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1. Introduktion 
Tak, fordi du har valgt at købe vores kedel. 
For at bruge kedlen på den bedst mulige måde, anbefaler vi, at du læser følgende installations-
vejledning grundigt igennem, før du forsætter med installationen af kedlen.   
 
Apparatet bør installeres af en kvalificeret person, der er ansvarlig for at overholde de 
eksisterende regler og retningslinjer.   

1.1. Anvendelige dokumenter 
Følgende supplerende dokumenter følger med apparatet:  
 

Til ejeren af systemet: 
Brugervejledning 
Garantibevis 

Til den kvalificerede installatør:  
Installationsvejledning 
Tegning af kedlen  

 

1.2. Tilbageholdelse af dokumenter  
Videregiv installationsvejledningen til ejeren af kedlen. Ejeren skal være i besiddelse af vejledningen, 
så den er tilgængelig, når det er nødvendigt. 

1.3. Introduktion 
TERMO-Extra og TERMO-Blok er økonomiske centralvarmekedler, der kan bruges som 
enkeltstående eller ekstra varmekilde.  
TERMO-Extra og TERMO-Blok-kedler giver dig muligheden for at reducere niveauet af varme, hvis 
det er nødvendigt. Niveauet kan reguleres automatisk ved hjælp af en indbygget trin-regulator eller 
manuelt med kontrolpanelet, når du finder det nødvendigt. På den måde er det muligt for dig at 
indstille kedlen til at yde maksimalt alt efter omstændighederne. 
 
Kedlerne opererer med hurtig opvarmning af mindre vandmængder, så energiudnyttelsen er 100 %. 
Især er kedlerne egnede til at opvarme mindre lokaler til erhvervsbrug, hvor pladsen kan være trang 
(mindre lejligheder, kontorer, mindre butikker osv.) eller til at opvarme større lokaler tidligt på 
sæsonen, hvor hovedkedlen kan være overdimensioneret.   
 
TERMO Extra-kedlen er fremstillet udelukkende med øvre forbindelser. Det vil sige, at temperatur-
funktionen kan indstilles fra 20° C til 90° C. 
TERMO Extra og TERMO Blok kedlerne er designet til at passe ind blandt møbler og interiør, såfremt 
at du bor i en ejendom med en allerede installeret varmekilde.  

1.4. Varmekurver  

1.4.1. Tilgængeligheden af opvarmningskurver 
Ved brug af varmekurver er temperaturkompensation begrænset til Termo Extra kedler med funktion 
C og W, TERMO Blok kedler med funktion C samt Termo PTV-kedler.  
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1.4.2. Om varmekurver  
Den moderne opvarmning fra kedel er baseret på energibesparelse og automatiske justeringer, der 
hurtigt og nemt kan varme lokaler op. 
 
For at opnå den ønskede temperatur, opvarmer de elektriske kedler automatisk vandet i kedlen ved 
hjælp af et elektrisk kontrolpanel, der kan reguleres afhængigt af den eksterne temperatur. 
Det er derfor ikke længere nødvendigt at holde øje med kedlens mindstetemperatur, da vores 
elektriske kedler ikke dugger. Det betyder, at vandtemperaturen i kedlerne er den samme som 
temperaturen i varmeelementerne (for eksempel i radiatorer, konvektorer etc.). 
 
For at opnå den ønskede temperatur i rummet, skal du som bruger bare finde og vælge den passende 
varmekurve, som igen er afhængig af egenskaberne hos objektet og det respektive varmesystem. 
 

 
Fabriksdefinerede kurver 

 
 
Hvis du har indstillet varmekurven optimalt til varme af lejlighed eller hus ud fra ovenstående 
skema, så vil korrektioner af temperaturen ikke være nødvendig. 
 

1.4.3. Regulering af beregnede varmekurve 
Efter de første indstillinger af varmekurven kan den autoriserede installatør justere kurven, hvis det er 
nødvendigt. Alle opvarmede rum er opbygget forskelligt; hver bygning har forskellig varmeisolering, og 
derfor kan forskellige varmeelementer og varmesystemer tages i brug. 
For at du kan få maksimalt varmeudbytte og maksimal energibesparelse bør den beregnede 
varmekurve indstilles til at bruge parameteret på kontrolpanelet på en sådan måde, at den valgte 
varmekurve er i overensstemmelse med varmesystemet og med kvaliteten af bygningen. 
 
  

1.4.4 . Regulering af rumtemperatur 
Med udgangspunkt i vores mangeårige erfaring er fabriksindstillingerne i kedlerne på 22° C for det 
gennemsnitlige isolerede objekt og den gennemsnitlige rumtemperatur. Skulle disse fabriksindstillinger 
mod forventning ikke være tilstrækkelige til at opnå den ønskede rumtemperatur, kan der foretages 
supplerende justeringer af standardvarmekurverne. 
 
Ændring af hældning 
 
Når du ændrer varmekurven, ændres samtidig også dertilhørende hældning, og på den måde ændres 
vandtemperaturen i kedlen. Dette forekommer også, når udendørstemperaturen er lav (under 5° C). 
 
 
Niveauændringer – offset (parallelforskydning) 
Ved at ændre varmekurven fra det valgte niveau, vil vandtemperaturen i kedlen ændre sig – dog uden 
at ændre formkurven.  
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Værdierne i tabellen nedenfor bruges til generel orientering, og du kan som ejer af kedlen ændre 
værdierne, når som helst du ønsker det. 
 
Vores erfaring viser følgende (for den gennemsnitlige isoleringskvalitet af en bygning): 
Når vandtemperaturen til opvarmning ændres fra 5 til 7° C, så forskydes rumtemperaturen med 
cirka 2° C. Termiske processer er langsomme; du opnår et mere økonomisk og 
energibesparende resultat, hvis du foretager yderligere reguleringer af temperaturen en dag 
eller to senere. 
 
Vi anbefaler, at du skriver alle reguleringer ned (indenfor en bestemt periode for at finde de rigtige 
parametre) i protokollen over korrektioner. På den måde kan du hurtigere blive bekendt med brugen af 
kedlerne og opnå de bedste resultater. 
 
I tabellen nedenfor kan du finde vejledning til, hvordan du kan rette varmekurven for radiatorvarmen 
afhængigt af den ønskede rumtemperatur. 

 Hældning af kurven Offset 
(parrallelforskydning) 

Fabriksindstillinger  1,5 0 

Rumtemperaturen er for lav, hvis den eksterne temperatur 
er over + 5° C 

Ændrer sig med den 
første nederste kurve 

Forhøj offset med 
+ 6° C 

Rumtemperaturen er for lav, hvis den eksterne temperatur 
er mellem 5° C og - 5° C 

Fasthold kurven på 
1,5 

Forhøj offset med 
+ 3° C 

Rumtemperaturen er for lav, hvis den eksterne temperatur 
er under - 5° C 

Ændrer sig med den 
første højere kurve 

Fasthold offset på 
0° C  

Rumtemperaturen er for høj, hvis den eksterne temperatur er 
over + 5° C 

Ændrer sig med den 
første højere kurve 

Sænk offset med 
- 6° C 

Rumtemperaturen er for høj, hvis den eksterne temperatur er 
mellem + 5° C og - 5° C 

Fasthold kurven på 
1,5 

Sænk offset med 
- 3° C 

Rumtemperaturen er for høj, hvis den eksterne temperatur er 
under - 5° C 

Ændrer sig med den 
første nederste kurve 

Fasthold offset på 
0° C  

 
 

 
Skabelon af tilpasset kurve 

 
I et kombineret varmesystem, radiator, gulvvarme eller andre varmeelementer, skal vandtemperaturen 
i kedlen reguleres således, at den højeste ønskede temperatur opnås. 
I de dele af opvarmningen, hvor temperaturen af den primære strøm skal være lavere, skal et element 
opbygges ved hjælp af en trevejs-ventil, der styres af en rumtermostat, en termostatventil til 
begrænsning af temperaturen af returløbet eller noget lignende.

Begrænsning af 
minimumstemperatur 

Begrænsning af 
maximumstemperatur 
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1.4.5. Regulering af enhederne for laveste og højeste vandtemperatur i kedlen.  
Hvis rumtemperaturen falder i de særlige forandringsperioder mellem de varmeste måneder (forår og 
efterår), skal du sørge for at ændre minimumstemperaturen i kedlen. Dette gøres også selvom, at 
varmekurverne og offset er reguleret korrekt. 
 
I tilfælde af at den opvarmede bygning ikke kan akkumulere varmen (hvis for eksempel varmen er 
kortvarig og eller afbrudt i løbet af dagen), så er den nødvendige vandtemperatur i kedlen for lav og 
derfor ude af stand til at vedligeholde den ønskede rumtemperatur. 
 
Begrænsningen af enhederne for højeste vandtemperatur i kedlen er installeret for at beskytte dig som 
forbruger. Fabriksinstalleringerne har en maksimumgrænse på 90° C, og vi anbefaler, at du som ejer/ 
forbruger regulerer enheden til 80° C. Maksimumgrænsen for vandtemperaturen i kedlen bruges også 
for centralvarmesystemer og vandreguleringssystemer i husstande, og netop derfor fraråder vi, at du 
nedjusterer vandtemperaturen for meget, da vandet i de huslige vandreguleringssystemer opvarmes 
gradvist ved varmere temperaturer. 
 

1.5. Brug af varmt vand fra husstande 

1.5.1. Tilgængelighed 
Det er muligt at producere varmt vand i separate vandbeholdere med varmeveksling ved brug af enten 
Termo Extra-kedler med funktion W eller Termo PTV-kedler. 
  

1.5.2. Beskrivelse 
Vandreguleringssystemer i husstande bliver prioriteret højere end centralvarmesystemer. Det vil sige, 
at i det øjeblik behovet for at opvarme vandet i en husstand ved hjælp af vandtemperatursensoren 
opstår, så vil cirkulationspumpen fra centralvarmesystemet automatisk slukkes, og samtidig tændes 
cirkulationspumpen for vandreguleringssystemet i husstanden. 
 
 
Når det varme vand prioriteres regulerer den ønskede vandtemperatur i kedlen op til 25° C varmere 
end standardværdierne for den ønskede vandtemperatur for husstande (uafhængigt fra central-
varmekurven). 
 
Cirkulationspumpen for vandreguleringssystemet i husstande supplerer vandbeholderen, indtil den 
rammer den ønskede vandtemperatur for husstanden. Herefter slukkes reguleringssystemet som 
tidligere beskrevet vha. en programmeret tidsindstilling. 
 
Hvis centralvarmesystemet er slukket, er enten gulv eller radiatorer opvarmet. Når den ønskede 
vandtemperatur i en husstand opnås, er den ønskede vandtemperatur i kedlen indstillet til 
minimumsværdien af vandtemperaturen (standby-funktion). 
 
Ved et hyppigt ønske om at opvarme husstandsvandet i beholderen bliver den ønskede 
vandtemperatur i kedlen indstillet 25° C varmere end standardværdierne for den ønskede 
vandtemperatur for husstande. 
 
Cirkulationspumpen for vandreguleringssystemer i husstande tændes, så snart vandtemperaturen i 
kedlen når samme temperatur eller højere end den ønskede værdi af vandtemperatur for husstande. 
 
Forskellen på 5° C for varmtvandsregulering er en del af fabriksinstallationen. Det betyder, at hvis den 
ønskede vandtemperatur i beholderen for husstande er 60° C, så slukkes centralvarmen, mens 
vandreguleringssystemet for husstanden tændes, så længe at vandtemperaturen for denne er under 
55°C. Samtidig tændes centralvarmen automatisk igen, mens vandreguleringssystemet for 
husstanden slukkes, når temperaturen i vandbeholderen for husstanden når 60° C, og når det 
tidsindstillede supplerende program for vandreguleringssystemet for husstande er færdigt. 
Hvis programmet for vandreguleringssystemet for husstande varer længere end 30 minutter, særligt 
hvis den ønskede vandtemperatur for husstanden ikke er nået inden 30 minutter, så vil processen 
automatisk blive afbrudt, og et varmesystem tændes, som i dette tilfælde varer mindst 30 minutter. 
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1.6. Beskyttelse mod frost 

1.6.1. Tilgængelighed 
 
Følgende kedel-modeller har indbygget beskyttelse mod frost: Termo Extra-kedlen med funktion C og 
W, Termo Blok-kedlen med funktion C samt Termo PTV-kedlen. Ved brug af øvrige kedler kan du 
beskytte din kedel mod frost ved brug af et konventionelt rumtermostat. Hvis du bruger en 
rumtermostat til at monitorere beskyttelse mod frost, anbefaler vi, at du finder supplerende vejledning i 
relevante termostat-manualer.  
 
Følgende emner forklarer, hvordan beskyttelse mod frost virker, når du bruger en kedel-kontrolleret 
funktion (funktionerne C og W). 
 

1.6.2. Vand i husstande 
 
Hvis kedlen er tændt med henblik på at forsyne beholderen med vand, og hvis enten 
varmtvandsreguleringssystemet er tændt, eller opvarmningen er tændt eller begge ting på én gang, da 
tændes beskyttelsen mod frost i vandet automatisk i varmtvandsbeholderen, når temperaturmåleren 
anviser en værdi på under 7° C. Dette signaleres ved et blinkende display på måleren samt ved, at 
LED-dioden i varmtvandsreguleringssystemet regulerer vandet i beholderen til 7° C. 
 

1.6.3. Centralvarme 
 
Hvis kedlen er tændt med henblik på at forsyne beholderen med vand, og hvis enten 
varmvandsreguleringssystemet er tændt, eller opvarmningen er slukket eller begge ting på én gang, 
da tændes beskyttelsen mod frost i vandet automatisk i centralvarmesystemet, når temperaturmåleren 
anviser en værdi på under 8° C. I dette tilfælde fastholdes vandtemperaturen i kedlen på 8° C, indtil 
forholdene for frost ophører,  
 
Et blinkende display signalerer, at systemet tændes samtidig med, at både LED-dioden i 
centralvarmesystemet og kedlen markerer et tændesignal. I sådan et tilfælde vil 
varmtvandsreguleringssystemet i husstande have første prioritet. 
 
For at centralvarmesystemets beskyttelse mod frost kan komme i funktion, skal rumtermostaten også 
være i stand til at monitorere frostbeskyttelse – ellers kan cirkulationspumpen i centralvarmesystemet 
ikke fungere. 
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2. Kedel-specifikationer 

2.1 Dimensioner 
TERMO - Blok 

 

 

Strøm 

kW 

Kapacitet 

Liter 

Udvidelseskar 

L/bar 

Dimensioner 

mm 

Vægt 

kg 

Maksimum 
funktions-pres 

MPa (bar) 

Rør 

BSP 
(hankøn) 

Strømforsyning 

6 

6 8 / 0,8 

A 330 
B 930 
C 290 
D 100 
E 65 
F 320 

40 

0,25 (2,5) 

3/4” 

400V 3N ~ 50/60 Hz 

9 

12 

14 

16 

18 

10 10 / 0,8 

A 400 
B 930 
C 290 
D 150 
E 65 
F 305 46 

1” 

20 

22 

24 

28 

22 12 / 0,8 

A 474 
B 930 
C 290 
D 226 
E 65 
F 305 53 

32 

36 

40 
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TERMO – Blok PTV 

 
 

Strøm 

kW 

Kapacitet 

Liter 

Udvidelsesk
ar 

L/bar 

Dimensioner 

mm 

Vægt 

kg 

Maksimum 
funktions-pres  

MPa (bar) 

Rør 

BSP 
(hankøn) 

Strømforsyning 

6 

10 

8 / 0,8 
A 400 
B 930 
C 290 
D 150 
E   65 
F 150 
G   50 
H 305 

48 

0,25 (2,5) 

3/4” 
DHW 

cylinder 
 

1” 
opvarmnin

g 

400V 3N ~ 50/60 Hz 

9 

12 

15 

18 

10 / 0,8 22 

24 

28 

22 12 / 0,8 

A 480 
B 930 
C 290 
D 226 
E   65 
F 150 
G   50 
H 305 

55 
32 

36 

40 
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TERMO - Extra 

 
 

 

Strøm 
kW 

Kapacitet 
Liter 

Dimensioner 
mm 

Vægt 
kg 

Maksimum 
funktions-pres 

MPa (bar) 

Rør 
BSP 

(hankøn) 

Strømforsyning 

6 

6 

A 330 
B 750 
C 230 
D 100 
E 57 
F 126 

26 

0,25 (2,5) 

3/4” 

400V 3N ~ 50/60 Hz 

9 

12 

14 

16 

18 

10 

A 400 
B 750 
C 230 
D 150 
E 57 
F 126 

32 1” 22 

24 

28 

19 

A 400 
B 930 
C 310 
D 162 
E 115 
F 109 

45 6/4” 

32 

36 

40 

44 

 
48 
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TEKNISK DATA FOR TERMO EXTRA-KEDLER - fortsat 

Strøm 
kW 

Kapacitet 
Liter 

Dimensioner 
mm 

Vægt 
kg 

Maksimum 
funktions-pres 

MPa (bar) 

Rør 
BSP 

(hankøn) 

Strømforsyning 

52 

19 

A 400 
B 930 
C 310 
D 162 
E 115 
F 109 

45 

0,25 (2,5) 

6/4” 

400V 3N ~ 50/60 Hz 

56 

60 

64 

32 

A 550 
B 930 
C 310 
D 316 
E 115 
F 175 

72 2” 

72 

80 

88 

96 
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2.2 Trykekspansionsdata (Termo Blok og Termo Blok TV-kedler) 

Vol. for 
udvidelsesk

ar 
 
 

L 

Maksimum
press for 

udvidelsesk
r 
 
 

MPa (bar) 

Fylde-pres 
 
 
 
 

MPa (bar) 

Maksimum
press 

i 
varmesyste

met 
 
 

MPa (bar) 

Højde på 
centralvarm
esystemet 

 
 

m 

Effektiv 
kapacitet af 
udvidelsesk

ar 
 

L 

Adsorption 
kapacitet 

 
 
 
 

% 

Maksimum
grænse for 

vand i 
systemet 

 
 

L 

Maksimum
grænse for 

strøm i 
kedlen 

 
 

kW 

6 

0.4 (4) 0.08 
(0.8) 0.3 (3) 10 

3.0 

50% 

86 12 

8 4.0 114 16 

10 5.0 143 20 

12 6.0 172 25 

 

Værdierne er sammenhængende med arbejdstemperaturer mellem 10°C og 90°C. 

 

2.3. Strømforsyningsdata 230V/400V 
STRØM Nominal 

strøm 
Kontakt-strøm Bedømt 

kortslutning  
der overstiger 

kapacitet 
Icn (EN 60898) 

Bedømt 
kortslutning  

der overstiger 
kapacitet 

Icn (IEC 947-2) 

Konduktørs 
minimum  

kryds-sektion 

Sikringstype RCCB kontakt-
type 

400V 3N ~ 50/60 Hz 

6 kW 8,70 A 10 A 

10 kA 15 kA 

5 x 2,5 mm2 
B10-3 

25 / 0,03 A 

9 kW 13,04 A 16 A  B16-3 

12 kW 17,39 A 
25 A 

5 x 4 mm2 
B25-3 

14 kW 20,29 A 

16 kW 23,19 A 
32 A B32-3 

18 kW 26,09 A 

5 x 6 mm2 
40 / 0,03 A 

20 kW 28,99 A 

40 A B40-3 22 kW 31,88 A 

24 kW 34,78 A 

5 x 10 mm2 28 kW 40,58 A 50 A B50-3 

63 / 0,03 A 
(0,3A Termo 
Extra) 

32 kW 46,38 A 

63 A B63-3 36 kW 52,17 A 5 x 16 mm2 

40 kW 57,97 A 

44 kW 63,77 A 80 A 50 kA 105 kA 5 x 25 mm2 NH 160 A 0,3A 
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48 kW 69,57 A 

52 kW 75,36 A 

100 A 56 kW 81,16 A 

5 x 35 mm2 60 kW 86,96 A 

64 kW 92,75 A 
125 A 

72 kW 104,35 A 
5 x 50 mm2 

80 kW 115,94 A 

160 A 88 kW 127,54 A 
5 x 70 mm2 

96 kW 139,13 A 

230V N ~ 50/60 Hz 

6 kW 26,1 A 32 A 10 kA 15 kA 3 x 6 mm2 B32 40 / 0,03 A 

9 kW 39,2 A 50 A 10 kA 15 kA 3 x 10 mm2 B50 63 / 0,03 A 

 
Konduktørens minimum kryds-sektion målt i mm2 er baseret på maksimum-længde af 
20 meter. 
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2.4. Funktions-elementer af Termo-kedler 
Termo Blok 
 

 
 

 

1. Fremløb 10. Udvidelseskar 

2. Returløb 11. Cirkulationspumpe 

3. Ekstern kedelkappe 12. Sikkerhedsventil på 2,5 bar 

4. Kedel 13. Automatisk udluftningsventil 

5. Opvarmnings-isolering 14. Lednings- og udledningsventil 

6. Elektriske opvarmer 15. Kedel-udluftningsventil 

7. Kontrolpanel 16. Luft-indikator 

8.  Induktion til elektriske forbindelser 17. Fordeler 

9.  Relæer 18. RCCB-kontakt 
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Termo Blok PTV 
 

 
 

1. Fremløb 11. Cirkulationspumpe 

2. Returløb 12. Sikkerhedsventil på 2,5 bar 

3. Ekstern kedelkappe 13. Automatisk udledningsventil 

4. Kedel 14. Lednings- og udledningsventil 

5. Opvarmningsisolering 15. Manuel udledningsventil 

6. Elektriske opvarmer 16. Luft-indikator 

7. Kontrolpanel 17. Fordeler 

8.  Induktion til elektriske forbindelser 18. RCCB-kontakt 

9.  Relæer 19. Pumpe til husstandsvand-cylinder 

10. Udvidelseskar  
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TERMO-Extra 
 

 
 

1. Fremløb 6. Elektriske opvarmer 

2. Returløb 7. Kontrolpanel  

3. Ekstern kedelkappe 8.  Induktion til elektriske forbindelser 

4. Kedel 9.  Relæer 

5. Opvarmningsisolering 10. Lednings- og udledningsventil 
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3.0 Generelle krav 

3.1. Indhold inkluderet ved levering 
Termo Extra, Termo Blok og Termo Blok PTV-kedler leveres præ-monteret i en pakke. Sørg venligst 
for at tjekke at alle dele er leveret i korrekt stand inden brug (du kan finde den fulde liste over 
genstande i pakken i nedenstående tegning og tabel). Skulle der mod forventning mangle eller være 
beskadigede dele i pakken ved levering, kontakt da venligst vores salgskontor. 
 

 
Indhold inkluderet ved levering 

Del Antal Beskrivelse 

1 1 Termo Extra / Termo Blok / Termo Blok PTV-kedel 

2 1 Installationsvejledning 
Brugsmanual 

Elektrisk illustration 
Garantibevis 

3 1 (2) Kedel-beslag 

4 1 Ekstern temperaturmåler (valgfrit) 

5 1 Vandcylinder temperaturmåler (valgfrit) 
 

Indholdsfortegnelse inkluderet ved levering 

Bemærk: 

Der forefindes to antal af del 3 i Termo Extra-kedler med strømforsyning stærkere end 36 kW. 
Del 4 leveres kun til Termo Extra-kelder med funktion C, W og Termo Blok-kedler med funktion C. 
Del 5 leveres kun til Termo Extra-kedler med funktion W og Termo Blok PTV-kedler. 

Supplerende kabler følger med, hvis kedlerne har stærkere strømforsyning end 6/7 kW for at sikre en 

envejs-fase strømforsyning til kedlen. 

3.2 Indledende bemærkninger 
Når du forbinder apparatet med ledningsnettet, så skal mulighederne for at afbryde strømmen (MCB) 
være inkorporeret i ledningsnettet ifølge og i overensstemmelse lokale bestemmelser på området. 
 
Sikkerhedsventil er ikke monteret på Termo Extra-kedler på fabrikken, men ventil følger med i pakken 
ved levering. Hvis sikkerhedsventilen (0,25 MPa) ikke er monteret i eksisterende installation, skal den 
medfølgende ventil fra pakken monteres. 
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Hvis kedlen ikke er forbundet til et rumtermostat (Termo-kedler uden funktion C og W), eller hvis 
kedlen ikke er funktionsdygtig i vinterperioden, kan der forekomme en risiko for, at installationen fryser 
til. I sådan et tilfælde bør apparatet blive behandlet med antifrys-væske for centralvarme. Hvis denne 
behandling ikke er mulig, bør vand blive drænet fra systemet vha. ledning og udledning. 
 
Det anbefalede tryk til centralvarmeinstallation er 0,15 mpa (1,5 bar). Maksimumpres er 0,25 mpa (2,5 
bar). 

3.3. Anbefalinger til forskellige installationstyper 
Følgende flowchart kan hjælpe installatøren med at vælge den rette kedel til den ønskede 
installationstype. For enden af hvert ”træ” på illustrationen finder du det relevante bilag for den 
respektive kedel og installation. Hvert bilag består af følgende:  

1. Den hydrauliske tegning 
2. En typisk elektrisk tegning 
3. Beskrivelsen af forbindelsespladen 
4. Beskrivelsen af kontrolpanelet 
5. Beskrivelsen af det samlede varmesystem. 

 

 
 
Bemærk: 
Disse installationsudpluk bør ikke bruges som den overordnede og detaljerede 
installationsplan. Vi anbefaler, at du følger lokale reguleringer på området, før du påbegynder 
installationen.  
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3.4. Installationsside 

3.4.1. Placering af kedel 
Placeringen af kedlen skal give passende plads til, at en tekniker kan servicere apparatet og til, at der 
er luftcirkulation rundt om kedlen. Kedlen kan installeres i hvilket som helst rum, men du skal være 
opmærksom på lokale regler omkring installation af kedler i vådrum. Kedlen skal monteres på en flad, 
lodret væg, som er robust nok til at bære kedlens vægt. Kedlen skal derudover installeres på en 
brandbar væg, som er godkendt ifølge de lokale myndigheder og bygningsregler. 
 
Nedenstående illustration viser de anbefalede minimumsmål. 
 

 
 

Minimumsmål 

Det er muligt at nedjustere minimumsmålene, men i det tilfælde skal følgende kriterier være opfyldt: 
 

▪ Strømforsyningsforbindelsen, som er placeret i venstre side skal være tilgængelig 
▪ Bunden af kedlen skal være tilgængelig ift. at udskifte opvarmer 
▪ Kontrolpanelet i bunden af kedlen skal være tilgængelig 
▪ Almindelig luftcirkulation skal vedligeholdes 

 

3.4.2. Strømforsyning 
 
Kedlen er karakteriseret som et højstrømsapparat, og ledningsnettet skal derfor bruges. Se venligst 
afsnittene 2.2. og 2.3. angående ledningskrav. Når du forbinder apparatet til ledningsnettet, skal 
afbrydelsesforanstaltningerne (MCB) være medtaget i ledningsnettet i overensstemmelse med lokale 
ledningskrav. 
 
RCCB (RCD) kontakt 0,03A følsomhed er monteret inde i kedlen. 
 
Bemærk: 
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at foretage ekstra foranstaltninger for at imødekomme 
krav fra de lokale myndigheder. 
 

3.5. Systemkrav 

3.5.1. Rørarbejde 
Rørarbejde, som ikke er en del af den nyttige opvarmningsoverflade bør isoleres i forhold til at 
forhindre varmetab og potentiel frys – særligt der hvor rørene er ført igennem tagkonstruktioner og 
ventileret under gulv. Vandhaner skal placeres tilgængeligt, så det er muligt at tappe hele systemet 
inklusiv kedel og varmtvandssystem.   



 

 Side 18 

3.5.2. Rensning og skylning af system 
Vi anbefaler, at du foretager en skylning af systemet, da det vil forhindre jordskader fra systemet på 
apparatet. 
 
Særligt i tilfælde af at en ny kedel skal monteres til et eksisterende system, er det en god ide at 
rense systemet grundigt. 
 
For at forhindre dannelsen af aflejringer og for at forhindre skade på kedel og systemet skal det 
skylles varsomt igennem. Rensemidler bør maksimalt kun være i systemet i 24 timer. 
 

3.5.3. Fylde og forberedelse af varmesystem. 
 
Systemet kan fyldes ved at bruge den indbyggede påfyldningsventil eller ved at bruge et separat 
fyldepunkt, der er placeret ved en nærliggende opvarmningsslutning. Forbindelsen skal være fjernet, 
når fyldningen er færdig. Hvis lokale krav ikke tillader midlertidig forbindelse skal du bruge en forseglet 
systemfyldepumpe med bremsetank. Varmesystemet fyldes ikke automatisk fra vandet fra 
husstanden. 
 
 
Bemærk: 
For at varmesystemet kan fungere optimalt skal manometer-indikatoren være mellem 1,2 og 1,5 
bar, når systemet er koldt. Det er af afgørende vigtighed, at du bruger blødt vand eller væske til 
centralvarmen. 
 
Fyld ikke systemet med vand fra en civil/ privat kilde. 
 

3.5.4. Overtryksventil 
En overtryksventil hører med til kedlen. Denne sikkerhedsventil er standardkrav ved alle forseglede 
C.H. systemer og indstillet til 2,5 bar og leveres med en 15 mm kompressorforbindelse til et 
udledningsrør, som ikke må være mindre end 15 mm i diameter. Overtryksventilen må ikke bruges til 
at dræne. 
 

3.5.5. Trykmåleren 
Trykmåleren er specielt for Termo Blok og Termo Blok PTV-kedler og indikerer det primære 
slutningstryk til at facilitere fylde og test. For Termo Extra-kedlen skal trykmåleren være skræddersyet 
til installationen. 
 

3.5.6. Trykekspansion 
Termo Blok og Termo Blok PTV-kedler har en indbygget trykekspansion. Se venligst afsnit 2.1 for 
mere information angående indbyggede trykekspansioner. Trykekspansionen er ikke indbygget i 
Termo Extra-kedler og skal passe til systemet. 
 
Hvis den normale kapacitet for trykekspansionen ikke er foreneligt med varmesystemet (f.eks. hvis 
ved opgradering af gamle åbne systemer), så er det nødvendigt at installere en supplerende 
trykekspansion ekstern på kedlen. Denne skal passe i røret tættest muligt på kedlen. 
 

3.5.7. Cirkulationspumpen 
Cirkulationspumpen er inkluderet i Termo Blok og Termo Blok PTV-kedlerne. I Termo Extra-kedlerne 
er pumpen ikke inkorporeret i kedlen, og denne skal monteres separat. Følgende illustration udgør 
pumpebeskrivelse. 
 

3.5.8. Udluftning 
Kedlen er bygget med en automatisk og en manuel udluftning. Derudover er kedlen bygget med en 
luftdetektor, som slukker kedlen i tilfælde af luft i systemet.
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4. Kedel-installationssekvens 

4.1. Transport af apparat 
Vigtigt: 

Følgende løftearbejde overskrider den anbefalede vægt for en-mandsløft 
 
 

Generelle anbefalinger til håndtering 
 
Sørg for at du har en fri passage og plads omkring til at løfte. Sørg for at bruge anbefalede 
løfteteknikker; Hold ryggen lige og rank og løft ved at bøje benene. Hold vægten så tæt på kroppen 
som muligt. Drej ikke kroppen – flyt i stedet fødderne for at rykke apparatet. Hvis to personer løfter, så 
sørg for, at I koordinerer løftet synkront. Undgå at løfte med eller bøjet overkroppen – læn dig ikke for- 
eller sidelæns. Vi anbefaler, at du bærer handsker, der beskytter hænderne mod skarpe kanter og 
som giver et solidt greb.  
 
Placering af apparat ved afsluttende installation. 
Fastgør beslaget sikkert på væggen, inden du løfter apparatet og placerer det. Sørg for at apparatet er 
lige og placer apparatet ved at løfte det oppefra og ned på beslaget. Hvis I er to om at løfte og 
placerer apparatet, sørg da for at koordinere løftet, så I fordeler vægten ligeligt imellem jer.  
 

4.2. Vælg placering af kedel 
Se venligst afsnit 3.4.1. for information angående placering af apparatet. Typisk skal kedlen placeres 
således at: 

▪ der er tilpas plads rundt om kedlen til service og vedligeholdelse 
▪ der ikke er risiko for, at kedlen kan blive oversvømmet med vand 
▪ der ikke er risiko for, at kedlen bliver overhældt med betydelige mængder vand 
▪ der kan fastholdes et normalt niveau af luftcirkulation. 
▪ alt nødvendigt rørarbejde kan forbindes med kedlen. 

4.3. Placering af kedel-beslag 
Fastgør beslaget (2) til væggen (1) vha. plugs og M8 eller M10 skruer. Løft kedlen (3) over beslaget 
(2) og nænsomt ind mod væggen (1) og lad det glide på plads på beslaget (2).  
 

 
Vægmontering 

Bemærk: 
Hvis kedlen skal fastgøres til en bygning med træramme, så sørg for at beslaget er fastgjort til 
en bærende del af rammen, som kan bære kedlens vægt. 
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4.4. Fjernelse/fastgørelse af kabinettets top og front 

 
Tag fat om kabinettets front ved siderne, løft det mod fronten og fjern det nænsomt ved at løfte det af 

kassen. Skub derefter kabinettets toplåg mod enden og løft det af kassen. 

4.5. Forbindelse af rørarbejde 
Bemærk: 

Se venligst afsnit 3.5. angående systemkrav, før du fortsætter.  

Skylning af systemet er nødvendig for at forhindre skade på kedlen. 
 
Vi anbefaler, at du fastgør ventiler på frem- og returrøret for at sikre en nem afbrydelse/adskillelse af 
kedlen fra centralvarmesystemet. 
 
Nedenstående figur indikerer frem og retur af centralvarmesystemet for Termo Extra-, Termo Blok- og 
Termo Blok PTV-kedlerne. 
 

 
 

TERMO-Extra 

 
 

TERMO-Blok, Termo Blok PTV 

  
 

Frem og retur af Termo Extra-, Termo Blok- og Termo Blok PTV-kedlerne. 
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4.6. Forbindelse af strømforsyning 
Bemærk: 
Inden du går i gang med monteringen, er det vigtigt, at du slukker for strømforsyningen (MCB), 
og at du sikrer dig imod risikoen for genstart. 
 
Kedlen er karakteriseret som et højstrømsapparat, og ledningsnettet skal derfor bruges. Se venligst 
afsnittene 2.2. og 2.3. angående ledningskrav. Når du forbinder apparatet til ledningsnettet, skal 
afbrydelsesforanstaltningerne (MCB) være medtaget i ledningsnettet i overensstemmelse med lokale 
ledningskrav. 
 
Denne del skal gøres jordnær. 
 
For at forbinde strømforsyningskablet er det vigtigt først at fjerne beskyttelsescover (1) fra 
strømforbindelsen. Dette gøres ved at løsne de to M6-skruer og derefter trække låget ud. Strømkablet 
skal forbindes direkte til RCCB (RCD), jord skal forbindes til en separat terminal (3). Når strømkablet 
er forbundet, skal beskyttelsescover (1) placeres tilbage på plads og skrues fast. 

 

 
 

Strømforsyningsforbindelse RCCB (RCD) forbindelse (close-up) 
 

 

Bemærk: 
Strømkabler fra Ø12 mm til Ø20 mm skal forbindes fra bunden af kedlen ved at bruge det 
leverede plastik-slutning til elektriske kabler. 
 

Sørg venligst for at ledningerne er fastgjort sikkert. 

4.7. Forbindelse af temperatursensorer eller eksterne elektriske 
forbindelser 

4.7.1. Tilgængelighed af forbindelsespladen 
For at have adgang til forbindelsespladsen (2) skal beskyttelsescover (1) til strømforbindelsen fjernes. 
Dette gøres ved at løsne de to M6-skruer og derefter trække låget ud. Når strømkablet er forbundet, 
skal beskyttelsescover (1) placeres tilbage på plads og skrues fast. 
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Tilgængelighed af forbindelsespladen 

4.7.2. Forbindelse af ekstern temperatursensor 
 
Denne del er kun tilgængelig for Termo Extra-kedler med funktionerne C eller W, Termo Blok-
kedler med funktion C og Termo Blok PTV-kedler. 
 
Ekstern temperatursensor (leveres med kedel) skal fastgøres således, at det ikke påvirkes af 
pludselige temperaturændringer (udsat for direkte sollys). Når du fastgør sensoren, kan du med fordel 
finde toppen af sensorer indikeret med pilen (denne kan ses, når beskyttelsescover er fjernet). 
 
Stik til udendørs temperatursensor indeholder en fabriksmonteret måler til at teste kedlen ved -13° C. 
Når der er foretaget installation og indledende test skal måleren fjernes, og ledningerne fra den 
eksterne temperatursensor skal forbindes. 
 

beskyttelsescover 

 
base 

Ekstern temperatursensor Ekstern temperatursensor forbindelsespunkt 
på kedlens forbindelsesplade 

 

Bemærk: 

For at forbinde ekstern temperatursensor kan du bruge et to-ledningskabel i diameteren 0.6 
mm2 - 1.5 mm2. 

4.7.3. Forbindelse af temperatursensor til varmt brugsvand 
 
Denne del er kun tilgængelig for Termo Extra-kedler med funktion C og Termo Blok PTV-kedler. 

 
Temperatursensor til varmt brugsvand (leveres med kedel) skal fastgøres således, at man kan læse 
den korrekte beholdertemperatur. 
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Vandbeholderen har typisk indbygget en placering til at indsætte temperatursensor. Hvis dette ikke er 
tilfældet, skal temperatursensor have kontakt med beholderens metaldel eller beholderens dyklomme 
(under isoleringen). 

 
Vandbeholder temperatursensor 

Vandbeholder temperatursensor 
forbindelsespunkt på kedlens 

forbindelsesplade 

 
 
Note: 
For at forbinde temperatursensor til vandbeholder kan du bruge et to-ledningskabel i 
diameteren 0,6 mm2 - 0,75 mm2. 
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4.7.4. Forbindelse af rumtermostat med tidskontakt 
Kedelterminalerne 3, 4 og L, N og PE (strømforsyningskontrollen) er til for at forbinde rumtermostaten 
eller andre eksterne forbindelser (som f.eks. Danfoss TP9). Terminalerne 4 og L (strømforsynings-
kontrollen) er forbundet. Hvis der bruges ekstern kontrol skal denne sidstnævnte forbindelse fjernes. 
 
Bemærk: 
Se venligst bilag fra afsnit 3.3 for flere detaljer. 

 
Forbindelsesplade type 1 

 

 
Forbindelsesplade type 2 

 
 

4.7.5. Forbindelse mellem ekstern pumpe og Termo Extra kedler 
Terminalerne L, N og PE til ekstern pumpeforbindelse (HW PUMP) er placeret på forbindelsespladen.  
 

 
Forbindelsesplade 
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4.8. Udvælgelse af varmekurve 
 
Denne del er kun relevant for Termo Extra-kedler med funktion C eller W, Termo Blok-kedler 
med funktion C og Termo Blok PTV-kedler. 
 
Valget mellem varmetype (varmekurvemængde) eller afmontering af ekstern temperaturkompensation 
kan justeres ved at bruge kontakten, som er placeret på bagsiden af kontrolpanelet som vist på 
illustrationen nedenfor (rød ring omkring kontakten). 

 
 

Placering af kontakt på bagsiden af kontrolpanelet 

 

 

Funktion 

Pin 1 – TIL Indstil varmetype til gulvvarme, kurver fra 0.1 til 0.9 er aktive, minimumstemperatur for kedel 
er sat til 15° C, maksimumstemperatur for kedel er sat til 45° C 

Pin 1 – FRA 
(Fabriksindstillet) 

Indtil varmetype til radiator, kurver fra 1 til 3 er aktive, minimumstemperatur for kedel er sat til 
25° C, maksimumstemperatur for kedel er sat til 90° C 

  

Pin 2 – FRA Afmonter udendørs temperaturkompensation, bruger vælger temperatur i kedlen manuelt 

Pin 2 – TIL 
(Fabriksindstillet) 

Monter udendørs temperaturkompensation, standardkurve for radiatorvarme er 1,5 og 0,6 for 
opvarmning af gulvvarme. 

 
 

ADVARSEL 
INDEN DU FORETAGER ÆNDRINGER IFT. KONTAKTEN, SKAL DU AFBRYDE 
STRØMMEN TIL KEDLEN OG KONTROLPANELLET, ELLERS KAN DER FOREKOMME 
SKADER PÅ KONTROLPANELLET. 
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4.9 Vandpåfyldning af varmesystemet 
For at varmesystemet skal fungere optimalt skal manometerindikatoren være mellem 1.2 og 1.5 bar, 
når systemet er koldt. Det er meget vigtigt, at du bruger blødt vand til centralvarmen. 

5. Kommission 

5.1. Systemtjek af centralvarme 
Tjek for tryk i systemet. Trykket skal være mellem 1.2 og 1.5 bar, når systemet er koldt. 
Ventilér/udluft alle varmeelementer/radiatorer/gulvvarmeslanger samt installation. 
 

5.2. Indledende tjek elektricitet 
Til én-fase-system: 

▪ Tjek om strømkablet er fastgjort på RCCB (RCD) terminaler 
▪ Tjek om der er fase på RCCB (RCD) input-terminalerne inde i kedlen 
▪ Mål det eksakte voltniveau mellem L og N linjerne; Hvis det er 10 % højere end 

normalt voltniveau på apparatet, så kan det være, at apparatet er beskadiget. 
 
Til tre-fase-system: 

▪ Tjek om strømkablet er fastgjort på RCCB (RCD) terminaler 
▪ Tjek om der er fase på RCCB (RCD) input-terminalerne inde i kedlen 
▪ Mål det eksakte voltniveau mellem L1-L2, L1-L3, L2-L3, L1-N. Hvis der ikke er volt 

mellem nogle af fasekombinationerne, så kan det være, at én af faserne mangler, og 
derfor kan varmeelementerne inde i apparatet være beskadigede. Hvis det er 10 % 
højere end normalt voltniveau på apparatet, så er apparatet måske beskadiget. 

 
Til alle systemer: 

▪ Tjek om ledningssystemet er i brug og, at MCB er installeret og stemmer overens 
med kravene i afsnit 2.2 og 2.3. 

▪ Tjek om det benyttede strømkabel stemmer overens med kravene i afsnit 2.2 og 2.3 
▪ Test RCCB (RCD)-kontakten ved at trykke på T-knappen 
▪ Test overhedningssystemet ifølge anvisninger i bilag 9. 

 

5.3. Ændring af hastighed på centralvarmepumpe 
Til Termo Blok og Termo Blok PTV: Åben kedelkappe som anvist i afsnit 4.4. og find den interne 
varmepumpe; se venligst afsnit 2.4. for vejledning. Flyt dernæst hastighedsindikatoren (1) hen til det 
ønskede punkt. Til Termo Extra kedler er der fastgjort en ekstern pumpe, og derfor kan du med fordel 
finde vejledning til betjening i pumpemanualen. 
 

 
Valg af pumpehastighed 
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5.4. Betjening af standard kontrolpanel 

 
Standard elektromekanisk kontrolpanel 

 
Et automatisk apparat består af følgende elementer: 
1 – Indikator af temperatur/tryk i kedlen 
2 – Fungerende termostat  
3 – Kontakt til 2. og 3. funktionsniveau  
4 – Termostat med en manual afbryderknap (slukker ved ca. 100 oC) 
5 – Indikator af luft i kedlen  
6 – TÆND/ SLUK-knap og 1. varmeniveau 
7 – Sikring 2,5A, der beskytter pumpen og kontakterne 
8 – Indikator af varmefunktion 
9 – Indikator af lav voltbeskyttelse - under 180V 
 
Montering af centralvarme 
Centralvarmesystemet tændes ved at dreje på kontakten (6), og derfor aktiveres det 1. strøm-
funktionsniveau. Det er samtidig muligt manuelt at kontrollere 2. og 3. funktionsniveau i kedlen ved at 
benytte kontakten (3). Kedler med tre funktionsniveauer har en ’blød’ start for 2. og 3. niveau, og 
kontakterne (3) har kun en begrænset funktion. Hvis kedlen opvarmer, lyser indikatoren (8); Hvis 
opvarmer derimod ikke virker, og kedlen er på stand by, så er det kun ON/OFF-lysene der er tændt. 
 

Ændring af ønsket centralvarmetemperatur 
Det er muligt at vælge en fikseret ønsket temperatur i kedlen ved at benytte den fungerende termostat 
(2). Den fungerende termostat har en spændevidde fra 20° C til 90° C. Den anbefalede temperatur er 
ca. 60° C (den lodrette position). 
 

Luft i kedlen (5), rødt lys 
Ved luft i kedlen lyser indikatoren (5), og kedelaktivitet standser. Det vil sige, at kedlen er beskyttet 
mod gennembrænding, som kan forekomme ved luft i kedlen. Efterfølgende skal kedlen ventileres for 
at genstarte kedelaktivitet. Genstart sker automatisk, hvis kedlen bliver ventileret korrekt. 
 

Fald i voltniveau (9), rødt lys 
Hvis der sker et fald i voltniveau i netværket, som kommer under 180 V i fasen, lyser indikatoren (9), 
og så slukker kedlen automatisk for at beskytte de elektriske elementer og kontakterne inde i kedlen. 
Kedlen genstarter automatisk, når voltniveauet i netværket når over 180 V igen. 
 

Overkogstermostat, tændt 
Overkogstermostat (sikkerhedstermostat) (4) beskytter kedlen mod hurtigt temperaturøgning, der 
overstiger 115° C. Sikringen slukker kedlen og trykker RCCB (RCD)-kontakten ud. 
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Det er nødvendigt at tage beskyttelsescover af overkogstermostaten og trykke på den røde knap for at 
genstarte kedlen. Herefter skal du på ny manuelt trykke på RCCB (RCD)-kontakten. 
 
Bemærk: 
Hvis rumtermostaten er tændt, er det vigtigt, at du sikrer dig, at den indstillet til den 
nødvendige rumtemperatur, og at leveringsbatterierne fungerer; ellers kan kedlen ikke fungere.  

5.5. Betjening af elektronisk kontrolpanel (funktion E) 

 
Elektronisk kontrolpanel uden ekstern temperaturkompensering 

 
1. Multifunktion – temperaturindikator (kedeltemperatur, 

temperaturregulator) 

2. Indikation af funktionsniveau af opvarmer (1., 2., 3.....7) 

3. Signalering ved luft i kedel (rødt lys) 

4. Signalering af beskyttelse mod fald i volt (rødt lys) 

5. Signalering af kedelfunktion (grønt lys) 

6.     Temperaturregulering i kedlen  

7.     Kontakt til centralvarme TIL/ FRA 

8.     Termosikring (skjult i kedlen) 

9.     Indikator/manometer for tryk i kedlen 

10.   Overkogssikring 

 

Aktivering af centralvarme 
Centralvarmesystemet aktiveres ved at trykke på kontakten (7) og skifte til funktion 1. Ved aktivering 
vil en ønsket vandtemperatur vises i fem sekunder på kedelfunktionsdisplayet (5). Efter de fem 
sekunder vil den reelle temperatur i kedlen vises på displayet (1); hvis den nuværende temperatur 
matcher den ønskede, vil det blinkende kedelfunktionsdisplay (5) slukkes automatisk. 
 

Ændring af ønsket centralvarmetemperatur 
Den ønskede temperatur i kedlen vises ved at trykke på kontakten for temperatur ændring (6), og der 
signaleres et blinkende grønt lys for kedelfunktion (5). Det er muligt at øge eller sænke den ønskede 
brugsvandtemperatur ved at trykke gentagende op eller ned på kontakten. Når temperaturen er 
reguleret, er det nok at vente i fem sekunder (signalet til kedelfunktion (5) blinker ikke) for, at kedlen 
kan indkode og gemme den nye temperatur. 
 

Luft i kedlen (3), rødt lys 
Signalet for luft i kedlen (3) aktiveres, hvis der forekommer luft i kedlen, og derved slukkes kedlen. Det 
vil sige, at kedlen er beskyttet mod ødelæggelse forsaget af forekomsten af luft. For at gentage 
kedelfunktionen, bør kedlen ventileres/udluftes. Hvis kedlen er ventileret/udluftet korrekt, genstarter 
kedlen automatisk. 
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Fald i volt (4), rødt lys 
Hvis der sker et fald i voltniveau i netværket, som kommer under 180 V i fasen, lyser voltbeskyttelsen 
(4), og så slukker kedlen automatisk for at beskytte kontakterne inde i kedlen. Kedlen genstarter 
automatisk, når voltniveauet i netværket når over 180 V igen. 
 
 

Overkogstermostat, tændt 
Termostat (sikkerhedstermostat) (8) beskytter kedlen mod hurtigt temperaturøgning, der overstiger 
115° C. Sikringen slukker kedlen og trykker RCCB (RCD)-kontakten ud. 
Det er nødvendigt at tage beskyttelseskappe af udklipstermostaten og trykke på den røde knap for at 
genstarte kedlen. Herefter skal du på ny manuelt trykke på RCCB (RCD)-kontakten. 
 
 

5.6. Betjening af elektroniske kontrolpaneller 
(funktion C og W samt Termo Blok PTV) 

5.6.1. Generelt 

Uafhængigt af den valgte reguleringskurve er maksimumstemperatur for vand i kedlen begrænset til 
90° C til radiatorvarme og 50° C til gulvvarme. 
Fabriksindstillinger for kurven er sat til 1,5 for radiatorvarme. 
Fabriksindstillinger for kurven er sat til 0,6 for undergulvvarme. 
 
Se afsnit 1.4. for en detaljeret beskrivelse af varmekurver. 
Se afsnit 1.5. for en detaljeret beskrivelse af brugsvandsfunktioner. 
Se afsnit 1.6. for en detaljeret beskrivelse af beskyttelse mod frost. 
Se afsnit 4.8. for en detaljeret beskrivelse af valg af ønsket indstilling af varmekurver. 
 

 
Type 1 – Udendørs temperaturkompensering 
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Type 2 – Udendørs temperaturkompensering og brugsvand i Termo Extra eller Termo Blok PTV 
1. Display  

▪ Temperaturmåling fra KTY sonder fra – 19° C (under -19° C viser displayet --) op til +99° C (over +99° C blinker 
displayet),  

▪ Visning af den ønskede temperatur eller kurve i løbet af installationen. 
Følgende advarsler kan blive vist: 
▪ PF – strømlinjevolt for lav eller luft i kedlen 
▪ P1 – Beskyttelse mod frost er aktiv for brugsvand 
▪ P2 – Beskyttelse mod frost er aktiv for centralvarme 
▪ o1 eller c1 – termosensor til kedeltemperatur er enten ikke forbundet eller kortsluttet 
▪ o2 eller c2 – termosensor til ekstern temperatur er enten ikke forbundet eller kortsluttet 
▪ o3 eller c3 – termosensor til brugsvandstemperatur er enten ikke forbundet eller kortsluttet 

 

 

En rød prik nederst i højre hjørne betyder, at kedlen er slukket på kontrolpanelet, mens hovedstrømmen 

(RCCB-kontakten) er tændt. 

Display viser den reelle temperatur i kedlen - rød prik er oplysning. 

Display viser den reelle temperatur i kedlen - rød prik blinker – i kaskadefunktion,  kedlen afventer 
kaskadesignal for start af forrige kedel 

Display viser indstillingsparametre under programmet – uden rød prik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. LED-dioder for varmeniveauer 
Antallet af lysende dioder stemmer overens med antallet af nuværende aktive varmeniveauer (op mod 7)  

3. LED-diode OK/luft i kedlen 
Hvis der ikke er luft i kedlen, lyser dioden grønt. Hvis der er luft i kedlen, lyser dioden rødt, og samtidig stopper 
kedelfunktion. Efter ventilering skifter lyset i dioden automatisk til grøn og kedelfunktion genstarter. 

4. LED-diode: For lav mængde volt 
Hvis netvolt falder under 170 V lyser dioden rød, og samtidig stopper kedelfunktion. 

5. LED-diode indikerer centralvarme 
Indikerer at centralvarmepumpen er aktiv 

6. Tryktast til regulering af varmekriterier 
7. Kontakt – opvarmning TIL/FRA  
8. Tryktast til ændring af kriterier for betingelser for brugsvand  
9. Betingelser for brugsvand TIL/FRA 
10. LED-diode indikerer betingelser for brugsvand  

Det indikerer, at cirkulationspumpen fungerer for brugsvand 
11. Indikator af vandtryk i varmesystemet. 
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5.6.2. Centralvarmefunktioner 

 

Visning af ønsket kedeltemperatur 

Du kan som bruger se den ønskede vandtemperatur ved at trykke på tasten 
(6). (beregnet fra den valgte korrektionskurve) 
Displayet viser den ønskede temperatur. Værdien vises i 5 sekunder, 
hvorefter displayet igen viser indikering af den aktuelle vandtemperatur i 
kedlen. 
 

Valg af korrektionskurve 

Du kan som bruger indtaste ’valg af kurve menu’ ved at trykke på tasten (6)  
Kurvenummeret ændres og forøges med 0,1 indenfor indstillingen ved at 
trykke på tasten, som er i overensstemmelse med diagrammet på 
frontpanelet. Hvis tasten er holdt nede i mere en 5 sekunder, kan apparatet 
gemme og aktivere værdien. 
Radiatorvarme: Ændring varierer 1..3, Fabriksstandard 1,5 
Undergulvsvarme: Ændring varierer 0,2..0,9 Fabriksstandard 0,6 

Manuel indstilling af ønsket vandtemperatur i kedlen  
Du kan som bruger indstille den ønskede vandtemperatur i kedlen og 
underkende kurvekorrektion ved at trykke på tasten (6). Ved at trykke på 
tasten (enten op eller ned) kan du som bruger vælge en fikseret temperatur i 
kedlen. Hvis tasten holdes nede i mere end 5 sekunder, kan apparatet 
gemme og aktivere værdien. 
 
Når kedlen har en fikseret temperatur, blinker LED-displayet, mens det 
viser nuværende kedeltemperatur, og alle korrektionskurver ignoreres. 
For at komme tilbage til funktion med korrektionskurve skal kedlen 
slukkes og tændes igen vha. TIL/ FRA-knappen. 
 
Du kan som bruger regulere temperaturen ved at trykke på tasten (6) igen, 
hvis du finder det nødvendigt. 
Radiatorvarme: Ændring varierer 27° C-80 °C, Fabriksstandard 60° C 
Gulvvarme: Ændring varierer 20° C-45° C, Fabriksstandard 40° C 
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Centralvarmefunktioner - fortsat 

Visning af ekstern temperatur 

Du kan som bruger se den eksterne vandtemperatur ved at trykke på 
tasten (6). Display viser den eksterne temperatur. Værdien er vist i 5 
sekunder, hvorefter display igen viser indikering af den aktuelle 
vandtemperatur i kedlen. 

Offset af nuværende valgte korrektionskurve 

Du kan som bruger indtaste ’valg af kurve menu’ ved at trykke på tasten 
(6). LED-displayet viser nuværende offset i ° C. Offset har ikke indflydelse 
på maksimums- eller minimumstemperatur, og disse vises i absolutte 
værdier. 
Det er muligt at ændre offset i tempi af 1˚ C ved at trykke på tasten (6).  
Ændringsvariation: –9 til +20° C. 
Fabriksstandard: 0° C. 
Hvis tasten holdes nede i mere end 5 sekunder, kan apparatet gemme og 
aktivere værdien. 

Sletning/ genstart af fabriksindstillinger 

Hvis tasten (6) holdes nede i mere end 10 sekunder, vil alle parametre 
ændres tilbage til fabriksstandard-værdier, og enheden vil blive 
slettet/genstartet. 

 
 
  



 

 Side 33 

5.6.3. Funktioner til brugsvand (kontrolpanel type 2) 
 

Visning af ønsket vandtemperatur til brugsvand 

Hvis tasten holdes nede i mere end 5 sekunder, vil LED-displayet vise den 
ønskede temperatur. Værdien vises i 5 sekunder, hvorefter display normalt 
viser den reelle vandtemperatur i kedlen. 

Indstilling af ønsket temperatur til brugsvandsopbevaring 

Du kan som bruger indtaste ’temperatur for brugsvand menu’ ved at trykke 
på tasten (8). 
Den ønskede vandtemperatur for brugsvandsopbevaring blinker. 
Ved at trykke på tasten (8) ændres værdien af den ønskede 
vandtemperatur for brugsvandsopbevaring tempi af 1° C.  
Holdes tasten nede i mindre end 5 sekunder, forbliver værdien vist på 
displayet den ønskede temperatur for brugsvand.  
Mulig regulering sonderer fra 10° C op til 65° C. 
Fabriksstandard er 50° C. 

Visning af software version og sletning/ genstart af fabriks-
indstillingerne 

Ved at holde tasten (8) nede i mere end 15 sekunder, vil LED-displayet 
vise software version og fabriksindstillingerne centralvarme parametrene. 
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Funktioner til brugssvand (kontrolpanel type 2) - fortsat 

Visning af nuværende temperatur i brugsvand 

Du kan som bruger vælge visningen af den nuværende temperatur til 
brugsvand ved holde tasten (8) nede. Værdien vises i 5 sekunder, 
hvorefter display igen viser indikering af den aktuelle vandtemperatur i 
kedlen. 

Indstillingen af yderligere arbejdstid for brugsvandspumpen  

Du kan som bruger indstille yderligere arbejdstid for brugsvandspumpen 
ved holde tasten (8) nede. 
Tiden for det yderligere arbejde for cirkulationspumpen blinker. Ved at 
trykke på tasten ændres tiden fra 0,1 min. op til 19 min i et tempi af 0,1.  
 
Hvis tasten holdes nede i mere end fem sekunder, kan apparatet gemme 
og aktivere værdien. 
Fabriksstandard: 1 min. 

Indstilling af standby kedeltemperatur 

Du kan som bruger indstille standby kedeltemperatur ved holde tasten (8) 
nede. 
Display viser nuværende standby kedeltemperatur. 
Ved at holde tast (8) nede ændres standby temperatur med 1° C. 
Hvis tasten holdes nede i mere end 5 sekunder, kan apparatet gemme og 
aktivere værdien. 
Ændringsvariation: 10° C – 50° C 
Fabriksstandard: 15° C 

Reset til fabriksstandard 

Ved at holde tast (8) nede i mere end 15 sekunder, vil alle parametre 
ændres tilbage til fabriksstandard-værdier, og controller vil blive 
slettet/genstartet. 
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5.6.4. Centralvarme-funktioner med varmekurver slået fra 
 

Visning af ønsket temperatur i kedlen 

Holdes tasten (6) nede i mindre end 5 sekunder, vil LED-displayet vise den 
ønskede temperatur i kedlen. Værdien vises i 5 sekunder, hvorefter 
displayet normalt viser den reelle temperatur i kedlen. 

Indstilling af ønsket temperatur i kedlen 

Du kan som bruger se ’ønsket temperatur menu’ ved at trykke på tasten 
(6). Den ønskede temperatur i kedlen blinker. 
Ved at holde tast (6) nede ændres den ønskede temperatur med 1°C ad 
gangen. Holdes tasten nede i mindre end fem sekunder, forbliver værdien 
på displayet den ønskede temperatur i kedlen. 
Mulig regulering sonderer fra 20° C op til 90° C for radiatorvarme. 
Mulig regulering sonderer fra 15° C op til 45° C for gulvvarme. 

Reset til fabriksstandard 

Ved at holde tast (8) nede i mere end 15 sekunder, vil alle parametre 
ændres tilbage til fabriksstandard-værdier, og enheden vil blive 
slettet/genstartet. 
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5.6.4.1 Adgang til særlig service menu 
 

 

Adgang til særlig service menu 
For at få adgang til den særlige service menu skal du holde 
tast (6) nede samtidig med, at du trykker TIL på hoved-
kontakten på kedlen - RCCB (i det moment skal tast (7) 
trykkes FRA). 

 

Sænkelse af maksimumtemperatur i kedlen 

Du kan som bruger sænke maksimumtemperaturen i kedlen 
ved at trykke på tast (6). Derefter begynder den fabriks-
indstillede maksimumstemperatur at blinke. Du kan indstille en 
ny maksimumstemperatur ved at trykke op eller ned på tasten. 
Hvis tasten holdes nede i mere end fem sekunder, kan 
apparatet gemme og aktivere værdien. 
Radiatorvarme: Justering måler mellem 60° C – 90° C, 
Fabriksstandard er 80° C. 
Gulvvarme: Justering måler mellem 30° C – 50° C, 
Fabriksstandard er 45° C. 

Indstilling af minimumtemperatur i kedlen 

Du kan som bruger indstille minimumtemperaturen i kedlen 
ved at trykke på tast (6). 
Minimumtemperatur i kedlen begynder at blinke. 
Du kan som bruger vælge en ønsket minimumstemperatur 
ved trykke på tasten. Temperaturen ændres i intervaller 1° C.  
Hvis tasten holdes nede i mere end fem sekunder, kan 
apparatet gemme og aktivere værdien. 
Radiatorvarme: Justering måler mellem 20° C – 45° C, 
Fabriksstandard er 45° C 
Gulv 
varme: Justering måler mellem 15° C – 30° C, 
Fabriksstandard er 30° C 

Indstilling af pumpeforsinkelse for centralvarme 
Du kan som bruger ændre pumpeforsinkelse mellem 0-15 
min. ved at trykke på tast (6) Fabriksstandard er 0. 

Valg af tidsforsinkelse i intervaller til 
strømregulering 

Du kan som bruger ændre tidsforsinkelse i intervaller til 
strømregulering i en sondring mellem 5 og 60 sekunder ved at 
trykke på tast (6). Standardværdi afhænger af antallet af 
niveauer for strømregulering – hvert niveau pålægger fem 
sekunder. Tre niveauer vil f.eks. have 3*5 = 15 sekunder 
mellem efterfølgende niveau-tilslutning, 7 niveauer vil have 
7*5 = 35 mellem efterfølgende niveau-tilslutning. Tilstlutning af 
forsinkelse er fikseret til ét sekund. 
 

Valg af antallet af trin for strømregulering 
Service-ansvarlig kan ændre antallet af trin for 
strømregulering ved at trykke på tast (6).  
Ved at trykke på tasten er det muligt at vælge mellem 2-7 trin 
for strømregulering. Standardindstillinger: - kedler fra 4,5 til 16 
kW har kun to strømniveauer, kedler fra 18 til 24 kW har tre  
strømniveauer, og kedler fra 28 op til 96 kW har syv 
strømniveauer. Ændring af antallet af niveauer vil resultere i, 
at parameteret for tidsforsinkelse  ændres  
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5.7. Manuel pumpestart 
For at starte pumpen er det nødvendigt at fjerne beskyttelsesproppen på fronten (1), hvorunder der er 
en akse med et indhak til brug af skruetrækker. Ved brug af skruetrækker er det nødvendigt at skrue 
pumpen (2) adskillige gange mod urets retning på pumpehovedet, og derefter skal proppen sættes 
tilbage. 

  

 
 
Når pumpen påbegynder, skal du vælge temperatur til brugsvand og til vandet i kedlen. Den optimale 
temperatur for centralvarme er mellem 60° og 70° C. 
 

Hvis rumtermostaten er forbundet til kedlen, skal den ønskede rumtemperatur justeres ifølge 
instruktionen fra producenten af rumtermostaten. 

6. Vedligeholdelse 

6.1. Periodisk tjek 
Vi anbefaler, at du inspicerer og tjekker apparatet én gang om året vha. den autoriserede 
vedligeholdelsesudbyder (inden varmesæson). Denne service er ikke inkluderet i garantien. Under 
vedligeholdelsestjekket bør alle elektriske og vandforbindelser strammes, systemet bør 
ventileres og – om nødvendigt – fyldes up, ventiler og generel funktionalitet af apparatet skal 
tjekkes. 
 
RCCD-kontakten skal slukkes ved at trykke på TEST-knappen. Denne procedure sikrer, at 
kontakten fungerer optimalt. Vi anbefaler, at du foretager denne test én til to gange om året i 
varmesæsonen. 
 
Sikkerhedstermostaten: Vi anbefaler, at du tjekker sikkerhedstermostaten før hver varme-
sæson. Dette gøres ved opvarme sensor med en varmeblæser eller en lighter over 100° C, og 
her skal termostaten aktivere overhedningsbeskyttelse ved at afbryde for RCCD-kontakten.  
 
Sikkerhedsventiler bør tjekkes én til to gange årligt (inden varmesæson påbegyndes) for at sikre, at de 
virker optimalt og forhindrer forekomsten af vandkalkulering. 
 
Hvis kedlen ikke er forbundet til rumtermostaten, eller hvis kedlen er ude af funktion i vinterperioden,  
er der risiko for, at installationen fryser. I sådanne tilfælde bør systemet påfyldes med antifrysvæske til 
centralvarmen, og hvis denne procedure ikke er mulig, bør vand drænes fra systemet. 

6.2. Rensning 
Det er ikke tilladt at bruge aggressive væsker (f.eks. benzin, petroleum eller 
opløsningsmiddel) til rensning af produktet. Vi anbefaler, at du bruger rensevæsker egnet til 
plastik eller opvask til rensningen af kabinettet. Kontrolpanel bør renses med en tør eller 
fugtig (ikke våd!) klud. 
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7. Undersøgelse af mulige fejlkilder i funktionen 
 
 

FEJL ÅRSAG LØSNING 

- Der er ingen volt i 
kontrolpanelet, når 
kontakten er TIL 

- Der er ingen strømforsyning fra nettet 
på et eller flere faser 

- Sikring 2,5A på kontrolpanelet er 
brændt igennem 

- RCCB-kontakt er ikke forbundet. 

- Udskift sikring 2,5A og tjek 
årsag til gennembrænding  

- Kontakt autoriseret 
serviceansvarlig for at løse 
problemet 

- Kontakten er TIL, 
og kontakterne i 
kontrolpanelet viser 
spænding, men 
kedlen opvarmer 
ikke 

- Tjek justering af rumtermostat 
- Begrænsning på termostat er 

aktiveret 
- Luftindikator i kedlen forhindrer 

funktion 
- Defekt kontakt, 
- Funktionstermostat er defekt 
- Varmere er brændt igennem. 

- Tjek den indstillede 
temperatur på 
rumtermostaten, udskift 
batterierne ellers er 
rumtermostat forkert, 

- Fjern luft fra kedlen for at 
slukke “luft i kedlen”-lampen.  

- Temperatur i 
kedlen er på ønsket 
niveau, men 
radiatorene varmer 
ikke 

- Cirkulationspumpen fungerer ikke, 
- Luftstopperen på centralvarme-

installationen forhindrer cirkulation 

- Start mekanisk pumpe 
(AFSNIT 4).  

- Fjern luft i installation 

- Kedlen varmer 
ikke nok op 

- En fase mangler 
- På 2. niveau i termostats virker 2. 

niveau ikke. 
- Det 2. eller 3. niveau er ikke manuelt 

trykket TIL 
- En kontakt er defekt 
- En del af varmelegemet er brændt 

igennem 
- I et tre-fase-system er de tre faser 

ikke forbundet med kedlen. 

- Tjek sikringer i hovedpanelet 
- Kontakt autoriseret 

serviceansvarlig for at løse 
problemet 

- Kontakten 
larmer under 
funktion (den 
brummer) 

   radio og TV-
forstyrrelser 

- Lav volt i nettet 
- defekt kontakt 

- Kontakt autoriseret 
serviceansvarlig for at løse 
problemet 

- Radio og TV-
forstyrrelser når 
man tænder/ 
slukker for 
termostat 

- Defekt termostat, 
- Defekt blokade (RC – beskyttelse) 

- Kontakt autoriseret 
serviceansvarlig for at løse 
problemet 

- Kedlen 
brummer under 
funktion  

- Systemet er dårligt udluftet 
- Defekt opvarmer 

- Fjern luft fra systemet 
- Kontakt autoriseret 

serviceansvarlig for at løse 
problemet 
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- Ujævnt tryk i 
systemet 

- Defekt trykekspansion 
- Vandtryk er for lavt/ højt 

- Kontakt autoriseret 
serviceansvarlig for at løse 
problemet 

- Den rigtige 
temperatur i kedlen 
er højere end den 
ønskede temperatur, 
og sikkerheds-
termostaten er 
aktiveret 

- Defekte kontakter 
- Defekt termostat 

- Kontakt autoriseret 
serviceansvarlig for at 
finde den præcise årsag til 
problemet 

- RCCB-kontakt 
afbrydes 

- Defekt opvarmer, 
- Luftfugtighed i konduktører, 
- Sikkerhedstermostat er aktiveret 

- Tjek lækage, 
- Kontakt autoriseret 

serviceansvarlig for at 
finde den præcise årsag til 
problemet 

- RCCB-kontakt kan 
ikke resettes 

- Sikkerhedstermostat er aktiveret - Pre-reset 
sikkerhedstermostat og 
derefter også RCCB-kontakt 

- Kontakt autoriseret 
serviceansvarlig for at 
finde den præcise årsag til 
problemet 
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Indhold:  

1. Hydraulik-tegning  3.   Forbindelsesplade    
2. Elektrisk tegning  4.   Kontrolpanel  

 

1. Hydraulik-tegning Termo-Blok PTV-e med rumtermostat (eksempel 1) 

 
 
Basisbeskrivelse: 
 
Centralvarmesystemdelen og brugsvandsforberedelsen, der er indstillet ovenfor, er meget populær. 
Det bliver brugt i en kombination med brugsvandscylinder med indirekte varmesystem. 
Elektrisk kontrolpanel bruger udendørs temperaturinformation (med udendørs temperatur-sensor) og justerer 
automatisk temperaturniveauet i kedlen - radiatorerne eller undergulvsvarmesystem. 
Det er meget enkelt at justere isoleringen til bygningen eller lejligheden ved brug af kontrolpanel. 
Sonden til sanitært vand (følger med) skal installeres i vandcylinderen, fordi kontrolpanelet skal bruge 
information angående temperaturniveau for brugsvands. 
Varmt brugsvand har første prioritet. 
Vi anbefaler, at du bruger rumtermostaten. Ved brug af termostaten kan du programmere adskillige intervaller 
på en dag vha. dagtemperatur eller reduceret temperaturniveau.  
I standby position (kun grønt diodelys) har kedlen antifrys-beskyttelse til centralvarmevand og vand i 
cylinderen. 
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1.1 Hydraulikdiagram Termo-Blok PTV-e med programmør  (eksempel 1-1) 

 
 
Basisbeskrivelse: 
 
Basisbeskrivelse herfor er den samme som for del 1, men med programmør (Danfoss TP-9 7-dages 
programmør eller lignende) har du muligheden for at adskille intervallerne for centralvarmeprogrammet fra 
intervallerne for præparering af sanitært vand.  
Kontakterne 7 og 9 på det elektroniske kontrolpanel har forskellige funktioner, når der er installeret en 7-dages 
kontrolenhed for centralvarme og sanitært vand præparering. 
I dette tilfælde er position ‘’0’’ AUTO og position ‘’1’’ MANUEL. 
Når det sanitære vand og lejlighedstemperaturen stiger til det ønskede niveau, går kedlen automatisk på 
standby mode (alt slukkes undtagen standby LED-dioden).   
Det er energibesparende (og pengebesparende). 
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2. Elektrisk diagram Termo-Blok PTV-e (eksempel 1) 
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2.1  Elektrisk diagram Termo-Blok PTV-e  (eksempel 1-1) 

 

 
3.  Forbindelsesplade  (eksempel – 1) 

 
3.  Forbindelsesplade  (eksempel –1 – 1) 
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4. Kontrolpanel Termo PTV-e 

 

 
 
 
1. Display 
2. LED-dioder af varme-niveauer 
3. LED-diode OK-air/standby 
4. LED-diode for lav volttilførsel 
5. LED-diode for centralvarme 
6. Tryk-knap til justering af varmespecifikationer 
7. Kontakt – varme AUTOMATISK/MANUEL 
8. Tryk-knap til justering af specifikationer af brugsvandsforhold 
9. Brugsvandforhold AUTOMATISK/MANUEL 
10. LED-diode sammenhængende med brugsvandsforhold 
11. Indikator af vandtryk i varmesystemet 
12. Sikkerhedstermostat. 
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Indhold:  
1. Hydraulisk diagram  3.   Forbindelsesplade   
2. Elektrisk diagram  4.   Kontrolpanel  

 

1. Hydraulisk diagram Termo-Extra-e med rumtermostat (eksempel 2) 
  

 
 
Basisbeskrivelse: 
 
Denne del af centralvarmesystemet er forbundet med brugsvandsbeholder og indirekte varmesystem med 
elektrisk kedel op til 96 kW 400 V 3 N ~ 50Hz.  
Denne del er magen til systemet vist i del 1 men med stærkere strøm i den elektriske kedel. 
Det elektroniske kontrolpanel bruger information fra udendørstemperaturen (vha. udendørs temperatursonde) og 
justerer automatisk temperaturniveauet i kedlen - radiatorer eller gulvvarmesystem. 
Det er meget enkelt at justere isoleringen til bygningen eller lejligheden ved brug af kontrolpanel. 
Sonden til brugsvand (følger med) skal installeres i beholderen, fordi kontrolpanelet skal bruge information 
angående temperaturniveau for husstandsvand. 
Varmt brugsvand har første prioritet. 
Vi anbefaler, at du bruger rumtermostaten. Ved brug af termostaten kan du programmere adskillige intervaller på 
en dag vha. dagtemperatur eller reduceret temperaturniveau.  
I standby position (kun grønt diodelys) har kedlen antifrys-beskyttelse til centralvarmevand og vand i beholderen. 
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1.1  Hydraulisk diagram Termo-Extra-e med programmør (eksempel 2-1) 
 

 
 
Basisbeskrivelse: 
 
Basisbeskrivelse herfor er den samme som for del 2, men med programmør (Danfoss TP-9 7-dages programmør 
eller lignende) har du muligheden for at adskille intervallerne for centralvarmeprogrammet fra intervallerne for 
præparering af brugsvand.  
Kontakterne 7 og 9 på det elektroniske kontrolpanel har forskellige funktioner, når der er installeret en 7-dages 
kontrolenhed for centralvarme og brugsvand præparering. 
I dette tilfælde er position ‘’0’’ AUTO og position ‘’1’’ MANUEL. 
Når brugsvandet og lejlighedstemperaturen stiger til det ønskede niveau, går kedlen automatisk på standby 
mode (alt slukkes undtagen standby LED-dioden).   
Det er energibesparende (og pengebesparende). 
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2.    Elektrisk diagram Termo-Extra-e (eksempel 2) 
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2.1  Elektrisk diagram Termo-Extra-e (eksempel 2-1) 

 

       
3.  Forbindelsesplade (eksempel 2) 

       
3.1 Forbindelsesplade (eksempel 2 - 1) 
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4. Kontrolpanel Termo-Extra-e 
 

 
 
 
1. Display 
2. LED-dioder af varme-niveauer 
3. LED-diode OK-air/standby 
4. LED-diode for lav volttilførsel 
5. LED-diode for centralvarme 
6. Tryk-knap til justering af varmespecifikationer 
7. Kontakt – varme AUTOMATISK/MANUEL 
8. Tryk-knap til justering af specifikationer af brugsvand 
9. Brugsvand AUTOMATISK/MANUEL 
10. LED-diode sammenhængende med brugsvand 
11. Indikator af vandtryk i varmesystemet 
12. Sikkerhedstermostat. 
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Indhold: 
 

1. Hydraulisk diagram  3.   Forbindelsesplade   
2. Elektrisk diagram  4.   Kontrolpanel 

 

1. Hydraulisk diagram Termo-Blok PTV-m med programmør (eksempel 3) 

 
 
Basisbeskrivelse: 
 
Denne del af centralvarmesystemet er forbundet med brugsvandsbeholder og indbygget varmeudveksler. 
Elektromekanisk kontrolpanel bruger kapillærer termostater til at regulere temperatur i kedlen og i 
beholderen.   
Med centralvarme-programmør (Danfoss TP-9 7-dages programmør eller lignende) har du mulighed for at 
adskille intervallerne for centralvarmeprogrammet fra intervallerne for præparering af brugsvand.  
Varmt brugsvand kan have første prioritet men ikke nødvendigvis. 
Vi anbefaler, at du bruger rumtermostaten. Ved brug af termostaten kan du programmere adskillige intervaller 
på en dag vha. dagtemperatur eller reduceret temperaturniveau. Når brugsvand og lejlighedstemperaturen 
stiger til det ønskede niveau, går kedlen automatisk på standby mode (alt slukkes undtagen standby LED-
dioden) vha. af Danfoss kontrolenhed TP9.  
Det er energibesparende (og pengebesparende).   
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2. Elektrisk diagram Termo-Blok PTV-m 

 

 

3.  Forbindelsesplade  
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4.  Kontrolpanel Termo-Blok PTV-m 
 

 
Automatisk kontrol består af følgende elementer: 

  
1. Indikator af temperatur/tryk i kedlen 
2. Temperaturregulator - kapillærer termostat 
3. Kontakt til 2. og 3. funktionsstadie 
4. Begrænsning af termostat med manuel deaktivering (slukkes ved ca. 115o C) 
5. Indikator af luft i kedlen - luftindikator  
6. Kontakt til den automatiske kontrols forsyning af 220 V + 1. funktionsstadie 
7. Glassikring 2,5 A beskytter pumpe og kontakter 
8.  Indikation af varmefunktion 
9.  Indikation af lav volt-beskyttelse – under 180 V 
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Indhold: 
 

1. Hydraulisk diagram  3.   Forbindelsesplade   
2. Elektrisk diagram  4.   Kontrolpanel 

 

1. Hydraulisk diagram Termo-Extra-m med programmør (eksempel 4) 
 

 
 
Basisbeskrivelse: 
 
Denne del af centralvarmesystemet er forbundet med brugsvandsbeholder og indbygget varmeudveksler. 
Termo-Extra-kedel har kun automatisk temperaturkontrol (funktion og sikkerhed), og resten af udstyret skal 
tilføjes (pumper, udvidelseskar, sikkerhedsventil, osv).  
Med centralvarme-programmør (Danfoss TP-9 7-dages programmør eller lignende) har du mulighed for at 
adskille intervallerne for centralvarmeprogrammet fra intervallerne for præparering af brugsvand.  
Varmt brugsvand kan have første prioritet men ikke nødvendigvis. 
Vi anbefaler, at du bruger rumtermostaten. Ved brug af termostaten kan du programmere adskillige intervaller 
på en dag med. dagtemperatur eller reduceret temperaturniveau. Når det brugsvand og lejlighedstemperaturen 
stiger til det ønskede niveau, går kedlen automatisk på standby mode (alt slukkes undtagen standby LED-
dioden) vha. af Danfoss kontrolenhed TP9.  
Det er energibesparende (og pengebesparende). 
 
 
 



 

54 

1.1. Hydraulisk diagram Termo-Extra-m med rumtermostat (eksempel 4-1) 
 

 
 
Dette er magen til del 4 men uden programmør.  
Vi anbefaler, at du bruger rumtermostat. Ved at bruge rumtermostat kan du programmere adskillige 
intervaller om dagen med dagtemperatur eller reduceret temperaturniveau, men du kan ikke 
programmere intervallet angående præpareringen af brugsvand. 
Temperaturen for brugsvand er på det ønskede niveau hele tiden. 
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2. Elektrisk diagram Termo-Extra-m (eksempel 4) 

 

 
 
 

3. Forbindelsesplade (eksempel 4) 3.1  Forbindelsesplade (eksempel 4-1) 
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4.  Kontrolpanel Termo-Extra-m 

 
Automatisk kontrol består af følgende elementer: 

  
1. Indikator af temperatur/tryk i kedlen 
2. Temperaturregulator - kapillærer termostat 
3. Kontakt til 2. og 3. funktionsstadie 
4. Begrænsning af termostat med manuel deaktivering (slukkes ved ca. 115o  C) 
5. Indikator af luft i kedlen - luftindikator  
6. Kontakt til den automatiske kontrolforsyning af 220 V + 1. funktionsstadie 
7. Glassikring 2,5 A beskytter pumpe og kontakter 
8. Indikation af varmefunktion 
9. Indikation af lav voltbeskyttelse – under 180 V 

 
 



 

57 

Indhold:  
1. Hydraulisk diagram  3.   Forbindelsesplade   
2. Elektrisk diagram  4.   Kontrolpanel  

 

1. Hydraulisk diagram Termo-Blok-e med rumtermostat (eksempel 5) 

 
 
Basisbeskrivelse: 
 
Denne del omhandler centralvarmesystemet - radiatorer eller gulvvarme.  
Termo-Blok-kedler har en strømspændevidde mellem 6 og 40 kW. 
Elektronisk kontrolpanel bruger information fra udendørstemperatur (med udendørs temperatursensor) 
og justerer automatisk temperaturniveauet i kedlen - radiatorer eller gulvvarmesystem. 
Det er meget enkelt at tilpasse til bygnings- eller lejlighedsisolering på kontrolpanel. 
Vi anbefaler, at du bruger rumtermostaten. Ved brug af termostaten kan du programmere adskillige 
intervaller på en dag vha. dagtemperatur eller reduceret temperaturniveau.  
I standby position (kun grønt diodelys) har kedlen antifrys-beskyttelse til centralvarmevand. 
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2. Elektrisk diagram Termo-Blok-e 

 
 

       
3.  Forbindelsesplade 
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4. Kontrolpanel Termo-Blok-e 
 

 
 
1. Display 
2. LED-dioder af varme-niveauer 
3. LED-diode OK-air/standby 
4. LED-diode for lav volttilførsel 
5. LED-diode for centralvarme 
6. Tryk-knap til justering af varmespecifikationer 
7. Kontakt – varme AUTOMATISK/MANUEL 
11. Indikator af vandtryk i varmesystemet 
12. Sikkerhedstermostat. 
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Indhold:  
1. Hydraulisk diagram 3.   Forbindelsesplade   
2. Elektrisk diagram 4.   Kontrolpanel  

 

1. Hydraulisk diagram Termo-Extra-e med rumtermostat (eksempel 6) 

 
 
Basisbeskrivelse: 
 
Denne del omhandler centralvarmesystemet - radiatorer eller gulvvarme.  
Termo-Extra-kedler har en strømspændevidde mellem 6 og 96 kW. 
Elektronisk kontrolpanel bruger information fra udendørstemperatur (med udendørs temperatursensor) 
og justerer automatisk temperaturniveauet i kedlen - radiatorer eller gulvvarmesystem. 
Det er meget enkelt at tilpasse til bygnings- eller lejlighedsisolering på kontrolpanel. 
Vi anbefaler, at du bruger rumtermostaten. Ved brug af termostaten kan du programmere adskillige 
intervaller på en dag vha. dagtemperatur eller reduceret temperaturniveau.  
I standby position (kun grønt diodelys) har kedlen antifrys-beskyttelse til centralvarmevand. 
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2. Elektrisk diagram Termo-Extra-e 

 
 
 
 

       
3.  Forbindelsesplade 
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4. Kontrolpanel Termo-Extra-e 
 

 
 
1. Display 
2. LED-dioder af varme-niveauer 
3. LED-diode OK-air/standby 
4. LED-diode for lav volttilførsel 
5. LED-diode for centralvarme 
6. Tryk-knap til justering af varmespecifikationer 
7. Kontakt – varme AUTOMATISK/MANUEL 
11. Indikator af vandtryk i varmesystemet 
12. Sikkerhedstermostat 
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Indhold: 
 

3. Hydraulisk diagram  3.   Forbindelsesplade   
4. Elektrisk diagram  4.   Kontrolpanel 

 

1. Hydraulisk diagram Termo-Blok-m med rumtermostat (eksempel 7) 

 
 
Basisbeskrivelse: 
 
Denne del omhandler centralvarmesystemet. 
Termo-Blok-kedler har en strømspændevidde mellem 6 og 40 kW. 
Elektronisk kontrolpanel bruger kapillærer termostater til at regulere temperaturen i kedlen.  
Vi anbefaler, at du bruger rumtermostaten. Ved brug af termostaten kan du programmere 
adskillige intervaller på en dag vha. dagtemperatur eller reduceret temperaturniveau.  
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2. Elektrisk diagram Termo-Blok-m 
 

 

 

  

3.  Forbindelsesplade  
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4.  Kontrolpanel Termo-Blok-m 
 

 
Automatisk kontrol består af følgende elementer: 

 
1. Indikator af temperatur af temperatur/tryk i kedlen 
2. Temperaturregulator - kapillærer termostat 
3. Kontakt til 2. og 3. funktionsstadie 
4. Begrænsning af termostat med manuel deaktivering (slukkes ved ca. 115o C) 
5. Indikator af luft i kedlen - luftindikator 
6. Kontakt til den automatiske kontrolforsyning af 220 V + 1. funktionsstadie 
7. Glassikring 2,5 A beskytter pumpe og kontakter 
8. Indikation af varmefunktion 
9. Indikation af lav volt beskyttelse - under 180 V 
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Indhold: 
 

1. Hydraulisk diagram  3.   Forbindelsesplade   
2. Elektrisk diagram  4.   Kontrolpanel 

 

1. Hydraulisk diagram Termo-Extra-m med rumtermostat (eksempel 8) 

 
 
Basisbeskrivelse: 
 
Denne del omhandler centralvarmesystemet. 
Termo-Extra-kedler har en strømspændevidde mellem 6 og 96 kW. 
Elektronisk kontrolpanel bruger kapillærer termostater til at regulere temperaturen i kedlen.  
Vi anbefaler, at du bruger rumtermostaten. Ved brug af termostaten kan du programmere adskillige 
intervaller på en dag vha. dagtemperatur eller reduceret temperaturniveau.  
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2. Elektrisk diagram Termo-Extra-m 

 
 
 

3.  Forbindelsesplade 
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4. Kontrolpanel Termo-Extra-m 
 

 
Automatisk kontrol består af følgende elementer: 

 
1. Indikator af temperatur af temperatur/tryk i kedlen 
2. Temperaturregulator - kapillærer termostat 
3. Kontakt til 2. og 3. funktionsstadie 
4. Begrænsning af termostat med manuel deaktivering (slukkes ved ca. 115o C) 
5. Indikator af luft i kedlen - luftindikator 
6. Kontakt til den automatiske kontrolforsyning af 220 V + 1. funktionsstadie 
7. Glassikring 2,5 A beskytter pumpe og kontakter 
8. Indikation af varmefunktion 
9. Indikation af lav volt beskyttelse - under 180 V 

 
 

 

 
 



 

 

Indhold: 
 

1. Hydraulisk diagram  3.   Forbindelsesplade   
2. Elektrisk diagram  4.   Kontrolpanel 

 

1. Hydraulisk diagram Termo-Blok-m med DHW-cylinder (eksempel 9) 
 

 
 
 
Basisbeskrivelse: 
 
Denne del er et meget alment system til at præparere brugsvandsbeholder med en 
varmeudveksler. 
Termo-Blok-kedler har en strømspændevidde mellem 6 og 40 kW. 
Skulle du have brug for mere strøm, kan du benytte Termo-Extra-kedler med 
maksimumstrømniveau på 96 kW. 
Du kan benytte beholderkapaciteten fra 80 op til 5.000 liter. 
Elektromekanisk kontrolpanel benytter kapillærer termostater til at regulere temperaturen i kedlen.  
Vi anbefaler en kedeltemperatur på omkring 80o C. Du kan med fordel justere den ønskede 
brugsvandstemperatur på beholdertermostaten. 



 

 

2. Elektrisk diagram Termo-Blok-m med brugsvandsbeholder 
 

 
 

3.  Forbindelsesplade 
 

 
 
 

 



 

 

4. Kontrolpanel Termo-Blok-m 
 

 
Automatisk kontrol består af følgende elementer: 

 
1. Indikator af temperatur af temperatur/tryk i kedlen 
2. Temperaturregulator - kapillærer termostat 
3. Kontakt til 2. og 3. funktionsstadie 
4. Begrænsning af termostat med manuel deaktivering (slukkes ved ca. 115o C) 
5. Indikator af luft i kedlen - luftindikator 
6. Kontakt til den automatiske kontrolforsyning af 220 V + 1. funktionsstadie 
7. Glassikring 2,5 A beskytter pumpe og kontakter 
8. Indikation af varmefunktion 
9. Indikation af lav volt beskyttelse - under 180 V 
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