). Læg nye O-ringe på begge sider af gasdy-
sen.

B Montér alle dele i omvendt rækkefølge.

FARE: Livsfare på grund af eksplosive gas-
ser.
B Arbejde på gasførende komponenter må 

kun udføres af en autoriseret VVS-installa-
tør.

6 720 614 619-002.2TD

4 2

5

3
Udskift pakningen [2] ved afmontering af 
gas-luftenheden.

�

�

6720614021-51.2RS
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B Udfør opstart (  kapitel 8, side 41), og udfyld 
opstartsprotokollen igen.

B Kontrollér alle tætningssteder, der er påvirket af monte-
ringen, i tæthedskontrollen under drift.

Fig. 83 Gasarmatur

1 Gasdyse
2 Skruer til venturi

B Anbring de to medfølgende gastype-mærkater [1] på 
kedlen.

B Anbring kedelbeklædningen igen.

Fig. 84 Gastype-mærkater

Vælg en dyse efter tabellen ved ændring af 
gastypen.

Gastype Gas-dysediameter [mm]

Milton SunLine Unit 210

Naturgas H
(G20/21)

4,45

Flydende gas P
(G31)

3,45

Tab. 27 Gas-dysediameter

6 720 614 622-10.1TD
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13 Drifts- og fejlmeldinger

Dette kapitel beskriver, hvordan drifts- og fejlmeldingerne 
kan udlæses på Basiscontroller BC10, og hvilken betyd-
ning disse meldinger har.

13.1 Displayværdier

13.2 Displayindstillinger

Du kan også henvende dig til den nærmeste 
Milton-filial eller Milton-serviceteknikeren.

Displayværdier

Display-
værdi

Displayværdiens betydning Enhed Område

[\/2/4| Aktuel kedeltemperatur. °C [\/\/0| − [1/3/0|

[p/1.6| Aktuelt driftstryk. bar [p/0.0| − [p/4.0|

Tab. 28 Displayværdier

Displayindstillinger

Display-
indstil-

ling

Displayindstillingens 
betydning

Enhed Område
Grund-
indstil-

ling

[l/9/9| Indstillet ønsket belastning. % [l/2/5| – [l/9/9| / [l/-/-| 100 % [l/-/-|
[f/\/5| Indstillet ønsket værdi for pum-

peefterløbstid,
min. [f/0/0| – [f/6/0| / [f/1/d| 24 h [f/\/5|

[c/\/1| Indstillet driftstilstand for 
varmtvandsforsyningen. 
Bemærk venligst: Hvis der er 
indstillet [c/\/0|, er varmeveks-
lerens eller den eksterne varmt-
vandsbeholders frostsikring 
også deaktiveret.

ikke rele-
vant

[c/\/0| Off / [c/\/1| On [c/\/1|

Tab. 29 Displayindstillinger
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13.3 Displaykoder
Betydning for LED på fyringsautomaten UBA 3:

LED Betydning

Off Kedel ude af drift eller i drift (normaltilstand)

blinker langsomt (1 Hz) Kedlen er låst (fejl)

blinker hurtigt (8 Hz) KIM-data gemmes i UBA 3

On Kedlen har et problem med KIM-data. Prøv at nulstille, kontakt evt. Milton-serviceteknikeren.

Tab. 30 Betydning for LED på UBA 3:

Displaykoder

Displaykode
LED 
på 

UBA 3

Øvrige indvirk-
ninger

Kode i 
hoved-
display

z Kode i 
under-
display

Displaykodens betydning
Reset 

påkræ-
vet?

[\/-/\| Driftsfase:
Kommunikationstest ved opstart. Denne dis-
playkode blinker fem gange i løbet af 3 
sekunder ved opstart for at kontrollere kom-
munikationen mellem UBA 3 og basiscon-
troller BC10. Hvis der er monteret en ny 
UBA 3 eller et nyt KIM (kedelidentifikations-
modul), blinker denne displaykode i maks. 
10 sekunder.

Sluk-
ket eller 
blinker 
8Hz

[\/-/\| Fejl: 
Hvis denne displaykode vises og koden blin-
ker hele tiden, er der opstået en kommunika-
tionsfejl mellem UBA 3 og basiscontroller 
BC10.

Sluk-
ket eller 
blinker 
8Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[-/a/\]
1)

1) Eller vilkårlig visning nederst til højre med et fikspunkt

e [2/0/8|
2)

2) Kan kun ses på Service-toolet eller ModuLine 400-reguleringen.

Driftsfase:
Kedlen er ved at udføre UBA test, eller ked-
len er i servicedrift.

Off

[-/h/\| e [2/0/0|
2)

Driftsfase: 
Kedlen er i opvarmningsdrift. Brænderen er 
slået til.

Off

[-/h/}
3)

3) Vilkårlig visning nederst til højre med en prik, der blinker.

e [2/0/0|
2)

Driftsfase: 
Kedlen er i manuel drift. Brænderen er slået 
til.

Off Rumtemperaturen 
er for høj.

[=/h/\| e [2/0/1|
2)

Driftsfase: 
Kedlen producerer varmt vand.

Off

Tab. 31 Displaykoder
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Displaykoder

Displaykode
LED 
på 

UBA 3

Øvrige indvirk-
ninger

Kode i 
hoved-
display

z Kode i 
under-
display

Displaykodens betydning
Reset 

påkræ-
vet?

[=/h/\| e [2/0/1|
1)

Driftsfase: 
Pumpeefterløbstid via ekstern varmtvands-
beholder i 130 sekunder ved minimalt 
omdrejningstal. LED’en “Brænder (Til/Fra)” 
er slukket.

Off

[0/a/\| e [2/0/2|
1)

Driftsfase: 
Programmet til antipendling er aktiveret. 
Programmet aktiveres, hvis der har været var-
meaktivering fra ModuLine 400-regulering 
oftere end 1x pr. 10 minutter.
Det betyder, at kedlen tidligst kan startes 
igen 10 minutter efter første brænderstart.

Off Muligvis opnås 
ikke den ønskede 
rumtemperatur.

[0/a/\| e [3/0/5|
1)

Driftsfase: 
Kedlen kan ikke starte i en periode, efter at 
varmtvandsproduktionen er afsluttet.

Off

[0/c/\| e [2/8/3|
1)

Forberedelsesfase: 
Kedlen forbereder sig til brænderstart efter 
en varmeaktivering eller et varmtvandsbehov. 
Blæseren og pumpen startes. Gløderøret 
begynder at gløde.

Off

[0/e/\| e [2/6/5|
1)

Driftsklarhed:
Antipendling-programmet er aktiveret. Hvis 
varmeydelsesbehovet er lavere end kedlens 
minimumydelse i modulerende drift, tændes og 
slukkes brænderen skiftevist i en periode på 
10 minutter.
Brænderens driftstid er afhængig af ydelses-
forskellen mellem ydelsesaktiveringen og ked-
lens minimumydelse.
Når brænderen er tændt, fungerer den på mini-
mumydelsen, og på basiscontroller BC10's 
display vises der "-H".
Når brænderen er slukket, vises der "0E" på 
basiscontroller BC10's display.
Det tidsproportionale program deaktiveres 
omgående, når ydelsesaktiveringen fra den 
modulerende regulering er højere end kedlens 
minimumydelse.
Eksempel: En kedel med 25 kW. Minimumy-
delsen er 20% af den maks. ydelse, og den 
modulerende regulerings ydelsesaktivering 
5%.
Brændertiden er en fjerdedel af minimumydel-
sen i en periode på 10 minutter. Det betyder, 
at brænderen tændes i 2,5 minutter og slukkes 
derefter (10 min - 2,5 min = 7,5) minutter.

Off

Tab. 32 Displaykoder
1) Kan kun ses på Service-toolet eller ModuLine 400-reguleringen.
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Displaykoder

Displaykode
LED 
på 

UBA 3

Øvrige indvirk-
ninger

Kode i 
hoved-
display

z Kode i 
under-
display

Displaykodens betydning
Reset 

påkræ-
vet?

[0/h/\| e [2/0/3|
1)

1) Kan kun ses på Service-toolet eller ModuLine 400-reguleringen.

Driftsklarhed: 
Kedlen er driftsklar. Der er intet behov for 
varme.

Off

[0/l/\| e [2/8/4|
1)

Tændingsfase: 
Gasarmaturet aktiveres.

Off

[0/u/\| e [2/7/0|
1)

Opstartsfase: 
Kedlen opstartes efter tilkobling af netspæn-
dingen, eller efter at der er udført et reset. 
Start af strømningskontrollen på vandled-
ninge: Pumpen udfører maksimalt fire forsøg 
på at etablere vandstrømningen.

Off

[0/y/\| e [2/0/4|
1)

Driftsfase: 
Fremløbsføleren har målt en aktuel fremløbs-
temperatur, der er højere end den fremløbs-
temperatur, der er indstillet på basiscontroller 
BC10. Denne fremløbstemperatur er højere 
end den beregnede fremløbstemperatur ifølge 
varmekurven eller højere end den beregnede 
fremløbstemperatur til varmtvandsproduktion.

Off Muligvis opnås 
ikke den 
ønskede rum-
temperatur.

[0/y/\| e [2/7/6| Blokerende fejl: 
Fremløbsføleren har målt en aktuel fremløbs-
temperatur, der er højere end 95 °C.

Nej
2) 3)

2) Denne fejlkode slukkes muligvis igen automatisk efter et bestemt tidsrum (uden reset). Varme- og varmtvandsdrift er mulig igen

3) Hvis der forekommer flere fejl samtidig, vises fejlkoderne efter hinanden. Hvis en af fejlkoderne er en fejlkode, der blinker, så blinker også de
andre fejlkoder i displayet.

Off Muligvis opnås 
ikke den 
ønskede rum-
temperatur.

[0/y/\| e [2/7/7| Blokerende fejl: 
Sikkerhedstemperaturføleren har målt en 
aktuel fremløbstemperatur, der er højere end 
95 °C.

Nej
2) 3)

Off Muligvis opnås 
ikke den 
ønskede rum-
temperatur.

[0/y/\| e [2/8/5| Blokerende fejl: 
Returføleren har målt en aktuel returtempera-
tur, der er højere end 95 °C.

Nej
2) 3)

Off Muligvis opnås 
ikke den 
ønskede rum-
temperatur.

Tab. 33 Displaykoder
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Displaykoder

Displaykode
LED 
på 

UBA 3

Øvrige indvirk-
ninger

Kode i 
hoved-
display

z Kode i 
under-
display

Displaykodens betydning
Reset 

påkræ-
vet?

[1/c/\| e [2/1/0| Låsende fejl:
Røggasføleren eller brændertermostaten har 
målt for høj temperatur og er derfor åbnet, 
eller broen mellem kontakterne 50 og 78 i 
UBA 3-monteringsfoden mangler.

Afhængigt af kedeltypen findes der en røggas-
sensor eller en bro mellem kontakterne 50 og 
78.

Ja
1) 2) 3) 4)

1) Årsagen til denne fejl skal først afhjælpes.

2) Displayværdierne, f.eks. driftstrykket, vises også blinkende.

3) Hvis der forekommer flere fejl samtidig, vises fejlkoderne efter hinanden. Hvis en af fejlkoderne er en blinkende fejlkode, vises de andre fejl-
koder også blinkende.

4) Ved denne fejl aktiveres cirkulationspumpen og fortsætter i vedvarende drift, så faren for tilfrysning af varmeanlægget minimeres.

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

[1/c/\| e [2/1/0| Blokerende fejl: 
Der er ingen forbindelse mellem kontakterne 
78 og 50 på UBA 3-monteringsfoden.

Nej Off Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

[2/e/\| e [2/0/7| Blokerende fejl:
Driftstrykket er for lavt (lavere end 0,2 bar). 
Når driftstrykket igen er 1 bar eller mere, 
ophæves displaykode 2E 207. Derefter er 
kedlen i drift igen.

Nej Off Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

[2/f/\| e [2/6/0| Blokerende fejl:
Fremløbsføleren har ikke målt nogen tempera-
turstigning for anlægsvandet efter brænder-
start.

Nej Off

[2/f/\| e [2/7/1| Driftskode eller blokerende fejl:
Anlægsvandets temperaturforskel, målt mel-
lem fremløbsføleren og sikkerhedstemperatur-
føleren, er for stor.

[2/l/\| e [2/6/6| Låsende fejl: 
Tryksensoren har ikke kunnet måle nogen tryk-
forøgelse i varmeledningen efter fire forsøg.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

Tab. 34 Displaykoder
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Displaykoder

Displaykode
LED 
på 

UBA 3

Øvrige indvirk-
ninger

Kode i 
hoved-
display

z Kode i 
under-
display

Displaykodens betydning
Reset 

påkræ-
vet?

[3/a/\| e [2/6/4| Blokerende fejl: 
Blæserens takosignal har svigtet under drifts-
fasen.

Nej
1) 2)

1) Denne fejlkode slukkes muligvis igen automatisk efter et bestemt tidsrum (uden reset). Varme- og varmtvandsdrift er mulig igen

2) Hvis der forekommer flere fejl samtidig, vises fejlkoderne efter hinanden. Hvis en af fejlkoderne er en fejlkode, der blinker, så blinker også de
andre fejlkoder i displayet.

Off

[3/c/\| e [2/1/7| Låsende fejl: 
Blæseren kører uregelmæssigt under start.

Ja
2) 3) 4) 5)

3) Årsagen til denne fejl skal først afhjælpes.

4) Displayværdierne, f.eks. driftstrykket, vises også blinkende.

5) Ved denne fejl startes cirkulationspumpen op og fortsætter i vedvarende drift, så faren for tilfrysning af varmeanlægget minimeres.

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[3/f/\| e [2/7/3| Blokerende fejl: 
Kedlen er blevet slukket i nogle sekunder, 
fordi kedlen har været i drift uafbrudt i 
24 timer. Det er en sikkerhedskontrol.

Nej
1) 2)

Off

[3/l/\| e [2/1/4| Låsende fejl: 
Der er ikke noget takosignal fra blæseren 
under forberedelses- eller driftsfasen.

Ja
2) 3) 4) 5)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[3/p/\| e [2/1/6| Låsende fejl: 
Blæseren kører for langsomt.

Ja
2) 3) 4) 5)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[3/y/\| e [2/1/5| Låsende fejl: 
Blæseren kører for hurtigt.

Ja
2) 3) 4) 5)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[4/a/\| e [2/1/8| Låsende fejl: 
Fremløbsføleren eller fremløbsføleren til dob-
beltføleren har målt en fremløbstemperatur på 
over 105 °C.4)

Ja
2) 3) 4) 5)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

Tab. 35 Displaykoder
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Displaykoder

Displaykode
LED 
på 

UBA 3

Øvrige indvirk-
ninger

Kode i 
hoved-
display

z Kode i 
under-
display

Displaykodens betydning
Reset 

påkræ-
vet?

[4/c/\| e [2/2/4| Låsende fejl:
Overkogssikringen (STB) har målet en for høj 
temperatur og er åbnet, eller der er ingen for-
bindelse af kontakterne 22 og 24 på UBA 3-
monteringsfoden.

Ja
1) 2) 3) 4)

1) Hvis der forekommer flere driftsfejl på samme tid, vises de pågældende fejlkoder efter hinanden. Hvis en af fejlkoderne er en blinkende fejl-
kode, vises de andre fejlkoder også blinkende.

2) Årsagen til denne fejl skal først afhjælpes.

3) Displayværdierne, f.eks. driftstrykket, vises også blinkende.

4) Ved denne fejl aktiveres cirkulationspumpen og fortsætter i vedvarende drift, så faren for tilfrysning af varmeanlægget minimeres.

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

[4/e/\| e [2/7/8| Låsende fejl: 
Sensortesten er mislykkedes.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

[4/f/\| e [2/1/9| Låsende fejl: 
Sikkerhedstemperaturføleren har målt en frem-
løbstemperatur på over 105 °C.4)

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

[4/l/\| e [2/2/0| Låsende fejl: 
Sikkerhedstemperaturfølerens kontakter er 
kortsluttede, eller sikkerhedstemperaturføle-
ren har målt en fremløbstemperatur på over 
130 °C. 4)

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

[4/p/\| e [2/2/1| Låsende fejl: 
Kontakterne på sikkerhedstemperaturføleren 
er afbrudte. 4)

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

Tab. 36 Displaykoder
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Displaykoder

Displaykode
LED 
på 

UBA 3

Øvrige indvirk-
ninger

Kode i 
hoved-
display

z Kode i 
under-
display

Displaykodens betydning
Reset 

påkræ-
vet?

[4/u/\| e [2/2/2| Låsende fejl: 
Kontakterne på fremløbssensoren er kortslut-
tede. 4)

Ja
1) 2) 3) 4)

1) Hvis der forekommer flere driftsfejl på samme tid, vises de pågældende fejlkoder efter hinanden. Hvis en af fejlkoderne er en blinkende fejl-
kode, vises de andre fejlkoder også blinkende.

2) Årsagen til denne fejl skal først afhjælpes.

3) Displayværdierne, f.eks. driftstrykket, vises også blinkende.

4) Ved denne fejl aktiveres cirkulationspumpen og fortsætter i vedvarende drift, så faren for tilfrysning af varmeanlægget minimeres.

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[4/y/\| e [2/2/3| Låsende fejl: 
Kontakterne på fremløbstemperatursensoren 
er afbrudte. 4)

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[5/h/\| e [2/6/8| Driftsfase: 
Komponenttestfase.

Nej Off

[6/a/\| e [2/2/7| Blokerende fejl: 
Under 1., 2. eller 3. tændingsfase er der målt 
en utilstrækkelig ioniseringsstrøm.

Nej
1) 5)

5) Denne fejlkode slukkes muligvis igen automatisk efter et bestemt tidsrum (uden reset). Opvarmnings- og varmtvandsdrift er atter mulig.

Off

[6/a/\| e [2/2/7| Låsende fejl: 
Under 4. tændingsfase er der målt en util-
strækkelig ioniseringsstrøm.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[6/c/\| e [2/2/8| Låsende fejl: 
Der er målt en ioniseringsstrøm lige efter var-
meaktiveringen, før gasarmaturet er åbnet. 

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

Tab. 37 Displaykoder
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Displaykoder

Displaykode
LED 
på 

UBA 3

Øvrige indvirk-
ninger

Kode i 
hoved-
display

z Kode i 
under-
display

Displaykodens betydning
Reset 

påkræ-
vet?

[6/c/\| e [3/0/6| Låsende fejl: 
Der er målt en ioniseringsstrøm umiddelbart 
efter, at brænderen er afbrudt.

Ja
1) 2) 3) 4)

1) Hvis der forekommer flere driftsfejl på samme tid, vises de pågældende fejlkoder efter hinanden. Hvis en af fejlkoderne er en blinkende fejl-
kode, vises de andre fejlkoder også blinkende.

2) Årsagen til denne fejl skal først afhjælpes.

3) Displayværdierne, f.eks. driftstrykket, vises også blinkende.

4) Ved denne fejl aktiveres cirkulationspumpen og fortsætter i vedvarende drift, så faren for tilfrysning af varmeanlægget minimeres.

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[6/l/\| e [2/2/9| Låsende fejl: 
Ioniseringsstrømmen, der er målt under drifts-
fasen, er utilstrækkelig.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[6/p/\| e [2/6/9| Låsende fejl: 
Gløderøret blev aktiveret længere end 
10 minutter.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[6/y/\| e [2/0/3| Låsende fejl: 
Ioniseringsstrømmen er for høj.

Ja blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[7/c/\| e [2/3/1| Låsende fejl: 
Netspændingen har været afbrudt under 
driftsfejlen 

[4/a/\| [4/c/\| [4/e/\| [4/f/\|
[4/l/\| [4/p/\| [4/u/\| [4/y/\|
der blokerer gaskedlen.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[7/h/\| e [3/2/8| Blokerende fejl: 
Netspænding for lav (kort varighed).

Nej Off

[7/l/\| e [2/6/1| Låsende fejl: 
UBA 3 er defekt.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[7/l/\| e [2/8/0| Låsende fejl: 
UBA 3 er defekt.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

[8/y/\| e [2/3/2|
2)

Driftsfase: 
Den eksterne omskiftekontakt er åbnet.

Off Ingen centralvar-
medrift.

Tab. 38 Displaykoder
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Displaykoder

Displaykode
LED 
på 

UBA 3

Øvrige indvirk-
ninger

Kode i 
hoved-
display

z Kode i 
under-
display

Displaykodens betydning
Reset 

påkræ-
vet?

[8/8/8| e Opstartsfase: 
Kedlen opstartes efter tilkobling af netspæn-
dingen, eller efter at der er udført et reset. 
Denne displaykode vises i displayet i maks. 4 
minutter.

On

[9/a/\| e [2/3/5| Låsende fejl: 
UBA 3 eller KIM er defekt.

Ja blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[9/h/\| e [2/3/7| Låsende fejl: 
UBA 3 eller KIM er defekt.

Ja blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[9/h/\| e [2/6/7| Låsende fejl: 
UBA 3 eller KIM er defekt.

Ja blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[9/h/\| e [2/7/2| Låsende fejl: 
UBA 3 eller KIM er defekt.

Ja
1) 2) 3) 4)

1) Hvis der forekommer flere driftsfejl på samme tid, vises de pågældende fejlkoder efter hinanden. Hvis en af fejlkoderne er en blinkende fejl-
kode, vises de andre fejlkoder også blinkende.

2) Årsagen til denne fejl skal først afhjælpes.

3) Displayværdierne, f.eks. driftstrykket, vises også blinkende.

4) Ved denne fejl aktiveres cirkulationspumpen og fortsætter i vedvarende drift, så faren for tilfrysning af varmeanlægget minimeres.

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[9/l/\| e [2/3/4| Låsende fejl: 
Kontakterne på gasarmaturet er afbrudte.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[9/l/\| e [2/3/8| Låsende fejl: 
UBA 3 eller KIM er defekt.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

[9/p/\| e [2/3/9| Låsende fejl: 
UBA 3 eller KIM er defekt.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[9/u/\| e [2/3/3| Låsende fejl: 
UBA 3 eller KIM er defekt.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[a/0/1| e [8/0/0| Fejl: 
Klemmerne til udeføleren er kortsluttede eller 
afbrudte, føleren er tilsluttet forkert eller 
defekt.

Nej Off Systemet går ud 
fra den minimale 
udetemperatur.

[a/0/1| e [8/0/8| Fejl: 
Kontakterne til beholderføleren er kortslut-
tede eller afbrudte, føleren er tilsluttet forkert 
eller defekt.

Nej Off Der produceres 
ikke længere 
varmt vand.

Tab. 39 Displaykoder
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Displaykoder

Displaykode
LED 
på 

UBA 3

Øvrige indvirk-
ninger

Kode i 
hoved-
display

z Kode i 
under-
display

Displaykodens betydning
Reset 

påkræ-
vet?

[a/0/1| e [8/0/9| Fejl: 
Kontakterne til beholderføler 2 er kortslut-
tede eller afbrudte, føleren er tilsluttet for-
kert eller defekt.

Nej Off Der produceres 
ikke længere varmt 
vand.

[a/0/1| e [8/1/0| Fejl: 
Kedelvandet bliver ikke varmt. Brud eller 
kortslutning på følerledningen, føleren tilslut-
tet forkert eller defekt, ladepumpen tilsluttet 
forkert eller defekt.

Nej Off Der er intet varmt 
vand, men kedlen 
er i opvarmnings-
drift. Denne priori-
tet bortfalder, når 
fejlmeddelelsen 
vises.

[a/0/1| e [8/1/1| Fejl: 
Termisk desinfektion er mislykkedes. Aftap-
ningsmængden i løbet af desinfektionsperi-
oden for høj, brud eller kortslutning på 
følerledningen, føler tilsluttet forkert eller 
defekt, ladepumpe defekt.

Nej Off Termisk desinfek-
tion blev afbrudt.

[a/0/1| e [8/1/6| Fejl: 
Ingen forbindelse til EMS. EMS-bussyste-
met er overbelastet, UBA 3/MC10 er defekt.

Nej Off Kedlen modtager 
ikke længere var-
meaktivering. Var-
meanlægget 
varmer ikke mere.

[a/0/1| e [8/2/8| Fejl: 
Vandmangelsikring skifter til fejl. Digital 
vandmangelsikring defekt.

Nej Off Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[a/0/2| e [8/1/6| Fejl: 
Ingen kommunikation med BC10. Kontakt-
problem på BC10, eller BC10 er defekt.

BC10-indstillinger 
overtages ikke læn-
gere af ModuLine 
400.

[a/1/2| e [8/1/5| Fejl: 
Kontakterne til fordelerføleren er kortslut-
tede eller afbrudte, føleren er tilsluttet for-
kert eller defekt.

Nej Off Underforsyning af 
de efterfølgende 
varmekredse fore-
kommer af og til, 
da disse ikke kan 
forsynes med den 
ønskede varme-
mængde.

Tab. 40 Displaykoder
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[a/2/2| e [8/1/5| Fejl: 
Kontakterne til fordelerføleren er kortslut-
tede eller afbrudte, føleren er tilsluttet for-
kert eller defekt.

Nej Off Underforsyning af 
de efterfølgende 
varmekredse fore-
kommer af og til, 
da disse ikke kan 
forsynes med den 
ønskede varme-
mængde.

[a/3/2| e [8/0/7| Fejl: 
Kontakterne til varmekreds-fremløbsføleren 
er kortsluttede eller afbrudte, føleren er til-
sluttet forkert eller defekt.

Nej Off Varmepumpe 2 
aktiveres fortsat 
afhængigt af den 
angivne værdi. 
Aktuatoren afbry-
des og forbliver i 
den senest aktive-
rede tilstand (kan 
reguleres manuelt).

[a/3/2| e [8/1/6| Fejl: 
MM10 findes ikke eller ingen kommunika-
tion. Varmekredsadressen på MM10 og 
ModuLine 400 stemmer ikke overens, 
MM10 eller busledning er tilsluttet forkert 
eller defekt, MM10 genkendes ikke af 
ModuLine 400.

Nej Off Varmekreds 2 kan 
ikke anvendes kor-
rekt. MM10 og 
aktuator (blander) 
kører hver især i 
nøddrift. Varme-
pumpe 2 aktiveres 
kontinuerligt. Moni-
tordata i ModuLine 
400 er ugyldige.

[a/5/1| e [8/1/2| Fejl: 
Indstilling til solvarmemodulet er forkert.

Nej Off

[a/5/1| e [8/1/3| Fejl: 
Solfangerføler defekt.

Nej Off Solvarmeanlæg 
går ikke i gang.

[a/5/1| e [8/1/4| Fejl: 
Beholderføler defekt.

Nej Off Solvarmeanlæg 
går ikke i gang.

[a/5/1| e [8/1/6| Fejl: Ingen forbindelse med solvarmemodul 
SM10.

Nej Off Ingen sænkning af 
solvarmen ved 
varmtvandsaktive-
ring. Hvis SM10 
ellers er i orden, 
reguleres solvar-
medriften automa-
tisk.

Displaykoder

Displaykode
LED 
på 

UBA 3

Øvrige indvirk-
ninger

Kode i 
hoved-
display

z Kode i 
under-
display

Displaykodens betydning
Reset 

påkræ-
vet?

Tab. 40 Displaykoder
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Displaykoder

Displaykode
LED 
på 

UBA 3

Øvrige indvirk-
ninger

Kode i 
hoved-
display

z Kode i 
under-
display

Displaykodens betydning
Reset 

påkræ-
vet?

[c/a/\| e [2/8/6| Låsende fejl: 
Returføleren har målt en returtemperatur, der 
er højere end 105 °C.

Ja
1) 2) 3) 4)

1) Hvis der forekommer flere driftsfejl på samme tid, vises de pågældende fejlkoder efter hinanden. Hvis en af fejlkoderne er en blinkende fejl-
kode, vises de andre fejlkoder også blinkende.

2) Årsagen til denne fejl skal først afhjælpes.

3) Displayværdierne, f.eks. driftstrykket, vises også blinkende.

4) Ved denne fejl aktiveres cirkulationspumpen og fortsætter i vedvarende drift, så faren for tilfrysning af varmeanlægget minimeres.

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

[c/0/\| e [2/8/8| Låsende fejl: 
Kontakterne på tryksensoren er afbrudte.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

[c/0/\| e [2/8/9| Låsende fejl: 
Kontakterne på tryksensoren er kortsluttede.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

[c/u/\| e [2/4/0| Låsende fejl: 
Kontakterne på returtemperatursensoren er 
kortsluttede.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

[c/y/\| e [2/4/1| Låsende fejl: 
Kontakterne på returtemperatursensoren er 
afbrudte.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

[e/l/\| e [2/9/0| Blokerende fejl: 
UBA 3 eller KIM er defekt.

Nej
1) 5)

5) Denne fejlkode slukkes muligvis igen automatisk efter et bestemt tidsrum (uden reset). Opvarmnings- og varmtvandsdrift er atter mulig.

Off Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

[e/\/\|
6)

6) "E" + vilkårligt tal eller bogstav.

e [2/4/2|
 til

[2/8/7|

Fejl: 
UBA 3 eller KIM er defekt.

Ja
1) 2) 3) 4)

blinker 
1 Hz

Ingen opvarm-
ningsdrift og 
intet varmt vand.

[h/\/6| Servicemelding:

Hyppig flammeafbrydelse.

Nej Off Ved den sene-
ste brænderstart 
forekom hyppige 
flammeafbrydel-
ser.

Tab. 41 Displaykoder



74

Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer.

Montage- og vedligeholdelsesvejledning • Milton SunLine Unit 210 • Udgave 04/2010

Drifts- og fejlmeldinger13

Displaykoder

Displaykode
LED 
på 

UBA 3

Øvrige indvirk-
ninger

Kode i 
hoved-
display

z
Kode i 
under-
display

Displaykodens betydning
Reset 

påkræ-
vet?

[h/\/7| Driftsfase: 
Driftstrykket er for lavt (lavere end 0,8 bar).

Nej Off Muligvis ingen 
opvarmningsdrift 
eller intet varmt 
vand disponibelt. 

[h/\/7| e Driftsfase: 
Driftstrykket er for lavt (lavere end 0,8 bar).

Nej Off Muligvis ingen 
opvarmningsdrift 
eller intet varmt 
vand disponibelt. 

[h/1/1| e Fejl: 
Fremløbsføler defekt eller ikke monteret. 

Nej Off Ingen opvarm-
ningsdrift og intet 
varmt vand.

[p/-.-| Driftsfase: 
Driftstrykket er for højt (højere end 4,0 bar), 
eller trykføleren har ikke målt anlægstryk. 
Kedel fungerer normalt.

Nej Off

[\/r/e| Fejl: 
Reset igangværende. Denne kode vises 5 
sekunder på displayet efter tryk på tasten 
"Reset".

Off

Tab. 42 Displaykoder
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14 Tillæg

14.1 Restløftehøjde
Restløftehøjden, som genereres af den interne cirkulati-
onspumpe, vises i det følgende diagram.

Fig. 85 Restløftehøjde for Milton SunLine Unit 210 med modulerende cirkulationspumpe (med bypass 250 mbar)
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14.2 Følerkarakteristik for NTC-føler
Ved hjælp af diagrammet kan det aflæses, om der er over-
ensstemmelse mellem temperaturen og modstandvær-
dien.

B Afbryd strømmen til varmeanlægget før hver måling.
B Tag følerklemmerne af.
B Mål modstanden på følerens kabelender med et mod-

standsmåleapparat.
B Mål følerens temperatur med et termometer.

Fig. 86 Følerkarakteristik

1. Varmtvands-føler FW
2. Udeføler FA.
[°C] Vandtemperatur
[kΩ] Modstand
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14.3 El-diagram

Fig. 87 Eldiagram Milton SunLine Unit 210
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