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1  forord
Denne Installations-, bruger- og vedligeholdsvejledning er en installations- og bruger-
vejledning for "GAHP-A" Luft-Vand gasabsorptionsvarmepumpe. .
Denne manual er skrevet til:

 Slutbrugere, med information om drift af udstyret i overensstemmelse med deres •	
egne krav.
 Installatører (VVS og el), men information om korrekt installation af udstyret.•	

Manualen indeholder også:
 Et afsnit, der beskriver alle nødvendige instruktioner for den "første opstart" og for "gas-•	
typeændring" for udstyret, såvel som de væsentligste  vedligeholdsinstruktioner.
 Et "TILBEHØR" afsnit med en beskrivelse af det tilgængelige tilbehør og dets re-•	
spektive referencekoder.
 (EFTER BEHOV) et eller flere TILLÆG afsnit, der indeholder "specifik" information for •	
et bestemt land.

oversigt
Denne manual indholder 8 kapitler:
KAPITEL 1 er en kort beskrivelse af manualens brug.
KAPITEL 2 er skrevet til slutbrugeren, VVS- og el-installatøren og Robur TAC (autoriseret 
Robur tekniker); det indeholder generelle advarsler og specifikationer. Kapitlet indehol-
der også tekniske data og måltegninger for udstyret.
KAPITEL 3 er skrevet til slutbrugeren; det indeholder den nødvendige information om 
korrekt brug af udstyret i følge brugerens egne ønsker.
KAPITEL 4 er skrevet til VVS-installatøren; det indeholder den nødvendige information for 
konstruktion af vandsystemet, røggassystemet og gastilførselssystemet.
KAPITEL 5 er skrevet til el-installatøren; det indeholder den nødvendige information for 
den elektriske installation af udstyret.
KAPITEL 6 er skrevet til Robur TAC; det indeholder den nødvendige information for udfø-
relsen af første opstart (første verifikation af udstyrets egnethed, første opstart og indstil-
ling af gasflowet til brænderne), og om nødvendigt ændring af gastype. kapitlet indehol-
der også en oversigt over vedligeholdsprocedurerne (kontrol, indstillinger og rensepro-
cedurer), som skal udføres for udstyret.
KAPITEL 7 er skrevet til slutbrugeren, VVS- og el-installatøren og Robur TAC teknikeren, i 
Danmark Miltons tekniske afdeling. Det indeholder information om tilgængeligt tilbehør 
til uniten.
KAPITEL 8 indeholder fejlkoder og hovedretningslinjer for løsningen af det tilhørende 
problem.
referencer
Hvis uniten er tilsluttet et Comfort Control Panel (se detalje CCP i Figur 5.3 Comfort Con-
trol Panel og Tilbehør → 42), må den kun tændes og styres med Comfort Control Panelet. 
I så fald se den medleverede manual for Comfort Control Panelet.
Hvis uniten er tilsluttet en Direct Digital Controller (se Figur 5.4 CCI/DDC → 43) og DDC'en 
styrer uniten, må den kun tændes og styres med DDC'en.  I så fald se den medleverede 
manual for DDC'en.
definitioner, betegnelser og ikoner
UNIT: Dette ord refererer til Luft-Vand gasabsorptionsvarmepumpen "GAHP-A".
CCP: "Comfort Control Panel".
CCI: "Comfort Control Interface" enheden.
DDC: digitalt styrepanel (Direct Digital Controller).
TAC Teknisk Assistance Center (autoriseret af Robur S.p.A.)
Ikonerne  i manualens venstre kant har følgende betydninger:
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= START AF DRIFTSPROCEDURE
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2  oVersIgt og teKnIsKe egensKABer
I dette kapitel finder du generel information, information om unitens driftsmåde og om 
dens tekniske egenskaber. Kapitlet indeholder også tekniske data og måltegninger for 
uniten.

2�1  AdVArsler
Denne manual er en integreret og væsentlig del af produktet, og den skal afleveres til 
brugeren sammen med uniten.

overensstemmelse med Ce standarder

Absorptionsvarmepumperne i GAPH serien er certificeret til at opfylde EN 12309-1 og -2 
standarden og opfylder kravene i følgende direktiver:

 Gasdirektivet 90/396/EEC med senere ændringer og tilføjelser.•	
 Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EEC med senere ændringer og tilføjelser.•	
 Elektromagnetisk Kompatibilitet Direktivet (EMC) 89/336/EEC med senere ændrin-•	
ger og tilføjelser.
 Lavspændingsdirektivet 89/336/EEC med senere ændringer og tilføjelser.•	
 Maskindirektivet 2006/42/EC.•	
 Trykudstyrsdirektivet  97/23/EEC med senere ændringer og tilføjelser.•	
 UNI EN 677 Særlige krav til kondenserende kedler med en nominel termisk effekt •	
på op til 70 kW.
 EN 378 Kølesystemer og varmepumper.•	

Emissionsværdierne for kvælstofilter (NOx) for gasabsorptionsvarmepumper i GAPH se-
rien er mindre end 60 mg/kWt, hvilket er i i overensstemmelse med standarden RAL UZ 
118 "Blauer Engel".

Information om ovenstående EC certificeringer findes i afsnit 2.4 TEKNISKE DATA → 11, 
sammen med information om unitens typeskilt.

sikkerhed

Uniten må kun bruges til de formål, det er konstrueret til. Enhver anden brug betragtes 
som uhensigtsmæssig og derfor farlig. Producenten accepterer intet juridisk ansvar for 
nogen skade, der er forårsaget af uhensigtsmæssig brug af uniten.

Brug ikke uniten under følgende farlige betingelser: Gaslugt fra gasnettet eller i nærhe-
den af uniten; problemer med el/gas-nettet eller vandkredsene; dele af uniten står under 
vand eller er på anden vis beskadiget; styringen eller sikkerhedskomponenter er slået fra 
eller defekte. I disse tilfælde søg professionel assistance.

Hvis du kan lugte gas:

 Brug ikke elektrisk udstyr fx telefoner, multimetre eller andet udstyr, der kan forår-•	
sage gnister i nærheden af uniten.
 Luk for gassen ved at lukke gasafspærringsventilen.•	
 Sluk for elforsyningen på hovedafbryderen foran uniten (opsat af el-installatøren •	
på et passende panel).
 Søg professionel assistance fra en telefon langt væk fra uniten.•	
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Uniten indeholder et lukket kredsløb klassificeret som trykudstyr, dvs. med et indre tryk 
højere end det atmosfæriske tryk. Væskerne i det lukkede kredsløb er skadelige, hvis de 
bliver indtaget eller inhaleret, eller hvis de kommer i kontakt med hud. Udfør ikke noget 
arbejde på det lukkede kredsløb eller dets ventiler.

Emballage (plastposer, polystyrenskum, søm, m.m.) skal holdes væk fra børn, da de er 
potentielt farlige.
Unitens elektriske sikkerhed garanteres kun, hvis den er korrekt tilsluttet til effektiv jord 
og udført i overensstemmelse med alle gældende sikkerhedsregler.

Installation og juridiske definitioner

Ved modtagelsen af uniten på installationsstedet: Inden den placeres på den endeli-
ge position, kontroller, at der ikke er tegn på transportskader på de ydre paneler eller 
emballagen.

Emballagen skal fjernes, så snart uniten er anbragt på sin endelige plads. Når emballagen 
er fjernet, kontroller, at uniten er intakt og komplet.

Installationen af uniten må kun udføres af professionelle, kvalificerede personer dvs. fir-
maer, der opfylder de relevante love og regler i installationslandet.

"Professionelle, kvalificerede personer" betyder personer med særlig teknisk kompetance 
og autorisation indenfor sektorerne varme-/køle-installationer og gasudstyr.

Installationen af uniten skal udføres i overensstemmelse med gældende lokale og na-
tionale love og regler for konstruktion, installation og vedligehold af varme- og køle-
installationer og i overensstemmelse med producentens instruktioner.
Især skal reglerne for følgende områder overholdes:

 Gasudstyr.•	
 Elektrisk udstyr.•	
 Varmeinstallationer og varmepumper.•	
 Enhver anden standard, lov og regel, som angår installationen af udstyr for som-•	
mer og vinter luftkonditionering med gas eller olie.

Producenten accepterer intet kontraktmæssigt eller ikke-kontraktmæssigt ansvar for no-
gen skade forårsaget af fejl i installationen og/eller fejl i overholdelse af ovennævnte reg-
ler eller i instruktionerne leveret af producenten.

når uniten er installeret

Installatøren skal give ejeren en Deklaration, der erklærer, at installationen er udført i 
overensstemmelse med state-of-the-art fremgangsmåder, gældende nationale og lokale 
love og regler og producentens anbefalinger.

Før Miltons tekniske afdeling kontaktes for overdragelse og første opstart, skal installatø-
ren sikre sig at:

 El- og gas-nettes data svarer til specifikationerne på unitens typeskilt.•	
 Gastrykket svarer til værdien vist i tabellen 4.2 Gasnettryk •	 → 33 (indenfor en tole-
rance på ±15%);
 Uniten forsynes med den type gas, den er konstrueret til.•	
 Gasforsyningen og vandkredsene er tætte.•	
 Gas- og el-forsyningen kan klare unitens forbrug for den ønskede kapacitet, og at •	
den er udstyret med alle sikkerheds- og kontrol-foranstaltninger, der er krævet i 
gældende love og regler.
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Kontroller, at ingen sikkerhedsanordninger mangler, er slået fra eller ikke virker korrekt.

første opstart procedurer

Den komplette procedure for første opstart skal udføres af en autoriseret tekniker i over-
ensstemmelse med producentens instruktioner.
For at udføre hele proceduren korrekt følg instruktionerne i afsnittet 6.1 PROCEDURE FOR 
FØRSTE OPSTART → 67.

garantien kan bortfalde hvis første opstart ikke er udført og godkendt af en autorise-
ret tekniker.

drift og vedligehold af uniten

For at sikre korrekt drift af uniten og for at undgå fejl skal tænding og slukning af uniten 
kontrolleres i overensstemmelse med kravene for de relevante installationstyper.

 Hvis uniten er tilsluttet et Comfort Control Panel (se figur 5.3 Comfort Control Panel •	
og Tilbehør → 42 detalje CCP), må uniten kun tændes og slukkes på CCP'en.
 Hvis uniten er tilsluttet til en DDC (se figur 5.4 CCI/DDC •	 → 43), må uniten kun tæn-
des og slukkes på DCC'en.
 Hvis uniten IKKE er tilsluttet en CCP/DDC, må uniten kun tændes eller slukkes med •	
den særlige afbryder via den indbyggede styring.

Uniten må normalt aldrig tændes eller slukkes på el-nettet foran styringen (CCP, DDC el-
ler anden styring), før den er slukket på styringen, og nedlukningsproceduren er afsluttet 
(efter ca. 7 minutter). Nedlukningsproceduren er afsluttet, når alle pumper er stoppet 
(ingen dele bevæger sig)

Slukning af el-forsyningen, mens uniten kører, kan medføre ikke-reparerbar skade på in-
dre komponenter.

Hvis uniten ikke kører korrekt, og der vises en fejlkode, følg instruktionerne i afsnit 8.1 
OVERSIGT OG FEJLKODER → 77.

I tilfælde af fejl på uniten og/eller skade på en komponent forsøg ikke selv at reparere og/
eller genstarte driften; gør i stedet følgende:

 Sluk øjeblikkelig for uniten (om muligt og hvis der ikke er tale om en farlig situa-•	
tion) på styringen (CCP, DDC eller anden styring), og afvent afslutningen af nedkø-
lingsproceduren (ca. 7 minutter).
 Kontakt straks Miltons tekniske afdeling.•	

Korrekt normalt vedligehold sikrer effektiviteten og god drift af uniten i mange år.
Udfør vedligeholdet ifølge producentens instruktioner.
For vedligehold af indre komponenter i uniten kontakt Miltons tekniske afdeling; for an-
det vedligehold se afsnit 6.2 VEDLIGEHOLD → 70.
Enhver reparation skal udføres af Miltons tekniske afdeling, og der må kun bruges origi-
nale dele.

Manglende overholdelse af ovennævnte regler kan kompromittere anlæggets drift og 
sikkerhed, og kan gøre garantien ugyldig.

Når uniten skal bortskaffes, kontakt Miltons tekniske afdeling for korrekt bortskaffelse.
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Hvis anlægget er blevet solgt eller skal overføres til en anden ejer, sørg for at denne  “In-
stallations-, bruger- og vedligeholdsvejledning” overføres til den nye ejer og installatør.

2�2  noter oM APPArAtets drIft
Apparatet bruger et vand/ammoniak termodynamisk absorptionskredsløb (H20 – NH3) til 
at producere varmt vand med atmosfærisk luft som den miljøvenlige varmekilde.
Det vand/ammoniak termodynamiske absorptionskredsløb, der bruges i GAHP-A 
unit'en er udført som et hermetisk forseglet kredsløb, kontrolleret af producenten, for 
at sikre perfekt tæthed af alle samlinger, og det er derfor helt unødvendigt at efterfylde 
kølemiddel.

Beskrivelse og generelle egenskaber

GAHP-A luft-vand gasabsorptionsvarmepumpen fås i følgende versioner:
 Version •	 ht: Optimeret til højtemperatur distributionssystemer (radiatorer, varm-
luftsystemer) op til +65°C til rumopvarmning og op til +70°C til opvarmning af 
brugsvand.
 Version •	 lt: Optimeret til lavtemperatur distributionssystemer (gulvvarme, lavtem-
peraturradiatorer) op til +55°C til rumopvarmning og op til +70°C til opvarmning 
af brugsvand.

GAPH varmepumpen kan styres af en CCP/DDC eller af en særlig afbryder tilsluttet 
styrekortet.
Under drift bliver røggassen udledt gennem røggasrøret på siden af uniten (se figur 2.1 
Mål (Standard ventilation) → 14 eller figur 2.2 Mål (støjsvag version) → 14). Røggasudled-
ningen skal tilsluttes til en skorsten, se afsnit 4.7 RØGGASUDLEDNING → 36).
Uniten strømforsynes fra 230 V 1-fase 50 Hz.

2�3  teKnIsKe KonstrUKtIonsegensKABer
Uniten har følgende tekniske egenskaber, styring og sikkerhedskomponenter:

 Lukket stålkredsløb, udvendigt behandlet med epoxymaling.•	
 Forseglet fyrboks egnet til type C installationer.•	
 Metalnet strålebrænder forsynet med tændelektroder og flammekontrol, styret af •	
en elektronisk flammestyringsboks.
 Titanium rustfrit stål skal-og-rør varmeveksler med udvendig isolering.•	
 Varmegenvindingsvarmeveksler (AISI 304L).•	
 Luftvarmeveksler med enkeltrække spiral med finner, produceret med stålrør og •	
aluminiumsfinner.
 Automatisk mikroprocessor-styret tovejs afrimningsventil.•	

styring og sikkerhedskomponenter
 S61 styring med integreret mikroprocessor, LCD display og styreknap, komplet •	
med Mod 10 ekstrakort til styring af termisk kapacitet og primærpumpemodule-
ring (se Figur 5.1 Printkort S61 → 40 og 5.2 Mod10 styring → 41).
 Vandflowmåling•	
 Forseglet højtemperatur sikkerhedstermostat med manuel reset.•	
 Røggastemperaturtermostat 120 °C med manuel reset.•	
 Forseglet sikkerhedsventil.•	
 Sikkerheds by-pass ventil mellem lavtryksdelene i den forseglede kreds.•	
 Afrimningsfunktion for de hydrauliske kredse.•	
 Ioniserings flammestyringskontrolboks.•	
 Elektrisk gasventil med dobbelt lukning.•	
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 Isdetektor på kondenssifonen.•	

2�4  teKnIsKe dAtA

tabel 2�1 – GAHP-A LT tekniske data

GAHP-A LT GAHP-A LT S

oPVArMnIngfUnKtIoner

DRIFTSPUNKT A7W50
G.U.E. gasvirkningsgrad % 151 (1)
Termisk ydelse kW 38,0 (1)

DRIFTSPUNKT A7W35
G.U.E. gasvirkningsgrad % 165 (1)
Termisk ydelse kW 41,7 (1)

Termisk belastning
Nominelt (1013 mbar - 15°C) kW 25,7
sand spids kW 25,2

NOx emissionsklasse 5
NOx emission ppm 25
CO emission ppm 36

Fremløbstemperatur
maksimalt for opvarmning °C 55
maksimalt for brugsvand °C 70

Returløbstemperatur

maksimalt for opvarmning °C 45
maksimalt for brugsvand °C 60
minimumstemperatur i 
kontinuerlig drift** °C 20

Vandkredsflow
nominelt l/t 3000
højeste l/t 4000
laveste l/t 700

Tryktab, vand nominelt vandtryk (A7W50) bar 0,43 (2)

Omgivelsestemperatur (tørt termometer)
højeste °C 45
laveste °C -20 (7)

Temperaturforskel nominelt °C 10

gasforbrug

metan G20 (nominel) m3/t 2,72 (3)
metan G20 (MIN) m3/t 1,34
G25 (nominel) m3/t 3,16 (9)
G25 (MIN) m3/t 1,57
G30 (nominel) kg/t 2,03 (4)
G30 (MIN) kg/t 0,99
G31 (nominel) kg/t 2,00 (4)
G31 (MIN) kg/t 0,98

eleKtrIsKe dAtA

El-forsyning
Spænding V 230
TYPE 1-FASE
Frekvens 50 Hz 50

Elektrisk effektforbrug nominelt kW 0,90 (5) 1,09 (5)
Beskyttelsesklasse IP X5D
InstAllAtIonsdAtA
Lydtryk på 10 meters afstand (højst) dB(A) 54 (8) 45 (8)
Laveste opbevaringstemperatur °C -30
Maksimalt driftstryk bar 4
Maksimalt kondensvand flow l/t 4
Unitens vandindhold l 4

Vandtilslutning
TYPE F
gevind " G 1 1/4

Gastilslutning
TYPE F
gevind " G 3/4

Røggasudledning
Diameter (∅) mm 80
Maksimalt overtryk Pa 80

Mål
bredde mm 848 (6)
højde mm 1281 (6) 1537 (6)
dybde mm 1258

Vægt I drift kg 390 400
generel InforMAtIon
INSTALLATIONSKATEGORI B23P, B33, B53P

KØLEMIDDEL
AMMONIA R717 kg 7
VAND H2O kg 10

MAKSIMALT TRYK I KØLEKREDSEN bar 35

** i en overgangsperiode kan lavere temperaturer tillades 

Bemærkninger:
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 I flg. EN12309-2 evalueret med aktuel termisk kapacitet. For unormale driftsbetin-1. 
gelser se konstruktionsmanualen.
 For flow forskelligt fra det normale se konstruktionsmanualen.2. 
 PCI 34,02 MJ/m3 (1013 mbar – 15 ° C).3. 
 PCI 46,34 MJ/kg (1013 mbar – 15 ° C).4. 
 ± 10% afhængig af netspænding og tolerancen for elektromotorene.5. 
 Ydre mål ekskl. røggasrør (se Figur 2.1 Mål (Standard ventilation) 6. → 14 og Figur 2.2 
Mål (støjsvag version) → 14).
 Som option findes der en version for drift ned til -30 °C.7. 
 Frit felt, frontalt, retningsfaktor 2.8. 
 PCI 29,25 MJ/m3 (1013 mbar – 15 ° C).9. 

tabel 2�2 – GAHP-A HT tekniske data

GAHP-A HT GAHP-A HT S

oPVArMnIngfUnKtIoner

DRIFTSPUNKT A7W50
G.U.E. gasvirkningsgrad % 152 (1)
Termisk ydelse kW 38,3 (1)

DRIFTSPUNKT A7W65
G.U.E. gasvirkningsgrad % 124 (1)
Termisk ydelse kW 31,1 (1)

DRIFTSPUNKT A-7W50
G.U.E. gasvirkningsgrad % 127 (1)
Termisk ydelse kW 32,0 (1)

Termisk belastning
Nominelt (1013 mbar - 15°C) kW 25,7
sand spids kW 25,2

NOx emissionsklasse 5
NOx emission ppm 25
CO emission ppm 36

Fremløbstemperatur
maksimalt for opvarmning °C 65
maksimalt for brugsvand °C 70

Returløbstemperatur

maksimalt for opvarmning °C 55
maksimalt for brugsvand °C 60
minimumstemperatur i 
kontinuerlig drift** °C 30

Vandkredsflow
nominelt l/t 3000
højeste l/t 4000
laveste l/t 700

Tryktab, vand nominelt vandtryk (A7W50) bar 0,43 (2)

Omgivelsestemperatur (tørt termometer)
højeste °C 45
laveste °C -20 (7)

Temperaturforskel nominelt °C 10

gasforbrug

metan G20 (nominel) m3/t 2,72 (3)
metan G20 (MIN) m3/t 1,34
G25 (nominel) m3/t 3,16 (9)
G25 (MIN) m3/t 1,57
G30 (nominel) kg/t 2,03 (4)
G30 (MIN) kg/t 0,99
G31 (nominel) kg/t 2,00 (4)
G31 (MIN) kg/t 0,98

eleKtrIsKe dAtA

El-forsyning
Spænding V 230
TYPE 1-FASE
Frekvens 50 Hz 50

Elektrisk effektforbrug nominelt kW 0,90 (5) 1,09 (5)
Beskyttelsesklasse IP X5D
InstAllAtIonsdAtA
Lydtryk på 10 meters afstand (højst) dB(A) 54 (8) 45 (8)
Laveste opbevaringstemperatur °C -30
Maksimalt driftstryk bar 4
Maksimalt kondensvand flow l/t 4
Unitens vandindhold l 4

Vandtilslutning
TYPE F
gevind " G 1 1/4

Gastilslutning
TYPE F
gevind " G 3/4
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GAHP-A HT GAHP-A HT S

Røggasudledning
Diameter (∅) mm 80
Maksimalt overtryk Pa 80

Mål
bredde mm 848 (6)
højde mm 1281 (6) 1537 (6)
dybde mm 1258

Vægt I drift kg 390 400
generel InforMAtIon
INSTALLATIONSKATEGORI B23P, B33, B53P

KØLEMIDDEL
AMMONIA R717 kg 7
VAND H2O kg 10

MAKSIMALT TRYK I KØLEKREDSEN bar 35

** i en overgangsperiode kan lavere temperaturer tillades 

Bemærkninger:
 I flg. EN12309-2 evalueret med aktuel termisk kapacitet. For unormale driftsbetin-1. 
gelser se konstruktionsmanualen.
 For flow forskelligt fra det normale se konstruktionsmanualen.2. 
 PCI 34,02 MJ/m3 (1013 mbar – 15 ° C).3. 
 PCI 46,34 MJ/kg (1013 mbar – 15 ° C).4. 
 ± 10% afhængig af netspænding og tolerancen for elektromotorene.5. 
 Ydre mål ekskl. røggasrør (se Figur 2.1 Mål (Standard ventilation) 6. → 14 og Figur 2.2 
Mål (støjsvag version) → 14).
 Som option findes der en version for drift ned til -30 °C.7. 
 Frit felt, frontalt, retningsfaktor 2.8. 
 PCI 29,25 MJ/m3 (1013 mbar – 15 ° C).9. 

tabel 2�3 – PED data (varmepumpen)

GAHP-A LT GAHP-A HT GAHP-A LT S GAHP-A HT S

Ped data

TRYKKOMPONENTER

Generator l 18,6
Udskillelseskammer l 11,5
Fordamper l 3,7
Ammonia buffertank l 4,5
Kølemiddelmængde l 6,3
Kølemiddelpumpe l 3,3

PRØVETRYK (I LUFT) bar g 55
SIKKERHEDSVENTIL TRYKINDSTILLING bar g 35
KØLEMIDDELKONCENTRATION kg NH3/l 0,146
KØLEMIDDELGRUPPE GRUPPE 1°
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2�5  MÅl og serVICePAnel
figur 2�1 – Mål (Standard ventilation)

Set forfra og fra siden (mål i mm).

figur 2�2 – Mål (støjsvag version)

Set forfra og fra siden (mål i mm).
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figur 2�3 – Tilslutningspanel

Vand/gastilslutningsdetaljer

fIgUrforKlArIng
G  Gastilslutning Ø ¾” F
I  Returløb Ø 1¼” F
O  Fremløb Ø 1¼” F
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3  NORMAL DRIFT
I dette kapitel finder du alle nødvendige instruktioner for aktivering, indstilling og kon-
trol af unitens drift afhængig af installationstypen og styringens opsætning.

 •	 tYPe A: Styret af CCP (se Figur 5.3 Comfort Control Panel og Tilbehør → 42, detalje 
CCP).
 •	 tYPe B: Styret af DDC (se Figur 5.4 CCI/DDC → 43).
 •	 tYPe C: Styret af en særlig styrekontakt (fx on/off afbryder, luftthermostat, timer, 
etc.).

3�1  oPstArt (og nedlUKnIng)

Effektiv drift og lang levetid for uniten afhænger især af dens korrekte brug.

Før aktivering af uniten kontroller at:
 Gasafspærringsventilen er åben.•	
 Uniten er tilsluttet el-nettet: Den elektriske hovedafbryder (GS) skal stå på «ON».•	
 El-forsyningen til CCP/DDC'en (hvis monteret) er on;•	
 Installatøren har kontrolleret, at vandkredsene er fyldt korrekt.•	

Hvis disse betingelser er opfyldt, kan man fortsætte med aktiveringen.

tYPe A: UnIten er tIlslUttet et CoMfort Control PAnel (CCP) 

Hvis uniten er tilsluttet et Comfort Control Panel (se detalje CCP i Figur 5.3 Comfort Con-
trol Panel og Tilbehør → 42), må den kun tændes og styres med Comfort Control Panelet. 
I så fald se den medleverede manual for Comfort Control Panelet.

Uniten må normalt aldrig tændes eller slukkes på el-nettet foran  Comfort Control Pane-
let, før der er slukket på dette først, og nedlukningsproceduren (ca. 7 minutter) er afslut-
tet. Nedlukningsproceduren er afsluttet, når alle pumper er stoppet (ingen dele bevæger 
sig).

Slukning af el-forsyningen, mens uniten kører, kan medføre ikke-reparerbar skade på in-
dre komponenter.

tYPe B: UnIt tIlslUttet en dIreCt dIgItAl Controller (ddC)

Hvis uniten er tilsluttet en Direct Digital Controller (se Figur 5.4 CCI/DDC → 43) og DDC'en 
styrer uniten, må den kun tændes og styres med DDC'en.  I så fald se den medleverede 
manual for DDC'en.

Uniten må normalt aldrig tændes eller slukkes på el-nettet foran DDC styringen før den 
er slukket på DCC styringen og nedlukningsproceduren er afsluttet (efter ca. 7 minutter). 
Nedlukningsproceduren er afsluttet, når alle pumper er stoppet (ingen dele bevæger 
sig)

Slukning af el-forsyningen, mens uniten kører, kan medføre ikke-reparerbar skade på in-
dre komponenter.

tYPe C: enKeltstÅende UnIt

En enkeltstående unit må kun aktiveres og slukkes med den særlige styrekontakt, som er 
installeret af el-installatøren til dette formål.
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I flg. kravene kan den særlige styrekontakt være en on/off knap, en termostat, en pro-
grammerbar timer, eller en eller flere spændingsfrie kontakter styret af en anden proces. 
For detaljer om denne type on/off installationer kontakt Miltons tekniske afdeling.

Uniten må normalt aldrig tændes eller slukkes på el-nettet foran styringen (CCP, DDC el-
ler anden styring), før den er slukket på styringen, og nedlukningsproceduren er afsluttet 
(efter ca. 7 minutter). Nedlukningsproceduren er afsluttet, når alle pumper er stoppet 
(ingen dele bevæger sig)

Slukning af el-forsyningen, mens uniten kører, kan medføre ikke-reparerbar skade på in-
dre komponenter.

start
Tænd for uniten med styringens on/off afbryder = den særlige styrekontakt (sæt den i 
stillingen "ON").
sluk
Sluk for uniten med styringens on/off afbryder = den særlige styrekontakt (sæt den i stil-
lingen "OFF").

Slukkeproceduren tager ca. 7 minutter.

On/off kommandoen er essentiel. Tænd eller sluk ALDRIG for uniten ved at tilslutte den til 
eller afbryde det fra el-nettet direkte, da det kan medføre fare og beskadige uniten eller 
det tilsluttede system.

Visning og afslutning af fejlkoder

Fejlkoder kan genereres på flere måder:
 Af S61 styringen.•	
 Af CCP/DDC'en (hvis monteret).•	

Fejlkoderne genereret af S61 styringen vises på dens skærm, og de kan også ses på CCI'en 
eller DDC'en (hvis monteret).
Fejlkoderne genereret af styringen kan afsluttes på styringen selv eller fra CCI/DDC'en 
(hvis monteret og tilladt).

For en beskrivelse af fejlkoderne genereret af styringen og hvordan de afsluttes, se listen 
over fejlkoder i Tabel 8.1 TABEL OVER FEJLKODER genereret af S61 styringen (firmware 
version 3.019) → 77.

Styringen (se Figur 5.1 Printkort S61 → 40) er placeret inde i unitens elektriske panel, og 
displayet kan ses gennem kighullet i unitens forplade.

Fejlkoder genereret af CCI/DDC'en kan kun ses på CCI/DDC'ens display, og kan kun afslut-
tes på CCI/DDC'en.

For fejlkoder genereret af CCI/DDC'en se manualen for denne, som er leveret sammen 
med CCI/DDC'en. 
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fejlkoder gerereret af styringen under start af uniten

Hvis uniten har været slukket i lang tid, kan der være luft i gasrørene. I så fald svigter 
starten, og uniten rapporterer fejlkoden: "u_12" - flammekontrol fejl (midlertidig) (se af-
snit 8.1 OVERSIGT OG FEJLKODER → 77), og efter en kort pause begynder uniten en ny 
startprocedure. Hvis fejlkode (u_12) opstår 4 gange lige efter hinanden, bliver fejlkoden 
permanent, uniten låser flammekontrollen, og viser fejlkode:  "E_12" – flammekontrol fejl 
(se afsnit 8.1 OVERSIGT OG FEJLKODER → 77). I dette tilfælde sker reset ikke automatisk.
For at genoptage driften af uniten, udfør en reset af flammekontroleneheden via menu 
2 på styringen: Proceduren er vist i afsnittet 3.3 RESET HANDLINGER OG MANUEL AFRIM-
NING → 21. Efter reset vil uniten forsøge at starte igen.
Hvis uniten låser flere gange, kontakt Miltons tekniske afdeling (tel. 4697 0000).
Når starten er vellykket, styres uniten af den indbyggede styring (se de følgende afsnit).

3�2  IndBYgget eleKtronIK

Følgende beskrivelse referer til S61 styringen med firmware version 3.019.

Uniten er forsynet med en S61 mikorprocessorstyring, monteret med en Mod10 modula-
tionsstyring (se figur 3.1 Indbygget styring → 19).
s61 styringen i det elektriske panel styrer uniten og viser data, meddelelser og 
fejlkoder.
Programmering, styring og overvågning sker ved interaktion med display A og knap B 
vist i figur 3.1 Indbygget styring → 19. CAN-BUS porten forbinder en eller flere units til 
CCP'en (hvis monteret) eller en DCC (hvis monteret).
Mod10 modulationsstyringen (se detalje D i figur 3.1 Indbygget styring → 19) styrer 
modulationen af forbrændingen og pumpehastigheden.

figur 3�1 – Indbygget styring

S61 + Mod10

fIgUrforKlArIng
A  4-cifret display
B  Knap
C  CAN port
D  Mod10 styring
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Beskrivelse af menuer i styring s61

Parametrene og indstillingerne for uniten er grupperet i menuer, der vises på styringens 
display.

tabel 3�1 – Styringskortets menuer

MenU MenUBesKrIVelse dIsPlAYet VIser
Menu 0 UDLÆS DATA (TEMPERATUR, SPÆNDING, PUMPEHASTIGHED, MV.) 0.
Menu 1 SE ALLE PARAMETRE 1.
Menu 2 BRUGERHANDLINGER 2.
Menu 3 BRUGERINDSTILLINGER (TERMOSTATER, INDSTILLING, KOBLINGSDIFF.) 3.
Menu 4 INDSTILLINGER FOR INSTALLATØREN 4.
Menu 5 EKSPERTINDSTILLINGER (MILTON) 5.
Menu 6 EKSPERTINDSTILLINGER (MILTON) (MASKINTYPE) 6.
Menu 7 UDLÆS DIGITALE INPUT 7.
Menu 8 (UBRUGT MENU) 8.
E EXIT MENU E.

Menuliste for styringen

Menuerne 0, 1 og 7 er udlæsningsmenuer: De tillader kun udlæsning af data, ikke ind-
stilling. Menu 0 viser løbende unitens aktuelle driftsdata. Menu 1 viser parametre, som 
karakteriserer driften af uniten og dens aktuelle værdier.

Menu 7 er KUN til brug for Robur og Miltons teknikere.

For at vise information indeholdt i disse menuer følg vejledningen i afsnittet "Adgang til 
menuerne"
Menu 2 er en styremenu: Den tillader nulstilling (reset) af flammekontrolenheden, nulstil-
ling af fejl og manuel styring af afrimningskommandoen.
For at udføre disse procedurer, se afsnittet 3.3 RESET HANDLINGER OG MANUEL 
AFRIMNING → 21.
Menu 3 er en indstillingsmenu: Den tillader værdier at blive vist og indstillet. De korrekte 
værdier for disse parametre, der sikrer optimal udnyttelse af uniten i installationen, er 
indstillet, når installationen er afsluttet. For at ændre værdien af disse parametre se afsnit 
4.8 PROGRAMMERING AF VANDPARAMETRE → 37.
Menuerne 4, 5, 6 og 7 er kun til brug for installatøren og Miltons teknikere.
Menu 8 kan vælges, men er ikke i brug.

display og styreknap

Styringens display kan ses gennem glasset på kighullet på unitens frontplade.
Når uniten tændes, lyser alle LED'erne op i ca. 3 sekunder, og derpå følger navnet på sty-
ringen, S61. Ca. 15 sekunder senere starter uniten, hvis det er tilladt af styringen.
Ved normal brug vil displayet vekselvis vise følgende information: Fremløbstemperatur, 
returløbstemperatur og forskellen mellem disse (se tabel 3.2 Driftsinformation → 20).

tabel 3�2 – Driftsinformation

drIftstYPe: oPVArMnIng
PArAMeter dIsPlAYet VIser
Fremløbstemperatur 50.0
Returløbstemperatur 40.0
Temperaturforskel (fremløb - returløb) 10.0

Eksempel på data vist i displayet: Vandtemperatur og temperaturforskel

Hvis der er driftsproblemer, vil displayet sekventielt vise fejlkoderne for det problem, som 
er opdaget. En liste over disse koder og en beskrivelse af proceduren, som skal følges 
for at bringe apparatet tilbage til korrekt brug, er beskrevet i afsnit 8.1 OVERSIGT OG 
FEJLKODER → 77.
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Knappen bruges til at vælge eller indstille parametre, eller til at udføre handlinger/kom-
mandoer (fx en funktion eller reset), hvis det er tilladt.

AdgAng tIl MenUerne

 For at bruge knappen sammen med den medleverede nøgle:•	

forudsætninger: Unitens elektriske afbrydere skal stå på "ON"; styringens display viser 
driftsdata sekventielt (temperatur, delta T) overvågende den aktuelle driftstilstand (fx 
opvarmning) og evt. fejlkoder ("u/E..."). 

 Fjern frontpanelet ved at fjerne fastgørelses-skruerne.1. 
 Fjern dækslet over el-panelet for at få adgang til knappen.2. 
 Brug nøglen gennem hullet for at bruge knappen og få adgang til styringens menu 3. 
og parametre.
 Vor at vise menuerne tryk én gang på knappen: Displayet viser den første menu: 4. 
"0." (= menu 0).
 Displayet viser "0.". For at vise andre menuer drej knappen med uret. Displayet vil 5. 
vise i følgende rækkefølge: "1.", "2.", "3.", "4.", "5.", "6.", "7.", "8." og "E" (se tabel 3.1 Sty-
ringskortets menuer → 20).
 For at vise parametrene i en given menu (fx menu 0), drej knappen indtil den viser 6. 
menuens nummer (fx "0.") og tryk på knappen: Displayet vil vise den første af me-
nuens parametre, i dette eksempel "0.0" eller "0.40" (= menu 0, parameter "0" eller 
"40").
 På samme måde: 7. drej knappen for at bladre i indholdet (menuer, parametre, hand-
linger), tryk på knappen for at vælge/bekræfte indholdet (adgang til en menu, 
vis/indstil en parameter, udfør en handling, afbryd eller gå til niveauet over). Fx 
for at gå ud af menuerne drej på knappen for at gå gennem menulisten "0.", "1.", 
"2." osv. indtil displayet viser afslut skærmen "E". Tryk så på knappen for at forlade 
menuerne.

I menuerne 0 og 1 kan brugeren se enhver parameter. For information om menu 2 se af-
snit 3.3 RESET HANDLINGER OG MANUEL AFRIMNING → 21. For at indstille parametrene 
i menu 3 se afsnit 4.8 PROGRAMMERING AF VANDPARAMETRE → 37. De andre menuer er 
ikke til brugerens brug: Informationen i disse menuer er beskrevet i afsnittene beregnet 
for installatøren eller Miltons tekniske afdeling.

Nøglen tillader knappen på styringen at blive betjent uden at åbne dækslet på elektriske 
panel, så operatøren er beskyttet mod elektriske stød. Når de nødvendige indstillinger 
er afsluttet, gem nøglen, genmonter dækslet over åbningen til det elektriske panel, og 
genmonter frontpanelet på uniten.

3�3  reset hAndlInger og MAnUel AfrIMnIng
Der er mange mulige årsager til, at uniten kan være i fejltilstand, og at driften derfor 
er afbrudt. En sådan situation behøver ikke at skyldes skade eller fejlfunktion på eller i 
uniten. Årsagen til fejlen kan være midlertidig, fx luft i gasforsyningsledningen eller en 
midlertidig el-afbrydelse.
Uniten kan resettes med styringens menu 2, på  Comfort Control Panelet (hvis monteret) 
eller på DDC'en (hvis monteret).

reset af unitens styring

Tabellen 3.3 Menu 2 → 22 viser de mulige handlinger i menu 2.
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Af styringsmæssige årsager er nulstilling af flammekontrollen i sin egen menu.

tabel 3�3 – Menu 2

hAndlIng tIl UdfØrelse Af VIses I dIsPlAYet soM
20 Nulstil flammekontrolfejl 2.  20
21 Reset af andre fejlkoder 2.  21
22 Manuel afrimning 2.  22
23 Midlertidigt på mindste effekt (servicefunktion) 2.  23
24 Midlertidigt på maksimal effekt (servicefunktion) 2.  24
25 Stop min./maks. effekt (servicefunktion) 2.  25
E (EXIT MENU) 2.    E

De almindelige fejlkoder fra styringen kan resettes med funktionerne "20" og "21".
Handlingerne  "23", "24" og "25" bruges til at styre forbrændingsparametre eller ændring 
af gastype, og er derfor kun til brug for installatøren eller Miltons tekniske afdeling (for 
yderligere information se afsnittet 6.1 PROCEDURE FOR FØRSTE OPSTART → 67).
reset flAMMeKontrolsPÆrrIng (hAndlIng "20"):
Reset af flammekontrollen efter stop: Det kan bruges under første opstart, se afsnittet 3.1 
OPSTART (OG NEDLUKNING) → 17, når uniten har været lukket efter en reparation eller ef-
ter en lang periode ude af brug (se afsnittet 3.5 LANGVARIG STILSTANDSPERIODE → 24).

forudsætning: Adgang till styringens panel, se afsnittet "Display og styreknap".

For at resette flammekontrollen vælg menu 2 som vist i afsnittet "Adgang til menuerne". 
Fortsæt derefter således:

 Displayet viser: "2.". Tryk på knappen for at få adgang til menuen. Displayet starter 1. 
med at vise "2. 20".
 Tryk på knappen for at vise den blinkende reset-anmodning: "reS1".2. 
 Tryk på knappen igen for at resette flammekontrollen. Reset-anmodningen holder 3. 
op med at blinke og viser igen "2. 20". Reset er gennemført.
 For at forlade menuen drej knappen med uret indtil displayet viser "2. E". Tryk derpå 4. 
på knappen for at vende tilbage til menuvalget: "2.". 
 For at gå ud af menuvalget og vende tilbage til den normale visning af unitens pa-5. 
rametre drej knappen med uret, indtil displayet viser "E", og tryk derpå på knappen 
for at forlade menuerne.

Nået hertil, hvis displayet ikke viser andre fejlkoder, gem nøglen, genmonter dækslet på 
det elektriske panel og genmonter frontpanelet.

reset Af Andre feJlKoder (hAndlIng "21"):
Reset af andre advarsler/fejl; dette bruges til at nulstille enhver anden advarsel eller fejl, 
som kan opstå under unitens drift.

forudsætning: Adgang till styringens panel, se afsnittet "Display og styreknap".

Fro at resette styringsfejl vælg menu 2 som beskrevet i afsnittet "Adgang til menuerne". 
Derpå:

 Displayet viser: "2.". Tryk på knappen for at få adgang til menuen. Displayet starter 1. 
med at vise menuvalget "2. 20". 
 Drej knappen med uret indtil displayet viser "2. 21".2. 
 Tryk på knappen for at vise den blinkende reset-anmodning: "rEr1".3. 
 Tryk på knappen igen for at resette styringen. Reset-anmodningen holder op med 4. 
at blinke, og displayet viser igen "2. 21". Reset er gennemført.
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 For at forlade menuen drej knappen med uret, indtil displayet viser "2. E". Tryk der-5. 
på på knappen for at vende tilbage til menuvalget: "2.". 
 For at gå ud af menuvalget og vende tilbage til den normale visning af unitens pa-6. 
rametre drej knappen med uret, indtil displayet viser "E", og tryk derpå på knappen 
for at forlade menuerne.

Nået hertil, hvis displayet ikke viser andre fejlkoder, gem nøglen, genmonter dækslet på 
det elektriske panel og genmonter frontpanelet.

hAndlIng "22"
AfrIMnIng (hAndlIng "22"):

Manuel afrimning: Handlingen manuel afrimning, hvis behovet er verificeret elektronisk 
af styringen, udfører en afrimning af blæserens varmevekslervikling uafhængig af den 
softwarestyrede timers udføring af afrimningen.

Afrimningen udføres automatisk af den indbyggede elektronik og aktiveres kun efter be-
hov (den indbyggede elektronik verificerer behovet).

forudsætning: Adgang till styringens panel, se afsnittet "Display og styreknap".

For at udføre en manuel afrimning, vælg menu 2 som beskrevet i afsnittet "Adgang til 
menuerene", og fortsæt derpå således:

 Displayet viser: "2.". Tryk på knappen for at få adgang til menuen. Displayet starter 1. 
med at vise menuvalget "2. 20". 
 Drej knappen med uret, indtil displayet viser "2. 22".2. 
 Tryk på knappen for at vise den blinkende anmodning om den manuelle afrim-3. 
ning: "deFr".
 Tryk på knappen igen for at udføre handlingen. Den manuelle afrimningsanmod-4. 
ning holder op med at blinke, og displayet viser igen "2. 22". Den manuelle afrim-
ning starter (hvis kravene er opfyldt). 
 For at forlade menuen drej knappen med uret, indtil displayet viser "2. E". Tryk der-5. 
på på knappen for at vende tilbage til menuvalget: "2.". 
 For at gå ud af menuvalget og vende tilbage til den normale visning af unitens pa-6. 
rametre drej knappen med uret, indtil displayet viser "E", og tryk derpå på knappen 
for at forlade menuerne.

Nået hertil, hvis displayet ikke viser andre fejlkoder, gem nøglen, genmonter dækslet på 
det elektriske panel og genmonter frontpanelet.

3�4  drIftsMÆssIge IndstIllInger
De beskrevne handlinger kræver basalt kendskab til anlægget og til den monterede S61 
styring. Inden du fortsætter læs afsnittet 3.2 INDBYGGET ELEKTRONIK → 19.

Under installationen indstilles uniten af installatøren til den bedst mulige drift af det in-
stallerede anlæg. Det er muligt senere at ændre de indstillede parametre, men det anbe-
fales ikke at gøre det, med mindre man har fornødent kendskab og erfaring med dette. 
For at indstille driftsparametrene for anlægget se afsnittet 4.8 PROGRAMMERING AF 
VANDPARAMETRE → 37.



24

3�5  lAngVArIg stIlstAndsPerIode
Hvis uniten skal været ude af brug i lang tid, skal anlægget kobles fra inden det tages ud 
af brug, og derpå kobles til igen, før det skal bruges igen.
I så fald kontakt Miltons tekniske afdeling.

frakobling af uniten

forudsætninger: Uniten skal være tilsluttet el/gasnettet. Nødvendigt udstyr og 
materialer.

 Hvis uniten er i drift, sluk det på CCP'en (hvis monteret), DDC'en (hvis monteret) 1. 
eller den særlige afbryder, og afvent afslutningen af nedlukningscyklussen (ca. 7 
minutter).
 Afbryd el-forbindelsen til uniten ved at sætte den eksterne afbryder på OFF (se GS 2. 
på figur 5.6 Elektrisk diagram → 45), som er installeret på det relevante panel af 
installatøren.
 Luk for gasafspærringsventilen.3. 

Lad ikke uniten være tilsluttet til el og gas, hvis den forventes at være ude af brug i lang 
tid.

Hvis du vil frakoble uniten om vinteren, skal en af følgende tre betingelser være opfyldt:
 Sørg for, at de tilhørende vandkredse er frostsikret med en passende mængde gly-1. 
kol frostvæske, se afsnittet 4.6 FYLDNING AF VANDKREDSENE → 35 og tabel 4.3 
Tekniske data for påfyldning af vandkredsene → 36);
 Tøm vandkredsene helt: Til dette formål skal anlægget være udstyret med aftap-2. 
ningsventiler af passende type og placeret, så alt vandet i kredsen kan fjernes helt 
og evt. glykol frostvæske kan fjernes miljømæssigt korrekt.
 Aktiver frostsikringsfunktionen, som kører cirkulationspumperne og anlægget un-3. 
der 4°C. For at gøre dette, kontakt din installatør. Denne funktion kræver, at uniten 
ALTID er tilsluttet gas og el, og at der ikke kan ske strømafbrydelser. I modsat fald 
vil producenten afslå alle kontraktmæssige og ikke-kontraktmæssige krav 
relateret til den medførte skade�

tilslutning af uniten før den skal bruges igen (skal udføres af installatøren)

Før du starter denne procedure skal VVS-installatøren:
 Kontrollere om enheden kræver vedligeholdelse (kontakt Miltons tekniske afde-•	
ling, eller se afsnittet 6.2 VEDLIGEHOLD → 70).
 Påfylde vandkredsene, hvis de har været tømt, ifølge instruktionerne i afsnittet 4.6 •	
FYLDNING AF VANDKREDSENE → 35.
 Hvis vandkredsene ikke har været tømt, kontrollere at vandindholdet i systemet er •	
korrekt. Om nødvendigt efterfylde det til mindst minimumskravene (se afsnit 4.6 
FYLDNING AF VANDKREDSENE → 35).
 Om nødvendigt tilsætte vandkredsene (der skal være fri for urenheder) mono-•	
ætylenglykol frostvæske i en mængde, der mindst svarer til den LAVESTE vinter-
temperatur i installationens område (se tabel 4.3 Tekniske data for påfyldning af 
vandkredsene → 36).
 Føre anlægget op på korrekt tryk  - vandtrykket skal være mindst 1 bar og højst 2 •	
bar.

forudsætning: Anlægget skal være frakoblet el- og gas-forsyningen.
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 Åbne gasafspærringsventilen til uniten og kontrollere at der ikke er gaslugt (indi-1. 
kerer mulig lækage).

Hvis du kan lugte gas, luk omgående gas-spærreventilen igen uden at aktivere 
nogen form for elektriske afbrydere, gå til et sikkert sted, og tilkald professionel 
assistance.

 Hvis der ikke er gaslugt, tilslutte uniten til el-nettet med hovedafbryderen, der er 2. 
monteret af installatøren på det tilhørende panel (sæt "GS" hovedafbryderen i stil-
lingen "ON", se figur 5.6 Elektrisk diagram → 45).
 Tænde for CCP'en (hvis monteret) eller DDC'en (hvis monteret).3. 
 Kontrollere at vandkredsene er fyldt op.4. 
 Hvis kondensatsifonen er tom, fylde den op og kontrollere at den IKKE er tilstoppet 5. 
(se afsnittet 4.5 KONDENSATUDLEDNING → 33);
 Kontrollere at røggaskanalen ikke er tilstoppet.6. 
 Tænde for uniten med den særlige afbryder (eller med DDC'en, hvis monteret og i 7. 
styringstilstand, eller med CCD'en, hvis monteret).
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4  VAndInstAllAtIonen
I dette kapitel finder du de nødvendige instruktioner vedrørende vandinstallationen.

Før udførelsen af vandsystemet og gasforsyningen, skal VVS-installatøren læse afsnittet 
2.1 ADVARSLER → 7, der indeholder vigtige anbefalinger om sikkerheden og henvisnin-
ger til gældende love og regler.

4�1  generelle InstAllAtIonsPrInCIPPer

Før installationen udfør en omhyggelig rensning af alle rør og alle andre komponenter, 
der skal bruges i vandsystemet og i brændstofforsyningen, for at fjerne enhver forure-
ning, der kan kompromittere driften af uniten.

Installationen af uniten skal udføres i overensstemmelse med gældende love og regler 
for konstruktion, installation og vedligehold af varme- og køle-anlæg, og den skal ud-
føres af kvalificerede og autoriserede personer i overensstemmelse med producentens 
anvisninger.
Under installationen iagttag nøje følgende:

 Kontroller, at der er tilstrækkelig gasforsyning i overensstemmelse med producen-•	
tens specifikationer, se tabel 4.2 Gasnettryk → 33 for korrekt tilslutningstryk.
 Uniten skal installeres udendørs på et sted med en naturlig luftcirkulation, og som •	
ikke kræver nogen speciel beskyttelse mod vejret. Uniten må under ingen om-
stændigheder installeres indendørs�
 Unitens forside skal have en frigang på mindst 80 cm fra vægge eller andre faste •	
installationer. Højre og venstre side skal have en frigang på mindst 45 cm, og bag-
siden skal have en frigang på mindst 60 cm fra væg, (se figur 4.2 Frigange → 30).
 Ingen hindringer eller overhængende konstruktioner (tage, tagskæg, balkoner, af-•	
satser, træer) må hindre udblæsningsluften i at blæse væk fra unitens overside eller 
blokere for røggasserne.
 Uniten skal installeres på en sådan måde, at røggasserne ikke udledes i nærheden •	
af luftindtag til nogen bygning. Overhold gældende love og regler for udlednin-
gen af røggasser.
 Installer ikke uniten i nærheden af røggasudledninger, skorstene eller lignende •	
strukturer for at undgå, at varm eller forurenet luft bliver trukket ind af ventilato-
ren. For at fungere korrekt skal uniten bruge ren luft fra omgivelserne.
 Hvis uniten installeres tæt på bygninger, sørg for, at der ikke kan dryppe på den fra •	
tagrender eller lignende.
 Monter en afspærringsventil på gasforsyningsrøret.•	
 Monter antivibrationselementer på vandforbindelserne.•	

4�2  PlACerIng Af UnIten
løfte uniten og placere det på korrekt position
Fjern ikke emballagen under håndteringen på installationsstedet.

Emballagen må først fjernes ved den endelige installation.

Hvis uniten skal løftes, før stropperne gennem åbningerne i basispladen, og brug åg 
for at hindre stropperne fra at beskadige kabinettet under håndteringen (se figur 4.1 
Løftevejledning → 28).
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Kranen og al dens tilbehør (støtter, kabler, bjælker) skal være passende dimensioneret til 
den last, der skal løftes. Unitens vægt fremgår af tabel 2.1 GAHP-A LT tekniske data → 11 
eller tabel 2.2 GAHP-A HT tekniske data → 12.

Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skade, der opstår under installationen af 
uniten�

figur 4�1 – Løftevejledning

Uniten kan installeres på jordniveau, på en terrasse eller på et tag (hvis stedet kan klare 
dens "mål" og "vægt").
Mål og vægt er angivet i tabel 2.1 GAHP-A LT tekniske data → 11 eller tabel 2.2 GAHP-A 
HT tekniske data → 12.
MonterIngsoKlen
Placer altid uniten på en vandret plan overflade udført i brandsikkert materiale, og som 
kan bære unitens vægt.
Lav en lille kant, der forhindrer vandet i at spredes ukontrolleret under evt. afrimningsfa-
ser om vinteren.

Ved drift om vinteren kan uniten (afhængig af de udendørs temperatur- og fugtfurhold) 
udføre afrimningsfaser for at smelte laget af rim/is på varmevekslerspiralen.

Denne mulighed kan imødekommes med passende forholdsregler (fx udførelse af en 
indhegning med opsamling og afledning af vand til et passende afløb) mod "ukontrolle-
rede" vandmasser i omgivelserne og den dermed følgende risiko for opbygning af is (der 
kan ramme forbipasserende personer).
Producenten kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade, der skyldes manglende 
overholdelse af denne advarsel�
Installation på jordniveau
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Hvis der ikke findes en plan vandret installationsflade (se også "STØTTER OG PLACERING I 
VATER" nedenfor), skal der laves en plan og vandret betonflade, som er større end unitens 
underflademål med mindst 100-150 mm på hver side.
Unitens mål og vægt er angivet i tabel 2.1 GAHP-A LT tekniske data → 11 eller tabel 2.2 
GAHP-A HT tekniske data → 12.
Sørg for en passende kant og drænkanal for vandet.
Installation på en terrasse eller et tag
Placer uniten på en flad vandret flade af brandsikkert materiale (se også "STØTTER OG 
PLACERING I VATER" nedenfor).
Bygningens struktur skal kunne bære den totale vægt af uniten og soklen.
Unitens mål og vægt er angivet i tabel 2.1 GAHP-A LT tekniske data → 11 eller tabel 2.2 
GAHP-A HT tekniske data → 12.
Lav en kant og en passende drænkanal for vandet, og sørg for en sti rundt om uniten af 
hensyn til dens vedligehold.
Selvom uniten kun laver små vibrationer, anbefales det kraftigt at bruge vibrationsdæm-
pere (fås som ekstratilbehør, se afsnit 7 tilbehør → 75) ved montage på terrasse eller tag, 
hvor der kan opstå resonansfænomener.
Desuden tilrådes det at bruge fleksible forbindelser (vibrationsdæmpene forbindelser) 
mellem uniten, vandkredsene og gastilslutningen.

Undgå at placere uniten på taget direkte over lokaler, som kræver ro.

stØtter og PlACerIng I VAter
Uniten skal placeres korrekt i vater ved hjælp af et vaterpas på toppen af uniten.
Om nødvendigt bring uniten i vater med metalskiver. Brug ikke træklodser, da de hurtigt 
vil blive deformeret.
frIrUM
Placer uniten, så der er en passende minimum afstand fra brændbare flader, vægge eller 
andet udstyr som vist i figur 4.2 Frigange → 30.

Et mindste frirum er nødvendigt for at kunne udføre vedligehold og for at sikre den nød-
vendige luftstrøm til varmeveksleren med dens kølefinner.
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figur 4�2 – Frigange

Placer helst uniten langt fra omgivelser, hvor der er behov for stilhed, fx soveværelser og 
mødeværelser.
Vurder støjbelastningen fra uniten i forhold til omgivelserne: Undgå at placere uniten på 
steder (fx bygningshjørner), hvor støjen kan blive forstærket (ekko-effekt).

4.3  TILSLUTNING AF VANDKREDSE
generelle retningslinjer

 Vandinstallationen kan udføres med rør af rustfrit stål, sort stål, kobber eller tvær-•	
bundet polyætylen, der er beregnet til varme/køleformål. Alle vandrør og forbin-
delser skal være velisolerede i overensstemmelse med gældende love og regler for 
at hindre varmetab og udvendig kondens.
 For at hindre frost i primærkredsen om vinteren har uniten en frostsikringsfunktion, •	
som aktiverer primærkredsens cirkulationspumpe (hvis styret af uniten) og unitens 
brænder (om nødvendigt). Det er derfor nødvendigt at sikre en permanent el- og 
gas-forsyning til uniten, og at bruge frostvæske af typen hæmmet monoætylen.
 Hvis der bruges frostvæske (se afsnittet 4.6 FYLDNING AF VANDKREDSENE •	 → 35), 
BRUG IKKE galvaniserede rør, da de kan risikere at korrodere ved tilstedeværelsen 
af glykol.
 Ved brug af hårde rør brug vibrationsdæmpene koblinger i vand- og gas-tilslutnin-•	
gerne på unitens tilslutningssteder for at undgå vibrationer.

Som andet vandbaseret udstyr bruger Roburs varme- og køle-systemer vandværksvand 
af god kvalitet. For at undgå drifts- eller holdbarheds-problemer forårsaget af påfyldning 
eller efterfyldning af vand, referer venligst til normerne for vandbehandling i termo-hy-
drauliske installationer i bolig eller erhvervsbygninger. Parametrene vist i tabel 4.1 Kemi-
ske og fysiske vandparametre → 31 skal overholdes.
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tabel 4�1 – Kemiske og fysiske vandparametre

KeMIsKe og fYsIsKe PArAMetre for VAnd I VArMe-/KØle-sYsteMer
PArAMeter MÅleenhed tIllAdt oMrÅde
pH \ 6,5 - 8,0
Klorider mg/l < 125
Totalt klor mg/l < 0,4
Total hårdhed (CaCO3) °f < 15
Jern mg/kg < 0,5
Kobber mg/kg < 0,1
Aluminium mg/l < 0,5
Langelier’s index \ 0
sKAdelIge stoffer
Aktivt klor mg/l < 0,2 (*)
Fluorider mg/l < 1
Sulfider IKKE TILSTEDE

* Opfylder og respekterer gældende lovgivning.

Vandkvalitet kan måles ved forskellige parametre, fx surhedsgrad (pH), hårdhed, led-
ningsevne, klorid-indhold, klor-indhold og jern-indhold.

Tilstedeværelsen af aktivt klor i vand kan især ødelægge dele af installationen og Robur 
uniten. Sørg derfor for, at indholdet af aktivt klor og total hårdhed opfylder betingelserne 
angivet i tabel 4.1 Kemiske og fysiske vandparametre → 31. 1°f = 1,79 °dH.

Den måde, installationen drives på, kan medføre nedsættelse af vandkvaliteten.
Desuden kan en massiv efterfyldning eller udskiftning af vand medføre ændringer i de 
kemiske eller fysiske egenskaber i ovennævnte parametre. Udskiftning bør ikke overstige 
5% af den totale vandmængde om året. Det tilrådes at kontrollere vandkvaliteten regel-
mæssigt, især ved automatisk eller jævnlig efterfyldning.
Hvis der er behov for vandbehandling, skal dette udføres af en professionel eller kompe-
tent person, som nøje følger  instruktionerne fra producenten eller leverandøren af de 
kemiske vandbehandlingsmidler, da der ellers kan ske skader på helbred, miljø og Robur 
uniten.
Der er mange vandbehandlingsmidler på markedet.
Uden at være udtømmende kan Robur nævne følgende:

 FERNOX – Alphi 11 Protector (frostbeskyttelse + generel beskyttelse).•	
 FERNOX – F1 Protector (generel beskyttelse).•	
 FERNOX – AF 10 Biocide (biocider til brug i gulvvarmesystemer).•	

Hvis der er behov for gennemskylning af rørene, skal det udføres af en kompetent eller 
professionel person, som nøje følger instruktionerne fra producenten eller leverandøren 
af de kemiske midler, der skylles med, og man skal undgå brugen af midler, der er aggres-
sive overfor rustfrit stål, eller som indeholder eller afgiver frit klor.
Sørg for at rense rørene omhyggeligt, så alle alle aflejringer og kemiske rester fjernes fra 
rørene.
Robur er ikke ansvarlig for at sikre, at vandkvaliteten altid overholder kravene i tabel 4.1 
Kemiske og fysiske vandparametre → 31. Manglende overholdelse af disse krav kan hin-
dre god drift samt integriteten og pålideligheden af Robur uniten, og det kan gøre ga-
rantien ugyldig.
For yderligere information kontakt venligst Miltons tekniske service, telefon 4697 0000.
Nedenstående komponenter skal altid monteres tæt på uniten:

 VIBRATIONSDÆMPENDE KOBLINGER i unitens vand- og gas-tilslutninger.•	
 MANOMETRE på fremløbs- og returløbsrørene.•	
 FLOWREGULERENDE VENTIL på returløbsrøret (kun hvis anlægget styres af en CCP/•	
DDC).
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 VANDFILTER på vandpåfyldningsrøret.•	
 AFSPÆRRINGSVENTILER på installationens vand- og gasrør.•	
 3 BAR SIKKERHEDSVENTIL på fremløbsrøret.•	
 SYSTEM-EKSPANSIONSBEHOLDER installeret på fremløbsrøret.•	
 EKSPANSIONSBEHOLDER for hver varmekilde, installeret på fremløbsrørene (pri-•	
mærsiden). Monter også en system ekspansionsbeholder på sekundærsidens 
fremløbsrør.

Uniten har ikke indbygget ekspansionsbeholder. Det er derfor nødvendigt at installere 
en passende ekspansionsbeholder, dimensioneret til det maksimale temperaturområde, 
vandmængden og det maksimale vandtryk i anlægget.

 VANDCIRKULATIONSPUMPE med variabel hastighed I ANLÆG MED ÉN UNIT, place-•	
ret i unitens returløbsrør.
 VANDCIRKULATIONSPUMPER med variabel hastighed I ANLÆG MED FLERE UNITS •	
(hver unit skal have sin pumpe), placeret i unitens returløbsrør.
 EFTERFYLDNINGSSYSTEM: Hvis der bruges et automatisk efterfyldningssystem, •	
anbefaler vi inden vinteren at kontrollere for monoætylenglykol procenten.

For andre komponenter i systemet se "Design Manual". For yderligere information eller 
teknisk support om disse emner kontakt Miltons tekniske afdeling (tel.: 4697 0000) eller 
besøg Roburs hjemmeside på www.robur.it.

De nødvendige handlinger under første opstart eller senere indstilling af anlægget må 
kun udføres af en autoriseret Robur tekniker, i Danmark Miltons tekniske afdeling. Disse 
handlinger er beskrevet i afsnittet 6 FØRSTE OPSTART OG VEDLIGEHOLD → 67.

Garantien på produktet er ugyldig, hvis den første opstart ikke er udført af af en autorise-
ret Robur tekniker, i Danmark Miltons tekniske afdeling.

4�4  gAsforsYnIng
Installationen af gasforsyningsrørene skal overholde gældende love, regler og normer.
Gastrykket skal være indenfor området vist i tabel 4.2 Gasnettryk → 33.

Tilførsel af gas til uniten ved et højere tryk end angivet ovenfor kan beskadige gasventi-
len og resultere i farlige situationer.

LPG systemer skal udstyres med en 1. trins trykreduktionsventil tæt på LPG tanken for 
at reducere gastrykket til 1,5 bar, og en 2. trins trykreduktionsventil tæt på uniten, som 
reducerer trykket fra de 1,5 bar til et tryk, der svarer til gasnettets tryk i installationslandet 
(se tabel 4.2 Gasnettryk → 33).

Eksempel fra det italienske marked: For G30 gas fra 1,5 til 0,030 bar (30 mbar); for G31 gas 
fra 1,5 til 0,037 bar (37 mbar).

LPG kan medføre korrosion, og rør og fittings skal være resistente overfor denne 
korrosion.
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Lodrette gasrør skal udstyres med en sifon og et vandudskilningssystem for kondens, 
der kan dannes på indersiden af røret i kolde perioder. Det kan også være nødvendigt at 
isolere gasrøret for at hindre dannelsen af store mængder kondens.

Monter under alle omstændigheder en afspærringsventil (kugleventil) på gasforsynings-
røret, så gasforsyningen kan afbrydes efter behov.

tabel 4�2 – Gasnettryk

e3-gs; e3-Ws; e3-A; gAhP-gs; gAhP-Ws; gAhP-A gas forsyningstryk
Produktkategorier Installationslande g20 [mbar] g25 [mbar] g30 [mbar] g31 [mbar] g25�1 [mbar] g27 [mbar] g2,350 [mbar]

II2H3B/P

AL, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, 
HR, IT, LT, MK, NO, RO, SE, 
SI, SK, TR

20 30 30

AT, CH 20 50 50

II2H3P

AL, BG, CZ, ES, GB, HR, IE, IT, 
LT, MK, PT, SI, SK, TR 20 37

RO 20 30
II2ELL3B/P DE 20 20 50 50
II2Esi3P FR 20 25 37
II2HS3B/P HU 25 30 30 25
II2E3P LU 20 50
II2L3B/P NL 25 50 50
II2E3B/P

PL
20 37 37

II2ELwLs3B/P 20 37 37 20 13
II2ELwLs3P 20 37 20 13
I2E(R)B ; I3P BE 20 25 37
I3P IS 30
I2H LV 20
I3B/P MT

30 30
I3B 30

Data for udstyrets brændselsforbrug pr. time findes i tabellerne 2.1 GAHP-A LT tekniske 
data → 11 og 2.2 GAHP-A HT tekniske data → 12.

4�5  KondensAtUdlednIng
Røggaskondensatudledningen findes på unitens venstre side.
Uniten er forsynet med en sifon med et tilsluttet rør. Under transporten er røret foldet 
sammen forrest i venstre side af  unitens bund.
For at installerer/tilslutte kondensatudledningsrøret udfør følgende:

 Før røret gennem hullet forneden i venstre side af uniten (se figur 4.3 Position for 1. 
kondensatudløb og røggastermostat med manuel reset → 34).
 Tilslut røret til et plastrør af passende længde.2. 
 Forbindelsen mellem røret og plastrøret skal være synlig.3. 
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figur 4�3 – Position for kondensatudløb og røggastermostat med manuel reset

fIgUrforKlArIng
A  Kondensat udledningsrør
B  Kondensat udledningssifon
C  Røggastermostat med manuel reset

Kondensudledningen til kloakken skal opfylde følgende krav:
 Dimensioneret til at kunne aflede det maksimale kondensflow (se tabel 2.1 GAHP-A •	
LT tekniske data → 11 eller tabel 2.2 GAHP-A HT tekniske data → 12.
 Udført i et materiale der kan modstår en surhedsgrad på pH 3 til 5.•	
 Monteret med en hældning på mindst 10 mm pr. meter; hvis det ikke er muligt, •	
monter en kondensatpumpe (fås som ekstraudstyr) ved uniten - se afsnittet 7 
tilbehør → 75).
 Udført så kondensatet ikke kan fryse.•	
 Blandet fx med passende andet spildevand (vaskemaskine, opvaskemaskine), der •	
normalt er basisk, så vandet neutraliseres før udledningen til kloakken.

Udled ikke kondensatet til en tagrende, da det kan forårsage korrosion af de materialer, 
der ofte bruges til tagrender.

fYlde sIfonen

For at fylde sifonen udfør følgende:
 Tilslut kondensatudløbet til et afløb.1. 
 Fjern det nederste venstre sidepanel for at få adgang til sifonen.2. 
 3. hvis røggasrørsystemet ikke er tilsluttet: Hæld 0,2 liter vand direkte i unitens 
røggasrør, og kontroller visuelt, at sifonen er fuld (se detalje B i figur 4.3 Position 
for kondensatudløb og røggastermostat med manuel reset → 34). Fortsæt med 
punkt 6.
 4. hvis røggasudledningsudstyret allerede er monteret: Fjern spændbåndet, som 
fastgør plastrøret til sifonen, fjern plastrøret fra sifonen, og fyld det med 0,2 liter 
vand.
 Tilslut plastrøret igen, og fastgør det med spændbåndet.5. 
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 Monter det nederste venstre sidepanel.6. 

Hvis uniten kører med tom sifon, er der risiko for udslip af røggas.

4�6  fYldnIng Af VAndKredsene
Når alle hydrauliske, gas og elektriske tilslutninger er udført, kan installatøren fortsætte 
med at fylde vand på anlægget, idet følgende skal overholdes:

forudsætninger: Uniten skal være tilsluttet hydraulisk og elektrisk.

 Aktiver de automatiske luftudskillere, og åbn alle termostatventiler i anlægget.1. 
 Fyld vandkredsene med rent vand, og tilsæt om nødvendigt en passende mæng-2. 
de monoætylenglykol i forhold til laveste vintertemperatur på installations-
stedet og systemets vandmængde (se tabel 4.3 Tekniske data for påfyldning af 
vandkredsene → 36).
 Kontroller returløbsrørets filter for urenheder, og rens det om nødvendigt.3. 
 Kontroller, at sifonen i kondensatudløbet er fyldt med vand som beskrevet 4. 
ovenfor.
 Fyld anlægget op til korrekt tryk, og sørg for, at vandtrykket ikke er mindre end 1 5. 
bar og ikke større end 2 bar; kør derpå cirkulationspumpen i mindst 30 minutter. 
Kontroller vandfilteret igen, og rens det om nødvendigt.

For at lette udskillelsen af luft fra vandsystemet er uniten forsynet med en manuel 
luftudskiller.

 eventuel brug af glykol frostvæske
Glykoler, der normalt bruges til at sænkefrysepunktet for vand, er stoffer i et mellemstadie 
af oxidation, som, hvis det kommer i kontakt med oxiderende midler fx ilt, omdannes til 
syrer. Omdannelsen til syrer øger væskens korrosive natur overfor anlægget. Derfor er de 
kommercielt tilgængelige blandinger tilsat inhibitorer, der kan kontrollere opløsningens 
pH. For at oxidere og nedbryde glykol skal der være oxiderende stoffer fx ilt tilstede. I et 
lukket kredsløb, hvor der ikke tilsættes nyt vand (og derfor heller ikke ny ilt), vil processen 
stoppe, når der ikke er mere ilt tilstede, og nedbrydningen af glykol stopper.
De fleste systemer er dog af den ikke-forseglede type, og derfor tilføres der hele tiden ny 
ilt.
Det er derfor vigtigt, uanset hvilken type glykol man bruger, at verificere at den er til-
strækkelig suppleret med inhibitorer, og det er nødvendigt regelmæssigt at kontrollere 
vandet i hele anlæggets levetid.

Frostbeskyttelsesmidler til biler, der ikke indeholder inhibitorer men blot ætylenglykol, 
kan ikke bruges i køle- og varmeanlæg. 

Producenten accepterer intet hverken kontraktmæssigt eller ikke-kontrakt-
mæssigt ansvar for skader, der er forsaget af brugen eller bortskaffelse af glykol 
frostbeskyttelsesmidler�
Det er desuden vigtigt at minde om, at brugen af monoætylenglykol ændrer systemvan-
dets termofysiske egenskaber, især vægtfylde, viskositet og middel varmefylde. Kontrol-
ler altid udløbsdatoen og/eller nedbrydningen af produktet med forhandleren.
Tabel 4.3 Tekniske data for påfyldning af vandkredsene → 36 viser det omtrentlige fry-
sepunkt for vand-glykol blandinger og den tilhørende stigning i tryktaber i uniten som 
funktion af monoætylenglykol procenten.
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Tabel 4.3 Tekniske data for påfyldning af vandkredsene → 36 skal tages i betragtning 
ved dimensioneringen af rørene og cirkulationspumpen (for beregning af tryktabet i 
uniten, se tabel 2.1 GAHP-A LT tekniske data → 11 eller tabel 2.2 GAHP-A HT tekniske 
data → 12).
Alligevel er det tilrådeligt at kontrollere de tekniske data for den anvendte monoæty-
lenglykol. Bruges et automatisk efterfyldningssystem, skal glykolprocenten kontrolleres 
mindst lige før vintersæsonen.

tabel 4�3 – Tekniske data for påfyldning af vandkredsene

% MonoÆtYlenglYKol 10 15 20 25 30 35 40
VAND-GLYKOL BLANDINGENS FRYSEPUNKT -3°C -5°C -8°C -12°C -15°C -20°C -25°C
PROCENT FORØGET TRYKTAB -- 6% 8% 10% 12% 14% 16%
UNITENS EFFEKTIVITETSTAB -- 0,5% 1% 2% 2,5% 3% 4%

Hvis glykolprocenten ≥ 30% (for ætylenglykol) eller ≥ 20% (for propylenglykol):

 Indstil parameter 182 i menu 4 til "1" (installatørens ansvar).•	

4�7  rØggAsUdlednIng
Denne unit er godkendt til udledning af røggasser direkte til det fri gennem et 
røggasrør.
Hver enhed har en Ø 80 mm tilslutning (forsynet med en egnet pakning) placeret på 
venstre side (se figur 2.1 Mål (Standard ventilation) → 14 eller figur2.2 Mål (støjsvag 
version) → 14).
Uniten indeholder et røggasrør sæt, som skal monteres af installatøren.
Røggasrør sættet indeholder (se figur 4.4 Røggasudledning → 37):

 n. 1 røggasrør Ø 80mm (længde 300 mm) komplet med tilslutning.•	
 n. 1 regnudleder.•	
 n. 1 90° knæ Ø 80 mm.•	

For at samle og montere røggasrør sættet udfør følgende:

forudsætning: Uniten skal være monteret i installationen (se figur 4.4 
Røggasudledning → 37).

 Monter regnudlederen (C) på 90° knæet (A).1. 
 Monter 90° knæet (A) til tilslutningen på venstre side af uniten.2. 
 Monter terminal/rør samlingen (B) på knæet (A)3. 
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figur 4�4 – Røggasudledning

fIgUrforKlArIng
A  Knæ 90° Ø 80
B  Rør Ø 80 Lg.300 mm m/hætte
C  Regnbeskytter

4�8  ProgrAMMerIng Af VAndPArAMetre

Handlingerne beskrevet i dette afsnit er kun nødvendige, hvis uniten ikke er tilsluttet til 
en DDC eller en CCP.

Hvis uniten er tilsluttet til en CCP/DDC, følg kun instruktionerne i manualerne for CCP/
DDC'en.

Dette afsnit forklarer, hvordan man indstiller vandparametrene på unitens indbyggede 
styring. Brugere, der ikke er fortrolig med de grundlæggende principper for brug af sty-
ringen, henvises til afsnittet 3.2 INDBYGGET ELEKTRONIK → 19.
For at konfigurere uniten gå til menu 3 i styringen.
Der kan indstilles 3 vandparametre: Vælg bogstavet E for at gå tilbage til den forrige 
menu.

tabel 4�4 – Menu 3 parametre

VAndPArAMetre dIsPlAYet VIser
Valg af styrende vandtermostat 3.160
Driftstemperatur indtstilling 3.161
Koblingsdifferens 3.162
(EXIT MENU) 3.    E

Beskrivelse af parametrene:
 Vandtermostatvalg, parameter 160. Denne parameter kan have to værdier "0" og •	
"1". Værdien "0" indikerer, at "aktivering/deaktivering" temperaturen aflæses på 
unitens RETURLØB. Værdien "1" indikerer, at "aktivering/deaktivering" temperatu-
ren aflæses på unitens FREMLØB.
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 Indstillet driftstemperatur, parameter 161: Denne parameter indstiller vandtempe-•	
raturen, som, når den er nået, medfører at uniten bliver deaktiveret (hvis effektmo-
dulering ikke er aktiveret - parameter 181).
 Koblingsdifferens, parameter 162: Denne parameter repræsenterer forskellen i gra-•	
der, som skal lægges til indstillet driftstemperatur (parameter 161) for at få den 
temperatur, hvor anlægget starter igen. Denne parameter bruges kun, hvis effekt-
modulering ikke er aktiveret - parameter 181.

Uniten opvarmer vandet, indtil vandtemperaturen når den indstillede driftstemperatur. 
Hvis effektmodulering ikke er slået til, afbrydes opvarmningen. Vandtemperaturen fal-
der nu til en temperatur, der svarer til Indstillet driftstemperatur + Koblingsdifferens; når 
denne temperatur er nået starter opvarmningen igen.
Eksempel:
Termostat: Aflæsning fra returløbsføleren.
Parameter 181: 0 (effektmodulering IKKE aktiv)
Indstillet driftstemperatur: +40,0°C
Koblingsdifferens: -2,0°C

 Uniten opvarmer vandet, indtil vandtemperaturen kommer op på den indstillede •	
driftstemperatur på 40°C.
 Uniten stopper opvarmningen: Vandet i anlægget, som kommer tilbage, bliver •	
gradvist koldere, indtil det når en temperatur på 40,0 - 2,0 = 38°C.
 Så starter uniten igen, og vandet opvarmes igen.•	
 Denne cyklus gentages.•	

Følgende procedure illustrerer detaljeret, hvordan man konfigurerer styringens parame-
tre inde i uniten.
Hvis du ikke er bekendt med procedurerne for adgang til knap og menuer, se afsnittene 
"Display og styreknap" og "Adgang til menuerne" mv.
For at indstille parametrene i menu 3:
forudsætninger: Uniten er tændt, og der er adgang til styringen, se "Display og 
styreknap".
Gå ind i menu 3. Displayet viser menuens første parameter, nummer 160.

 Drej knappen med uret for at bladre gennem parametrene: 3.160, 3.161, 3.162; til 1. 
slut vises bogstavet E.
 Tryk på knappen for at vælge den viste parameter eller, hvis displayet viser E, for at 2. 
forlade menuen.
 Fx for at indstille parameter 161 (driftstemperaturen) udfør følgende:3. 
· Vælg parameteren: Drej på knappen indtil displayet viser 3.161.
· Tryk på knappen får at få adgang til at indstille parameteren; displayet blinker og 
viser den gamle værdi, fx 40,0 °C.
· Drej knappen for at ændre parameterens værdi.
· Tryk på knappen for at indlæse den indstillede værdi: displayet viser igen koden 
for den aktuelle parameter, 3.161. Parameteren er nu indstillet til sin nye værdi.
 Hvis andre parametre skal ændres, fortsæt som beskrevet ovenfor, og afslut derpå 4. 
fra menuen ved at trykke på knappen ved  bogstavet E.

For at forlade menuen, drej knappen med uret indtil displayet viser E, og tryk så på knap-
pen for at bekræfte handlingen. For detaljer om de viste koder på displayet under drift se 
afsnittet 8.1 OVERSIGT OG FEJLKODER → 77.
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5  eleKtrIsK InstAllAtIon
Dette afsnit beskriver, hvordan man udfører en korrekt elektrisk installation af uni-
ten, og det indeholder elektriske diagrammer, der kan være nyttige i forbindelse med 
vedligehold.
Installationen af uniten må kun udføres af firmaer, der er  kvalificerede i henhold til gæl-
dende lov i installationslandet, dvs. af autoriseret og professionelt uddannet personale.
Før udførelsen af anlæggets elektriske installation skal el-installatøren læse afsnittet 2.1 
ADVARSLER → 7, der indeholder vigtige anbefalinger om sikkerheden og henvisninger 
til gældende love og regler.

Ukorrekt installation eller installation, der ikke opfylder gældene love og regler, kan med-
føre skade på mennesker, dyr og ting. Robur S.p.A. kan ikke gøres ansvarlig for nogen 
skade, der er forårsaget af ukorrekt installation, eller som ikke opfylder gældende love 
og regler.

Figur 5.1 Printkort S61 → 40 og tabel 5.1 Printkort S61 → 40 viser detaljer om input til 
og output fra  S61 styringen. Det ekstra styrekort M10 er vist i detaljer i figur 5.2 Mod10 
styring → 41.
Uniten kan indstilles og styres på en af følgende måder afhængig af installationens type 
og det valgte styresystem:

 •	 tYPe A: Styret af CCP (se Figur 5.3 Comfort Control Panel og Tilbehør → 42, detalje 
CCP).
 •	 tYPe B: Styret af DDC (se Figur 5.4 CCI/DDC → 43).
 •	 tYPe C: Styret af en særlig styrekontakt (fx on/off afbryder, luftthermostat, timer, 
etc.).

Afsnittet 5.1 ELEKTRISKE DIAGRAMMER FOR UNITEN → 44 indeholder de elektriske dia-
grammer for uniten.



40

figur 5�1 – Printkort S61

SCH S61

fIgUrforKlArIng
Se nedenstående tabel

tabel 5�1 – Printkort S61

KODE BESKRIVELSE
SCH1 Printkort S61
SCH3 Mod10 elektronisk styring (se figuren for flere detaljer)
A1, A2 Aux. indgange
ENC Knap
F1 Sikring T 2A
F2 Sikring F 10A
F3 Sikring T 2A
F4 Sikring T 3,15A
FAN (BK, WH, BR) Blæserudgang
FS5 (24V AC) Strømforsyning til styring 24-0-24 Vac
IGN.BOX (L, N) El-forsyning til flammekontrol 230 V AC
J1 CAN BUS lus
J10 Lus N.O. kontakt
J82 W10 printkort stik (på Mod10)
JP10 6-polet flammekontrol stik
JP12 Røggasføler indgang
JTAG S61 styring programmeringsstik
MAIN 230V (L, N) S61 styring el-forsyning 230 V AC
N.O. stik Pumpestik, N.O.
P7 (R, W, Y, o) Særlig afbryder indgang
P8 (GND, L, H) CAN BUS stik
PUMP 230V (L, N) Vandkredspumpe udgang
SPI Kommunikationsport til Mod10 styring
SRT1 Vandkredspumpe rotationsføler indgang
SRT2 Vandflowmeter indgang
TA Udeføler indgang
TA1 Kondensatorens indløbstemperaturføler indgang
TA2 Bruges ikke
TCN Røggastemperaturføler indgang
TF Røggastermostat indgang
TG Generator temperaturføler indgang
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KODE BESKRIVELSE
THMF Fremløbstemperaturføler indgang
THRF Returløbstemperatur føler indgang
TL Generator sikkerhedstermostat føler indgang

SCH S61

figur 5�2 – Mod10 styring

Mod10 styring

fIgUrforKlArIng
HFLOW  Bruges ikke
CFLOW  Kondens vandføler
J51  SPI stik
HPMP  Primærkreds cirkulationspumpe 

udgang (0-10 V) [A/GS/WS]
CPMP  Koldtvandspumpe udgang [GS/WS]
NC1-C1  Statuslampe for låsende fejlmelding
CN5  Blæserstyring
J82  W10 aux. styringsstik 
J83  W10 kabelskærm tilslutning
CN1  Inputs 0-10V (bruges ikke)
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figur 5�3 – Comfort Control Panel og Tilbehør

fIgUrforKlArIng
CCP  Comfort Control Panel
Enheder, der danner CCP'en
AVS37  Comfort Control Siemens
RVS61  System styring og indstilling
CCI  Comfort Control Interface (CCI)
PLC  Programmable Logic Control
AVS75  Expansion

Mulige ekstra komponenter
QAA55  Rumstyring basis
QAA75  Rumstyring
QAA78  Radio rumstyring
ASV71  Antenne 
AVS13  Sender
QAC34  Udeføler
LPS   Central kommunikationsenhed til fjernstyring
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figur 5�4 – CCI/DDC
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5�1  eleKtrIsKe dIAgrAMMer for UnIten
figur 5�5 – El-diagram for uniten
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5�2  eleKtrIsK tIlslUtnIng Af UnIten

Inden du arbejder på elektriske forbindelser, sørg for, at der ikke er elektrisk spænding på 
anlægget.

forudsætning: Uniten er monteret mekanisk.

 Brug et kabel af typen FG7(O)R 3Gx1,5 til anlæggets el-forsyning.1. 
 Tilslut el-forsyningen til uniten med et kabel som ovenfor anført i punkt 1 via en tæt-2. 
ved siddende to-polet afbryder med 3 mm kontaktafstand (se detalje «GS» i figur 
5.6 Elektrisk diagram → 45) og to 5A sikringer type T eller en 10A automatsikring.
 Forbered den elektriske installation således, at jordledningen er længere end de 3. 
øvrige ledninger, så den bliver den sidste til at blive afbrudt, hvis ledningen ved en 
fejl bliver revet ud. Dette sikrer jordforbindelsen.

Den elektriske sikkerhed er kun sikret, når anlægget er korrekt forbundet til et effektiv 
jordforbindelelsessystem, der er udført i overensstemmelse med gældende sikkerheds-
regler. Brug aldrig et gasrør som jordforbindelse.

figur 5�6 – Elektrisk diagram

Eksempel på tilslutning af uniten til 230 V 1-fase - 50 Hz el-forsyning

fIgUrforKlArIng
TER  terminalprintkort
L  fase
N  neutral
IKKE MEDLEVEREDE komponenter
GS  hovedafbryder

5�3  tYPe A (CoMfort Control PAnel)

Dette afsnit beskriver, hvordan man forbinder en eller flere units til et Comfort Control 
Panel (CCP). Især:

 Hvad er et CAN BUS kabel.1. 
 Tilslutning af CAN BUS kablet til unitens indbyggede styring.2. 
 Tilslutning af CAN BUS kablet til et Comfort Control Panel.3. 
 Tilslutning af et Comfort Control Panel.4. 
 Tilslutning af vand-cirkulationspumpen.5. 

For specifik information om drift og programmering af CCP'en se dens manual.

Uniten og CCP'en kommunikerer med hinanden via et CAN BUS net.
CAN BUS nettet indeholder et antal elementer (units eller CCP'er) kaldet nodes, som er 
forbundet vi et 3-koret kabel. Der er to slag nodes: Ende-nodes og mellem-nodes.

 Ende-nodes er units eller CCP'er, der kun er forbundet til ét andet element.•	
 Mellem-nodes er units eller styringer, der er forbundet til to andre elementer.•	
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Diagrammet i figur 5.7 Eksempel på CAN BUS → 46 giver et eksempel på et CAN BUS net: 
3 units er forbundet il hinanden og til én CCP. Unit D og CCP'en er ende-nodes, medens 
units C og B er mellem-nodes, der er forbundet til 2 elementer.

En CCP kan styre op til 3 units af samme type.

figur 5�7 – Eksempel på CAN BUS

Ende-nodes og mellem-nodes

fIgUrforKlArIng
A  Styring

B-C-D  Unit
1-4  Ende-nodes

2-3  Mellem-nodes

hvad er et CAn BUs kabel

Den benyttede kabeltype skal være egnet til CAN BUS anvendelser.

Nedenstående tabel viser detaljer for nogle typer CAN BUS kabler, grupperet efter mak-
simal afstand dækket af én type.

tabel 5�2 – CAN BUS kabeltyper

KABelnAVn sIgnAl / fArVe MAKs� lÆngde note
robur

Ordrekode O-CVO008
ROBUR NETBUS H= SORT L= HVID GND= BRUN (jord) 450 m
honeywell sds 1620

Den fjerde ledning skal aldrig bruges

BELDEN 3086A
H= SORT L= HVID GND= BRUN (jord) 450 m

TURCK type 530
devicenet Mid Cable
TURCK type 5711 H= BLÅ L= HVID GND= SORT (jord) 450 m
honeywell sds 2022
TURCK type 531 H= SORT L= HVID GND= BRUN (jord) 200 m

Eksempler på kabler for tilslutning til CAN netværket

Til en total længde på under 200 m og et net med højst 4 nodes (fx 3 GAHP + 1 styring) 
kan man bruge et enkeltskærmet kabel 3x0,75 mm.

Som vist i tabel 5.2 CAN BUS kabeltyper → 46 kræver en CAN forbindelse et CAN BUS 
kabel med 3 korer. Hvis kablet har mere end 3 farvede korer, brug ledningerne med de i 
5.2 CAN BUS kabeltyper → 46 viste farver, og skær de andre af.
ROBUR NETBUS kabel fås som ekstratilbehør, se afsnittet  7 tilbehør → 75.

tilslutning af CAn BUs kablet til unitens indbyggede styring

CAN BUS kablet tilsluttes til de tilhørende terminaler på styrekortet som vist nedenfor (se 
figur 5.8 Tilslutning af CAN BUS kabel → 47).
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figur 5�8 – Tilslutning af CAN BUS kabel

Eksempel på ét CAN BUS kabel forbundet til printkortet

fIgUrforKlArIng
A  Isolerbånd til bekyttelse af kort/skærm
B  CAN BUS kabelskærm
C  Kabelbøjle
D  Tilslutningsstik til CAN BUS ledningerne
E  Stik (n° 3) til CAN BUS kabel 
F  Fastgørelsespunkt til det andet CAN BUS 

kabel til MELLEM-node (hvis nødvendigt)



 








Før du arbejder på unitens elektriske panel, sørg for at el-forsyningen er slået fra.

 Afskær kablet i en passende længde, så det ikke bugter sig.1. 
 I den ene ende af kablet fjern ca. 70-80 mm af isoleringen uden at beskadige skær-2. 
men (metalnet eller alufolie og - hvis brugt - den uisolerede leder, der rører skær-
men) og ledningerne indenfor skærmen.
 Hvis kablet er for tyndt til at kunne holdes på plads af kabelbøjlen (detalje C i figur 3. 
5.8 Tilslutning af CAN BUS kabel → 47), gør det tykkere (til en diameter på ca. 12-13 
mm) ved at vikle isolerbånd udenpå kabelisoleringen tæt ved den strippede del.
 Kræng skærmen bagud på isoleringen, og sæt lidt isolerbånd på enden af den til-4. 
bagekrængede skærm (detalje A, figur 5.8 Tilslutning af CAN BUS kabel → 47).
 Hvis uniten er en 5. ende-node på nettet, tilslut de tre farvede ledere til den orange 
klemrække som vist i detalje "A" i figur 5.9 Elektrisk diagram → 48. Respekter de 
korrekte indikatorer L, H og GND vist i tabel 5.2 CAN BUS kabeltyper → 46, på figu-
ren og på printkortet under klemrækken.
 Hvis uniten er en 6. mellem-node, gentag trin 2 to step 5 for det andet kabel (på den 
måde har du to kabelstykker uden isolerende kappe i den ene ende). Sno korerne 
sammen for samme farve, og tilslut dem til den orange klemrække som vist i de-
talje "B" i figur 5.9 Elektrisk diagram → 48.
 Fastgør CAN BUs kablet (eller kablerne afhængig af node typen) til holdebøjlen på 7. 
el-panelets øvre del, således at den tilbagetrukne skærm er i fast forbindelse med 
metalbøjlen. Kablerne skal holdes fast af bøjlen, hvis man trækker i dem.
Placer lusene på printkortet korrekt i forhold til den node-type, der skal 
konfigureres:
 Hvis uniten er en •	 ende-node på nettet (dvs. 3 ledere er indsat i den orange 
klemrække på kortet): Indstil lusene som vist i detalje "A" på figur 5.9 Elektrisk 
diagram → 48:
 Hvis uniten er en •	 mellem-node på nettet (dvs. 6 ledere er indsat i den orange 
klemrække på kortet): Indstil lusene som vist i detalje "B" på figur 5.9 Elektrisk 
diagram → 48:
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figur 5�9 – Elektrisk diagram

Tilslutning af CAN BUS kabel til printkort: Detalje A  "ende-node", detalje B "mellem-node"

fIgUrforKlArIng
SCH  printkort
GND  Data fælles
L  Data signal LOW

H  Data signal HIGH
J1  Lus CAN-BUS node-type
A  Detalje "ende-node" (3 ledninger; 

J1=lus"lukket")

B  Detalje "mellem-node" (6 ledninger; 
J1=lus "åben")

P8  CAN stik

 Når alt ovenstående er gennemført, luk el-panelet, og genmonter unitens 8. 
frontpanel.

tilslutning af CAn BUs kablet til et Comfort Control Panel

CAN BUS kablet skal tilsluttes til det specielle orange stik, der følger med CCP'en i en 
pose.

Før du arbejder på Comfort Control Panelet, sørg for, at det er koblet fra elektrisk.

CCP'en har ligesom unitens styring, jumpers, der skal flyttes, så de kan konfigureres som 
mellem- eller ende-node. Positionen på en ny CCP er LUKKET (ende-node).

For at tilslutte CAN BUS kablet til en CCP:

forudsætning: Comfort Control Panelet er ikke tilsluttet elektrisk.

 Åbn Comfort Control Panelet med håndtaget til venstre.1. 
 Afhænging af den node-type, der skal konfigureres, indstil CCI'ens lus J21 som vist 2. 
i detalje "A" eller detalje "B" i figur 5.11 Tilslutning af CCI til CAN-BUS net → 50. 
CCI (Comfort Control Interface) er styringsdelen af CCP'en og har sin egen manual. 
Om nødvendig åbn CCI'ens bagpanel (4 skruer). Når lusene J21 er anbragt korrekt, 
monter igen bagpanelet med 4 skruer.
 Afskær kablet i en passende længde, så det ikke bugter sig.3. 
 Fjern ca. 70-80 mm af isoleringen uden at beskadige skærmen (metalnet eller alu-4. 
folie og - hvis brugt - den uisolerede leder, der rører skærmen) og ledninger inden-
for skærmen.
 Rul skærmen af, og tilslut den til  4 mm Ø krympefligen vist på 5.10 Tilslutning af 5. 
CAN BUS til stik P8 → 49, detaljer C og D.
 Hvis CCP'en er en 6. ende-node, tilslut de tre farvede ledninger til det orange stik 
"P8", som vist i detalje "A" på figur 5.11 Tilslutning af CCI til CAN-BUS net → 50. 
Overhold terminalmarkeringerne L, H, GND (på CCP'ens kort neden for stikket til 
"P8"), som vises både i tabel 5.2 CAN BUS kabeltyper → 46 og i eksemplet.
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 Hvis CCP'en er en 7. mellem-node, gentag trin 2 til 4 i på det andet CAN BUS ka-
bel, der skal forbindes. Forbind de 6 farvede ledninger til det orange stik "P8", un-
der overholdelse af instruktionerne i detalje "B" på figur 5.11 Tilslutning af CCI til 
CAN-BUS net → 50. Overhold terminalmarkeringern L, H, GND (på CCP'ens kort 
nedenfor stikket til "P8"), som vises både i tabel 5.2 CAN BUS kabeltyper → 46 og 
i eksemplet.
 Indsæt det orange stik "P8" med ledningerne først i den tilhørende åbning i CCI'ens 8. 
dæksel og derpå vendt korrekt på det tilhørende stik på CCI kortet.
 Brug den bageste dæksel-skrue tæt på CAN BUS'ens stik til af fastgøre 4 mm Ø 9. 
krympefligen (eller 2 krympeflige) (detalje D, figur 5.10 Tilslutning af CAN BUS til 
stik P8 → 49). Kablet skal sikres mod, at kunne trækkes ud.

CCI'en har lusene J21: Positionen af lusene, som afhænger af, om CCI'en er en mellem- el-
ler ende-node, skal være som vist i figur 5.11 Tilslutning af CCI til CAN-BUS net → 50.

CCI'en indeholder et batteri, som kan bevare data i hukommelsen, hvis strømforsyningen 
svigter. Batteriet har en levetid på ca� 7 år, hvorefter det skal udskiftes (af Miltons tek-
niske afdeling).

figur 5�10 – Tilslutning af CAN BUS til stik P8

Tilslutningsdetaljer for CAN BUS kablet

fIgUrforKlArIng
A  Isolerbånd for at beskytte kort og skærm
B  CAN BUS kabelledninger
C  CAN BUS kabelskærm
D  flig og fastgørelsesskrue
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figur 5�11 – Tilslutning af CCI til CAN-BUS net

Lus J21 lukket

fIgUrforKlArIng
CCI  Comfort Control Interface
P8  Orange stik
J21  Lus CAN-BUS på CCI kort

A  Detalje med "ende-node" (3 ledninger; J21=lus "lukket")
B  Detalje med "mellem-node" (6 ledninger; J21=lus "åben")
H,L,GND Data signalledninger

Nedenstående elektriske diagram viser tilslutningen af én unit til CCI'en (figur 5.12 Til-
slutning af CCI til én unit → 50) henholdsvis tre units (figur 5.13 Tilslutning af CCI til 3 
units → 51).

figur 5�12 – Tilslutning af CCI til én unit

Tilslutning af CCI til én unit

fIgUrforKlArIng
SCH  S61 styring

CCI  Comfort Control Interface
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figur 5�13 – Tilslutning af CCI til 3 units

Tilslutning af CCI til 3 units

fIgUrforKlArIng
SCH  S61 styring

CCI  Comfort Control Interface

tilslutning af et Comfort Control Panel

forudsætning: Uniten er ikke tilsluttet el-nettet.
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 Comfort Control Panelets nettilslutning skal være af typen FG7 3Gx2,5mm1. 2. El-for-
syningen er 230V AC 1-fase 50Hz.
 Afskær en passende kabellængde.2. 
 Kablet skal forbindes til klemrækken nederst til højre på Comfort Control Panelet. 3. 
Lav et hul i det elektriske kabinet nær ved klemrækken, og før kablet igennem 
det.
 Tilslut kablet til klemrækken som vist i figur 5.6 Elektrisk diagram 4. → 45, og monter 
en 10A automatsikring ovenfor Comfort Control Panelet.

tilslutning af vand-cirkulationspumpen

Før ethvert arbejde på elektriske forbindelser, sørg for at el-tilslutningen er koblet fra.

For at optimere unitens drift installer en WILO STRATOS PARA pumpe på primærkredsen 
(se afsnit 7 tilbehør → 75), som styres af Robur Mod10 styringen.

Andre pumpemodeller supporteres ikke.

Vejledning i tilslutning af WILO STRATOS PARA pumper findes nedenfor (se afsnit 7 
tilbehør → 75).
Hver WILO pumpe har et 230 V el-forsyningskabel og et 0-10V styrekabel (begge 1,5 m 
lange) for tilslutning til unitens elpanel. For længere kabler brug et skærmet 2x0,75 mm2 
0-10V signal-kabel og et FG7 3Gx2.5mm2 el-forsyningskabel.

forudsætning: Uniten er anbragt på sin endelige placering.

 Kontroller, at el-forsyningen er slået fra.1. 
 Fjern unitens frontpanel og dækslet over el-panelet.2. 
 Forbind den brune ledning fra WILO STRATOS PARA pumpen til terminal "-" på 3. 
HPMP klemmerne på Mod10 kortet. Forbind den hvide ledning fra WILO STRATOS 
PARA pumpen til terminal "+" på HPMP klemmerne på Mod10 kortet. Isoler de 
sorte og blå ledninger (se figur 5.14 El-diagram for tilslutning af Wilo pumper med 
variabel hastighed → 53).
 Tilslut pumpen til el-nettet via en 2-polet afbryder (se detalje IP på figur 5.14 El-4. 
diagram for tilslutning af Wilo pumper med variabel hastighed → 53) og en 2A 
sikring.
 Når alt ovenstående er gennemført, luk el-panelet, og genmonter unitens 5. 
frontpanel.

Tænd eller sluk ALDRIG WILO STRATOS PARA pumpen via afbryderen til uniten.
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figur 5�14 – El-diagram for tilslutning af Wilo pumper med variabel hastighed

El-diagram for tilslutning af Wilo pumper med variabel hastighed

fIgUrforKlArIng
IP  2-polet pumpeafbryder
F  Sikring
P  Cirkulationspumpe (primærkreds)

Pumpeledningsfarver
brun  tilslutning til - stik
hvid  tilslutning til + stik
sort  isoler
blå  isoler

5�4  tYPe B (ddC)

Dette afsnit beskriver, hvordan man forbinder en eller flere units til en Direct Digital Con-
troller. Især:

 Hvad er et CAN BUS kabel.1. 
 Tilslutning af CAN BUS kablet til unitens indbyggede styring.2. 
 Tilslutning af CAN BUS kablet til en DDC.3. 
 Tilslutning af en DDC.4. 
 Tilslutning af vand-cirkulationspumpen.5. 

For specifik information om DDC'en se dens manual.

Uniten og DDC'en kommunikerer med hinanden via et CAN BUS net.
CAN BUS nettet indeholder et antal elementer (units eller DCC'er) kaldet nodes, som er 
forbundet vi et 3-koret kabel. Der er to slag nodes: Ende-nodes og mellem-nodes.

 Ende-nodes er units  eller DDC'er, der kun er forbundet til ét andet element.•	
 Mellem-nodes er units eller DDC'er, der er forbundet til to andre elementer.•	
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Diagrammet i figur 5.7 Eksempel på CAN BUS → 46 giver et eksempel på et CAN BUS net: 
3 units er forbundet il hinanden og til én DDC. Unit D og DDC'en er ende-nodes, medens 
units C og B er mellem-nodes, der er forbundet til 2 elementer.

En DDC kan placeres på ethvert punkt i CAN BUS nettet. Både DDC'er og units kan fun-
gere både som ende- og mellem-nodes. Én DDC kan styre op til 16 units. Hvis der er mere 
end 16 units på nettet, kan der tilsluttes i alt op til 3 DDC'er til samme net.

hvad er et CAn BUs kabel

Den benyttede kabeltype skal være egnet til CAN BUS anvendelser.

Tabel 5.2 CAN BUS kabeltyper → 46 viser detaljer for nogle typer CAN BUS kabler, grup-
peret efter maksimal afstand dækket af én type.

For en samlet distance på ≤200 m og netværk med højst 6 nodes (typisk eksempel: op til 
5 GAHP + 1 DCC) kan man bruge et enkeltskærmet 3x0,75 mm kabel.

Som vist i tabel 5.2 CAN BUS kabeltyper → 46 kræver en CAN forbindelse et CAN BUS 
kabel med 3 korer. Hvis kablet har mere end 3 farvede korer, brug ledningerne med de i 
5.2 CAN BUS kabeltyper → 46 viste farver, og skær de andre af.
ROBUR NETBUS kabel fås som ekstratilbehør, se afsnittet  7 tilbehør → 75.

tilslutning af CAn BUs kablet til unitens indbyggede styring

CAN BUS kablet tilsluttes til de tilhørende terminaler på styrekortet som vist nedenfor (se 
figur 5.8 Tilslutning af CAN BUS kabel → 47).

Før du arbejder på unitens elektriske panel, sørg for at el-forsyningen er slået fra.

 Afskær kablet i en passende længde, så det ikke bugter sig.1. 
 I den ene ende af kablet fjern ca. 70-80 mm af isoleringen uden at beskadige skær-2. 
men (metalnet eller alufolie og - hvis brugt - den uisolerede leder, der rører skær-
men) og ledningerne indenfor skærmen.
 Hvis kablet er for tyndt til at kunne holdes på plads af kabelbøjlen (detalje C i figur 3. 
5.8 Tilslutning af CAN BUS kabel → 47), gør det tykkere (til en diameter på ca. 12-13 
mm) ved at vikle isolerbånd udenpå kabelisoleringen tæt ved den strippede del.
 Kræng skærmen bagud på isoleringen, og sæt lidt isolerbånd på enden af den til-4. 
bagekrængede skærm (detalje A, figur 5.8 Tilslutning af CAN BUS kabel → 47).
 Hvis uniten er en 5. ende-node på nettet, tilslut de tre farvede ledere til den orange 
klemrække som vist i detalje "A" i figur 5.9 Elektrisk diagram → 48. Respekter de 
korrekte indikatorer L, H og GND vist i tabel 5.2 CAN BUS kabeltyper → 46, på figu-
ren og på printkortet under klemrækken.
 Hvis uniten er en 6. mellem-node, gentag trin 2 to step 5 for det andet kabel (på den 
måde har du to kabelstykker uden isolerende kappe i den ene ende). Sno korerne 
sammen for samme farve, og tilslut dem til den orange klemrække som vist i de-
talje "B" i figur 5.9 Elektrisk diagram → 48.
 Fastgør CAN BUs kablet (eller kablerne afhængig af node typen) til holdebøjlen på 7. 
el-panelets øvre del, således at den tilbagetrukne skærm er i fast forbindelse med 
metalbøjlen. Kablerne skal holdes fast af bøjlen, hvis man trækker i dem.
Placer lusene på printkortet korrekt i forhold til den node-type, der skal 
konfigureres:
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 Hvis uniten er en •	 ende-node på nettet (dvs. 3 ledere er indsat i den orange 
klemrække på kortet): Indstil lusene som vist i detalje "A" på figur 5.9 Elektrisk 
diagram → 48:
 Hvis uniten er en •	 mellem-node på nettet (dvs. 6 ledere er indsat i den orange 
klemrække på kortet): Indstil lusene som vist i detalje "B" på figur 5.9 Elektrisk 
diagram → 48:
 Når alt ovenstående er gennemført, luk el-panelet, og genmonter unitens 8. 
frontpanel.

tilslutning af CAn BUs kablet til en ddC�

CAN BUS kablet skal tilsluttes til det specielle orange stik, der følger med DDC'en i en 
pose.

Før du arbejder på DDC'en, sørg for, at den er koblet fra elektrisk.

DDC'en har ligesom unitens styring, jumpers, der skal flyttes, så de kan konfigureres som 
mellem- eller ende-node. Positionen på en ny DDC er LUKKET.

For at tilslutte CAN BUS kablet til en DDC:

forudsætning: DDC'en er ikke tilsluttet elektrisk.

 Afhænging af den node-type, der skal konfigureres, indstil DDC'ens lus J21 som 1. 
vist i detalje "A" eller detalje "B" i figur 5.15 Detalje ledninger og lus J21 . ende-/
mellem-node CCI/DDC → 56. Om nødvendig åbn DDC'ens bagpanel (4 skruer). Når 
lusene J21 er anbragt korrekt, monter igen bagpanelet med det 4 skruer.
 Hvis DDC'en er en •	 mellem-node på nettet (med 6 ledninger i det orange stik "P8"): 
sæt lusene "J21" som vist i detaljen "B" på figur 5.15 Detalje ledninger og lus J21 . 
ende-/mellem-node CCI/DDC → 56: Lus i ÅBEN stilling.
 Hvis DCC'en er en •	 ende-node på nettet (med 3 ledninger i det orange stik "P8"): 
sæt lusene "J21" som vist i detaljen "A" på figur 5.15 Detalje ledninger og lus J21 . 
ende-/mellem-node CCI/DDC → 56: Lus i LUKKET stilling.
 Forbered CAN BUS stikket fra den medleverede pose.2. 
 Afskær kablet i en passende længde, så det ikke bugter sig.3. 
 Fjern ca. 70-80 mm af isoleringen uden at beskadige skærmen (metalnet eller alu-4. 
folie og - hvis brugt - den uisolerede leder, der rører skærmen) og ledninger inden-
for skærmen.
 Rul skærmen af, og tilslut den til  4 mm Ø krympefligen vist på 5.10 Tilslutning af 5. 
CAN BUS til stik P8 → 49, detaljer C og D.
 Hvis DDC'en er en 6. ende-node tilslut de tre farvede ledninger til det orange stik 
"P8", som vist i detalje "A" på figur 5.15 Detalje ledninger og lus J21 . ende-/mellem-
node CCI/DDC → 56. Overhold terminalmarkeringerne L, H, GND (på DCC'ens kort 
neden for stikket til "P8"), som vises både i tabel 5.2 CAN BUS kabeltyper → 46 og 
i eksemplet.
 Hvis DDC'en er en 7. mellem-node, gentag trin 2 til 4 i på det andet CAN BUS kabel, 
der skal forbindes. Forbind de 6 farvede ledninger til det orange stik "P8", under 
overholdelse af instruktionerne i detalje "B" på figur 5.15 Detalje ledninger og lus 
J21 . ende-/mellem-node CCI/DDC → 56. Overhold terminalmarkeringern L, H, 
GND (på DDC'ens kort nedenfor stikket til "P8"), som vises både i tabel 5.2 CAN BUS 
kabeltyper → 46 og i eksemplet.
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 Indsæt det orange stik "P8" med ledningerne først i den tilhørende åbning i DDC'ens 8. 
dæksel og derpå vendt korrekt på det tilhørende stik på DDC kortet.
 Brug den bageste dæksel-skrue tæt på CAN BUS'ens stik til af fastgøre 4 mm Ø 9. 
krympefligen (eller 2 krympeflige) (detalje D, figur 5.10 Tilslutning af CAN BUS til 
stik P8 → 49). Kablet skal sikres mod, at kunne trækkes ud.

figur 5�15 – Detalje ledninger og lus J21 . ende-/mellem-node CCI/DDC

Detalje: Klemliste og ende-/mellem-node lus position J21: "lukket" - "åben".

fIgUrforKlArIng
DDC  CCI/DDC
J21  Lus CAN-BUS i CCI/DDC kort

A  detalje for "ende-node" (3 ledninger; J21=lus "lukket")
B  detalje "mellem-node" (6 ledninger; J21=lus"open")
H,L,GND  data signalledninger

tilslutning af en ddC

DDC'en kræver en lavspændingskilde (24 V) med en 230/24 V AC, 50 Hz sikkerhedstrans-
former. Effektkravet er 20 VA. Brug et tilslutningskabel på 2 x 0,75 mm2.

Forbind DDC'en til transformeren ved det medleverede 4-polede stik og som vist på figur 
5.16 CCI/DDC strømforsyning → 57. Før kablet gennem dækslets åbning, før du fastgør 
ledningerne til stikket.
For at tilslutte DDC'en udfør følgende:

forudsætning: Uniten er ikke tilsluttet el-nettet.

 Fjern DDC'ens bagpanel ved at fjerne de 4 skruer, som holder det.1. 
 Afskær en passende længde af forsyningskablet (mindst 2x0,75 mm2. 2).
 Før forsyningskable3t (DDC-siden) gennem hullet i DDC'ens dæksel, og hæng det 3. 
på som vist i eksemplet. Forbind det således: Terminal 1 = 24 V; terminal 2 = 0 V; 
terminal 3 = jord.

Udfør en jordforbindelse til transformerens terminal, der er forbundet til terminal 
2 på DDC'ens 4-polede stik (EP). Terminal 2 er internt forbundet til terminal 3, og 
er derfor også jordet. Hvis transformeren allerede er jordet, skal der jordforbindes 
til denne terminal. Terminal 3 på DDC’ens 4 polede stik skal altid være jordet (r ≤ 
0.1Ω).
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 Når udført, genmonter DDC'ens bagpanel med de 4 skruer.4. 

DDC'en indeholder et batteri, som kan bevare data i hukommelsen, hvis strømforsynin-
gen svigter. Batteriet har en levetid på ca� 7 år, hvorefter det skal udskiftes af Miltons 
tekniske afdeling.

figur 5�16 – CCI/DDC strømforsyning

CCI/DDC strømforsyning fra ekstern transformer.

fIgUrforKlArIng
DDC  CCI/DDC
AL  tilslutning 4-polet stik
1  terminal og ledning til 24 Vac i 

strømforsyning
2  terminal og ledning til 0 Vac i 

strømforsyning
3  terminal og ledning til jordtilslutning
  (krævet forbindelse)
DDCTR  sikkerhedstransformer
- (230/24 Vac  50/60 Hz)

Nedenstående elektriske diagrammer viser tilslutningen af DDC'en til 1 unit (figur 5.17 
Kabeltilslutning af CAN BUS til anlæg med én unit → 58), henholdsvis 2 units (figur 5.18 
Kabeltilslutning af CAN BUS til anlæg med flere units → 59).
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figur 5�17 – Kabeltilslutning af CAN BUS til anlæg med én unit

Tilslutning af CAN BUS kabel mellem én DDC og én unit.

fIgUrforKlArIng
DDC  Direct Digital Control
SCH  printkort S61
J1  lus CAN-BUS på printkort S61
J21  lus CAN-BUS på DDC printkort
A  ende-node tilslutning- (3 ledninger; J1 og J21 = "lukket")
H,L,GND  data signalledninger (ref. kabeltabel)
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figur 5�18 – Kabeltilslutning af CAN BUS til anlæg med flere units

Tilslutning af CAN BUS kabel mellem én DDC og flere units
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tilslutning af vand-cirkulationspumpen

Vandsystemets cirkulationspumpe kan styres enten af unitens styring eller uafhængigt 
heraf.
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styring af pumpen fra unitens styring
Styringen af cirkulationspumpen fra unitens styring afhænger af pumpens elektriske ef-
fektforbrug. Der er 2 muligheder:

 Hvis pumpens effektforbrug er under 700 W, tilslut pumpen som vist i figur 5.19 •	
Elektrisk diagram → 60, og kontroller, at lus J10 (placeret nederst til venstre på 
printkortet over "NO Contact" klemmerne) er LUKKET som vist i detalje A.
 Hvis pumpeeffekten er større end eller lig med 700 W, tilslut den via et relæ som •	
vist i figur 5.20 Elektrisk diagram → 61. I dette tilfælde skal lusen J10 (placeret ne-
derst til venstre på printkortet over  "NO Contact" klemmerne) være ÅBEN som vist 
i detalje A.

figur 5�19 – Elektrisk diagram

Eksempel på elektrisk tilslutning af 230 Vac til pumpe/unit (med effektforbrug  < 700 W), styret direkte af uniten.

fIgUrforKlArIng
SCH  printkort
TER  klemliste
J10  lus, lukket
N.O. CONTACT  spændingsfri kon-

takt normalt åben
L  fase
N  neutral
IKKE MEDLEVEREDE komponenter
CS  ON/OFF styringsafbryder
PMP  vandpumpe <700W
GS  hovedafbryder
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figur 5�20 – Elektrisk diagram

Eksempel på elektrisk tilslutning af 230 Vac til pumpe/unit (med effektforbrug  større end 700 W), styret direkte af uniten.

fIgUrforKlArIng
SCH  printkort
TER  klemrække
J10  lus, åben
N.O. KONTAKT  spændingsfri kon-

takt normalt åben
L  Fase
N  neutral
IKKE MEDLEVEREDE komponenter
CS  ON/OFF styringsafbryder
PMP  vandpumpe =700W
KP  pumperelæ
GS  hovedafbryder

Hvis flere units er forbundet til samme vandsystem, skal der bruges en sikkerhedstrans-
former (med SELV pumpen på sekundæren) og passende relæer. Udfør forbindelserne 
som vist i figur 5.21 Elektrisk diagram → 62.
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figur 5�21 – Elektrisk diagram

Eksempel på elektrisk tilslutning af 230 Vac til pumpe/unit med 230 Vac pumpe, styret af uniten via et relæ og en SELV sikkerhedstransformer
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Man kan også bruge en WILO STRATOS PARA pumpe med variabel hastighed (se afsnit7 
tilbehør → 75). I dette tilfælde se 5.14 El-diagram for tilslutning af Wilo pumper med va-
riabel hastighed → 53 og det relevante afsnit for den elektriske tilslutning af pumpen.
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Uafhængig styring af pumperne
Hvis vandsystemets cirkulationspumper skal styres separat, skal der indsættes et relæ 
med ca. 10 minutters stop-forsinkelse: Når unitens driftskontakt åbner, vil cirkulations-
pumpen fortsætte med at køre i 10 minutter, og derved sikre, at systemet afgiver hele 
den producerede energi.

Når pumpen styres af anlæggets styring, er denne forsinkelse automatisk inkluderet i 
styringen.

Hvis cirkulationspumpen IKKE er styret af unitens styring, er afrimningsfunktionen IKKE 
styret af styringen.

5�5  tYPe C (sÆrlIg stYreKontAKt)

Før ethvert arbejde på elektriske forbindelser, sørg for at el-tilslutningen er koblet fra.

generelle retningslinjer
 Kontroller, at forsyningsspændingen er 230 V 1-fase - 50 Hz power.•	
 Udfør installationen som vist i nedenstående elektriske diagrammer.•	
 Udfør den elektriske installation således, at jordledningen er længere end de øv-•	
rige ledninger, så den bliver den sidste til at blive afbrudt, hvis ledningen ved en 
fejl bliver revet ud. Dette sikrer jordforbindelsen.

Den elektriske sikkerhed er kun sikret, når anlægget er korrekt forbundet til et effektiv 
jordforbindelelsessystem, der er udført i overensstemmelse med gældende sikkerheds-
regler. Brug aldrig et gasrør som jordforbindelse.

Installation af den særlige styrekontakt

forudsætning: Uniten er ikke tilsluttet el-forsyningen (den eksterne hovedafbryder er 
sat på OFF)

 Tilslut styrekontakten (fx afbryder, lufttermostat eller timer) til terminalerne 1. r og W 
på unitens styrekort, som vist på figur 5.22 Elektrisk diagram → 63 (detalje “CS”).

For at uniten kan fungere korrekt, skal det ALTID ske via en særlig styrekontakt. Brug al-
drig den almindelige hovedafbryder  («GS») til at starte eller stoppe unitens drift.

figur 5�22 – Elektrisk diagram

Elektrisk tilslutning af ON/OFF styrekontakt

fIgUrforKlArIng
SCH  Elektronikkort
R  Fælles
W  Særlig styrekontakt
IKKE MEDLEVEREDE komponenter
CS  ON/OFF styrekontakt
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tilslutning af vand-cirkulationspumpen

Tilslutningen af systemets pumpe(r) er beskrevet i afsnittet 5.4 TYPE B (DDC) → 53.

Man kan også bruge en WILO STRATOS PARA pumpe med variabel hastighed (se afsnit7 
tilbehør → 75). I dette tilfælde se 5.14 El-diagram for tilslutning af Wilo pumper med va-
riabel hastighed → 53 og det relevante afsnit for den elektriske tilslutning af pumpen.

5�6  fJernstYrIng Af reset Af flAMMeKontrollen
Flammekontrollen kan resettes ved fjernstyring ved at installere en knap (ikke medleve-
ret) til flammekontrollen inde i unitens elektriske panel.
Tilslut knappen som angivet nedenfor.

forudsætning: Uniten er ikke tilsluttet elektrisk.

 Tilslutningskablet skal være af typen 3x0,75mm1. 2.
 Afskær en passende kabellængde.2. 
 Tilslut kablet til blindstikket A (se figur 5.23 Bundtilslutning for flammekontrol 3. 
reset → 65).

Kablet må højst være 20 m langt.

Ukorrekt tilslutning af reset knappen kan beskadige komponenter, så de ikke kan repare-
res. Kontroller derfor kablingen omhyggeligt før du tænder for anlægget.
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figur 5�23 – Bundtilslutning for flammekontrol reset
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6  fØrste oPstArt og VedlIgehold
I dette afsnit finder du følgende information:

 Nødvendig information til den autoriserede tekniker fra Miltons tekniske afdeling •	
for at kunne udføre første opstart af uniten.
 Information om vedligeholdsprocedurer for uniten.•	

Sidst i afsnittet finder du instruktioner om ændring af gastypen.
Før du fortsætter med de handlinger, der er beskrevet i dette afsnit, skal installatøren læ-
se afsnittet 2.1 ADVARSLER → 7. Se også afsnittet 3.1 OPSTART (OG NEDLUKNING) → 17 
om, hvordan man tænder og slukker for uniten.

Hvis uniten er styret af en CCP for opstart og driftsstyring, referer til de to CCP dokumen-
ter herom.

Hvis uniten er tilsluttet en DDC  (og DDC'en er i styretilstanden), referer til de to DDC ma-
nualer for information om aktivering og deaktivering af uniten.

6�1  ProCedUre for fØrste oPstArt
Hele proceduren for den første opstart må kun udføres af en autoriseret Robur tekniker, i 
Danmark Miltons tekniske afdeling. I modsat fald kan garantien bortfalde.
Uniten er gennemtestet, før det forlod fabrikken.
Proceduren for første opstart består af udførelsen af følgende (hoved)trin:

 Verifikation af anlæggets opfyldelse af alle krav.1. 
 Kontrol/indstilling af forbrændingsparametrene.2. 
 Indregulering af anlæggets driftsparametre.3. 

Verifikation af anlæggets opfyldelse af alle krav

Den autoriserede Robur tekniker skal:
 Kontrollere, at hele installationen er udført i overensstemmelse med sine tegnin-•	
ger og beskrivelser, at den opfylder producentens instruktion, og at den opfylder 
gældende lovgivning. Tegninger og beskrivelser skal være udført af en professio-
nel konstruktør.
 Kontrollere, at alle tilslutninger (vand, gas og el) til og på anlægget er udført •	
korrekt.
 Kontrollere, at installationen opfylder den Overensstemmelsesdeklaration, som in-•	
stallatøren har givet ejeren.

Overensstemmelsesdeklarationen CERTIFICERER, at installationen opfylder alle gælden-
de love og regler. Denne Deklaration er et  obligatorisk dokument, som installatøren 
skal levere til ejeren.

 Kontroller, at vandtryk og -flow i vandkredsen og gastrykket opfylder producen-•	
tens krav.
 Kontroller, at el-forsyningen er 230V AC 50Hz•	
 Kontroller, at luft- og røggasrørene er tilsluttet korrekt.•	
 Kontroller, at kondensatudledningen er installeret korrekt.•	
 Kontroller, at sikkerheds-frirummet er overholdt, som vist på figur 4.2 •	
Frigange → 30.

Hvis alt ovenstående er i orden, kan den autoriserede tekniker fortsætte den første op-
start af anlægget.
Hvis bare ét af ovenstående krav i den indledende kontrol ikke er opfyldt, kan den auto-
riserede tekniker vælge ikke at fortsætte med "første opstart".
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i så fald, skal den autoriserede tekniker:
 Rapportere afvigelsen til brugeren/installatøren.•	
 Rapportere til brugeren/installatøren om enhver situation, som kan være farlig for •	
anlægget eller for personer.
 Rapportere om enhver form for manglende dokumentation, som er relevant for •	
installationen.
 I følge den udførte rapport, rådgive om korrigerende aktiviteter, der skal udføres af •	
installatøren, for at kunne fortsætte med den "første opstart".

Det er brugerens/installatørens ansvar at udføre alle korrigerende handlinger på an-
lægget, som er angivet af den autoriserede tekniker. Når sådanne korrigerende hand-
linger er udført, kommer den autoriserede tekniker tilbage. Hvis alle sikkerhedskrav og 
overensstemmelser nu er opfyldt, skal den autoriserede tekniker udføre resten af "første 
opstart".

Tilstande i anlægget, der er farlige for personer eller anlægget. Hvis nogen af følgende 
farlige situationer opstår, må den autoriserede tekniker ikke udføre den "første opstart":

 Uniten er installeret indendørs.•	
 Anlægget er installeret tæt på brændbare stoffer eller overflader, har på anden •	
måde dårlige adgangsforhold eller tillader ikke sikkert vedligehold.
 Kontrol af, at uniten startes og stoppes via en CCP/DDC eller en særlig kontakt, og •	
ikke via hovedafbryderen.
 Skader eller fejl på udstyret fra transport eller installation.•	
 Gaslugt pga. mulig lækage fra anlægget og alle andre situationer, som skyldes an-•	
læg, der ikke opfylder kravene, skal betragtes som farligt.

Anlægs-anomalier. Hvis følgende situationer findes, kan den autoriserede tekniker ud-
føre "første opstart", hvis han vil, men anlægget skal efterlades slukket, og det må ikke 
tages i brug, før anomalierne (= det unormale) er fjernet.

 Installationer (potentielt ufarlige) som ikke er udført udfra sund håndværksskik, og •	
installationer (potentielt ufarlige) som ikke opfylder gældende nationale og lokale 
love og regler.
 Installationer (potentielt ufarlige) som ikke er udført efter god håndværksskik, og •	
som ikke opfylder producentens instruktioner.
 Installationer der kan forårsage driftsproblemer på anlægget.•	

Procedure for kontrol/opsætning af forbrændingsparametrene

Under første opstart proceduren må forbrændingsparametrene KUN kontrolleres og ind-
stilles af en Robur TAC, i Danmark Miltons tekniske afdeling. På dette trin er HVERKEN 
brugeren ELLER installatøren autoriseret til at udføre sådanne handlinger, og hvis de gør 
det, kan det medføre bortfald af garantien.

Uniten er leveret indstillet til den specificerede gastype. Alligevel skal forbrændingspara-
metrene ALTID kontrolleres og indstilles under første opstart.
Den gastype, uniten er indstillet til, kan identificeres på etiketten på gasrøret inde i uni-
ten (se detalje M, figur 6.2 Ændring af gastype → 73).

Dyser til skift af gastype til G30 og G31 leveres sammen med uniten.
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Under første opstart er det nødvendigt at:
 Kontrollere gastrykket.•	
 Kontrollere og justere unitens forbrændingsparametre.•	

forudsætninger: Uniten er tilsluttet gas og el, men el er slukket og gas-afspærringsven-
tilen lukket; frontpanelet er taget af.

Kontrol af gasforsyningens tryk
 Tilslut manometret til gastilslutningen (se detalje D, figur 6.1 Gasarmatur 1. → 69).
 Åbn gas-afspærringsventilen, og kontroller, at gasnettets tryk svarer til den værdi, 2. 
der står i tabel 4.2 Gasnettryk → 33 (indenfor en tolerance på ±15%).

Hvis det statiske gasnettryk er større end 50 mbar, slå IKKE uniten til!

 Giv uniten startsignal til drift.3. 
 Efter nogle sekunders drift, kontroller om gasnettrykket stadig opfylder værdierne 4. 
i tabel 4.2 Gasnettryk → 33 (indenfor en tolerance på ±15%).

figur 6�1 – Gasarmatur

Gasarmatur Honeywell VK 4115V

fIgUrforKlArIng
A  Prop
B  Torx-nøgle TX40
C  justeringsskrue CO2
D  målepunkt for gastryk

Hvis gasnettrykket ikke opfylder værdierne i tabel 4.2 Gasnettryk → 33 (indenfor 
en tolerance på ±15%), er det IKKE muligt at slå uniten til!

 Fortsæt med indstilling/verifikation af forbrændingsparametrene som angivet i 5. 
næste afsnit.

Kontrol og justering af forbrændingsparametrene
Når du har kontrolleret det dynamiske gastryk (se ovenfor), kontroller og juster forbræn-
dingsparametrene således:

 Indsæt røggasanalyseføleren i den lodrette tragt på røggasrøret (se reference B i 1. 
figur 4.4 Røggasudledning → 37).
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 Giv uniten en startkommando, og vent mindst 5 minutter for at opnå normale 2. 
forbrændingsforhold.
 Mens uniten kører, gå ind i menu 2 parameter 24 på unitens styring: Displayet vil 3. 
blinke med "P_H1".Tryk på knappen for at få maksimal termisk effekt.
 Kontroller, at CO4. 2 værdien på røggasanalysatoren svarer til værdien i tabel 6.3 Gas-
ventiler og CO2 indhold → 73, linie "CO2 indhold ved MAKS modulation" indenfor 
en tolerance på +0,2 -0,4 .
eksempel (G20 gas): Det nominelle CO2 indhold er 9,1%, og værdier i området 8,7-
9,3% er derfor acceptable.
 Gå ind i menu 2 parameter 23 på unitens styring: Displayet vil blinke med "P_H1". 5. 
Tryk på knappen for at få laveste termiske effekt.
 Kontroller nu, at forskellen mellem værdien aflæst i punkt 4 og den nu viste værdi 6. 
svarer til data givet i tabel 6.3 Gasventiler og CO2 indhold → 73 på linjen "Delta 
CO2 mellem MAKS and MIN modulation" med en tolerance på +0.3-0.0.
eksempel (G20 gas): Hvis du i punkt 4 har aflæst en CO2 på 9,2%, skal der i punkt 
6 aflæses en værdi på (9,2%-0,4) med en tolerance på +0,3 -0.0 på delta værdien 
(0,4), dvs. en værdi i området 8,8-8,5%.
 Hvis det ikke er tilfældet, fjern hætten A fra gasarmaturet (se figur 6.1 Gasarma-7. 
tur → 69), og brug en Torx TX40 nøgle til at dreje på skrue C i figur 6.1 Gasarma-
tur → 69. Drej med uret for at øge CO2 procenten og mod uret for at mindske CO2 
procenten.

1/8 omdrejning på justeringsskruen reducerer (mod uret) eller øger (med uret) 
CO2 indholdet med ca. 0,1%. Drej IKKE skruen mere end én omdrejning i nogen 
retning.

 Mens uniten kører, gå ind i menu 2 parameter 24 på unitens styring: Displayet vil 8. 
blinke med "P_H1".Tryk på knappen for at få maksimal termisk effekt.
 Kontroller efter indstillingen med skruen C, at CO9. 2 værdien svarer til værdien i tabel 
6.3 Gasventiler og CO2 indhold → 73 på linjen "CO2 indhold ved MAKS modula-
tion" med en tolerance på +0,2 -0,4.

Hvis du ikke kan indstille CO2 i andet forsøg, aktiver IKKE uniten, men kontakt Mil-
tons tekniske afdeling på telefon 4697 0000.

 Når forbrændingsparametrene er blevet indstillet korrekt, gå ind i menu 2, parame-10. 
ter 25 på unitens indbyggede elektroniske styring: Displayet vil blinke med med-
delelsen "unF1". Tryk på knappen for at fjerne installatør-driftstilstanden og vende 
tilbage til normal drift med modulation af den termiske effekt.

Efter 30 minutter vil uniten automatisk gå væk fra den valgte installatør-driftstil-
stand. For at det skal gå hurtigere, vælg og eksekver handlingen "25" i menu 2.

 Sluk for uniten.11. 
 Luk for gasafspærringsventilen.12. 
 Genmonter hætten A i figur 6.1 Gasarmatur 13. → 69.
 Geninstaller frontpanelet.14. 

6�2  VedlIgehold
Korrekt vedligehold forebygger problemer, garanterer maksimal driftseffektivitet for uni-
ten, og holder driftsomkostningerne nede. 
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Vedligeholdet beskrevet i dette afsnit må kun udføres af den servicetekniker, der har an-
svaret for anlægget, eller af Miltons tekniske afdeling.

Enhver handling, som angår unitens indvendige komponenter, skal udføres af en 
autoriseret Robur TAC, i Danmark Miltons tekniske afdeling, og følge producentens 
instruktioner.

"Virkningsgrad-kontrollen" og enhver anden "kontrol- og vedligeholds-handling" (se ta-
bel 6.1  → 71 og 6.2  → 72), skal udføres med en hyppighed som foreskrevet i gæl-
dende lov eller, hvis mere restriktivt, som krævet af den konstruerende ingeniør eller 
unitens producent.

Ansvaret for KONTROL AF VIRKNINGSGRAD OG FUNKTION AF SYSTEMET, AF BRÆND-
STOFFET OG DEN TERMISKE EFFEKT, skal udføres med det formål at opretholde virknings-
graden, og det er den systemansvarliges ansvar.

Før enhver form for vedligehold, slå udstyret fra med den særlige afbryder (eller med 
DDC/CCP'en) og afvent afslutningen af nedlukningen. Når uniten er stoppet, luk for 
el- og gasforsyningen  (iagttag afrimnings-indstillingerne) på hovedafbryderen og 
gasafspærringsventilen.

retnIngslInJer for PrÆVentIVt VedlIgehold

Tabel 6.1  → 71 indeholder retningslinjerne for det præventive vedligehold.

hvis uniten kører meget (for eksempel i en produktionsproces eller andre operationer 
med kontinuerlig drift), skal vedligeholdet udføres hyppigere.

tabel 6�1

retnIngslInJer for foreBYggende VedlIgehold
Kontrol af uniten gAhP-A gAhP-gs/Ws AY ACf gAhP-Ar
Visuel kontrol af udstyrets og varmevekslerens generelle tilstand. (1) √ √ √ √ √
Kontroller korrekt funktion af vandflowmåleren. √ √ √ √ √
Kontroller CO2 %'en. √ √ √
Kontroller gastrykket til brænderne. √ √
Rens kondensatafløbet.
[Om nødvendig forøg hyppigheden af vedligeholdet] √ √ √

Udskift kileremmene efter 6 år eller 12.000 timers drift. √ √ √ √
Kontroller/genskab trykket i primærkredsen. √
Kontroller/genskab lufttrykket i primærkredsens ekspansionsbeholder. √
Kontroller CCI'en/erne eller ddC'en/erne(2) ddC  eller CCI
Kontroller, at udstyret kan nå den indstillede driftstemperatur. √
Download historikken. √

1  Vi foreslår, at man renser varmeveksleren hvert 4. år [den optimale hyppighed afhænger af installationens omgivelser].
2  Kontroller, at anlægget kan opnå den indstillede temperatur.

norMAlt PlAnlAgt VedlIgehold

Udfør nedenstående handlinger mindst hvert 2� år.

hvis uniten kører meget (for eksempel i en produktionsproces eller andre operationer 
med kontinuerlig drift), skal vedligeholdet udføres hyppigere.
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tabel 6�2

PlAnlAgt VedlIgehold sKAl UdfØres MIndst hVert 2� År
Kontrol af uniten gAhP-A gAhP-gs/Ws AY ACf gAhP-Ar
Rens fyrboksen √ √ √ √ √
Rens brænderen √ √ √ √ √
Rens tændelektroderne og flammeføleren √ √ √ √ √
Udskift silikonepakningen √

Afsnittet 4 VANDINSTALLATIONEN → 27 indeholder information til VVs-installatøren.

6�3  sKIfte gAstYPe

Denne handling må kun udføres af en Robur TAC, i Danmark Miltons tekniske afdeling.

Hvis uniten skal bruges med en anden gastype end den, der fremgår af den påklæbede 
etiket på unitens elektriske panel, sluk for uniten, afbryd gas- og el-forsyningen, og for-
sæt således (se figur6.2 Ændring af gastype → 73):

forudsætninger: Udstyret er slukket, og el- og gasforsyningen er afbrudt.

 Fjern gasrøret fra gasarmaturet.1. 
 Fjern de 4 bolte E i figur 6.2 Ændring af gastype 2. → 73 og fjern gasarmaturet/blæ-
seren fra brænderen.
 Beskyt brænderen mod, at der falder skruer ned i den.3. 
 Med en CH4 Unbraconøgle fjern de 4 bolte G vist i figur 6.2 Ændring af gasty-4. 
pe → 73, og fjern ventilen D fra gasarmaturet.
 Udskift dysen og o-ringen C (se figur 6.2 Ændring af gastype 5. → 73) med den kor-
rekte type for den nye gastype (se tabel6.3 Gasventiler og CO2 indhold → 73). Dy-
sens kode er præget på selve dysen.
 Kontroller, at o-ringen B er monteret.6. 
 Monter gasarmaturet igen på blæseren med de 4 bolte G, og sørg for, at den røde 7. 
silikoneslange mellem venturirøret og gasarmaturet (se detalje F på figur 6.2 Æn-
dring af gastype → 73) er korrekt installeret.
 Udskift den hvide pakning mellem blæser og brænder.8. 
 Genmonter blæser/gasarmatur enheden på brænderen med det 4 bolte E, og pas 9. 
på ikke at beskadige den hvide pakning.
 Genmonter gasforsyningsrøret på gasarmaturet.10. 
 Udskift etiketten, som viser den gastype, uniten er indstillet til, med en som viser 11. 
den nye gastype.
 Kontroller, at installationen er tæt, således:12. 
 Tilslut et manometer til gastilslutningen (se detalje D, figur 6.1 Gasarmatur •	 → 69).
 Åbn gasafspærringsventilen.•	
 Luk gasafspærringsventilen igen, og kontroller, at trykket ikke falder.•	
 Hvis der ikke er nogen gaslækage, tilslut gas- og el-forsyningen til uniten, og start 13. 
den.
 Afslut ændringen af gastypen ved at kontrollere, at alle gassamlinger er tætte, også 14. 
de der ikke var direkte påvirket af ændringen (brug sæbevand eller anden egnet 
metode).
 Kontroller og juster forbrændingsparametrene som vist i afsnittet herom.15. 
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tabel 6�3 – Gasventiler og CO2 indhold

gastype g20 g25 g25�1 g27 g2�350 g30 g31
Dyse kode 180 181 181 187 184 182 183
Dysediameter 4,7 5,2 5,2 5,4 5,9 3,4 3,6
CO2 indhold ved MAKS modulation 9,1% 9,2% 10,1% 9,0% 9,0% 10,4% 9,8%
Delta CO2 mellem Maks and Min modulation 0,4 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4

figur 6�2 – Ændring af gastype

Ændring af gastype

fIgUrforKlArIng
A  Gasventil
B  O-ring
C  O-ring
D  Gasdyse
E  Fastgørelsesskruer
F  Rød silikoneslange
G  Fastgørelsesskruer
H  Røggastermostat med manuel reset
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7  tIlBehØr
Dette afsnit indeholder en liste over tilbehør, der fås til installation og brug af udstyret. 
For bestilling af tilbehøret kontakt Milton på telefon 4697 0000.

tabel 7�1 – Tilbehør

tIlBehØr 
navn Beskrivelse Kode Bemærkninger

CIRKULATIONSPUMPER Wilo-Stratos Para 25-11. O-PMP004 Variabel pumpehastighed for 
koldt og varmt vand.

FILTRE Slamfilter 1" 1/4 O-FLT014

Slamfilter 1" 1/2 O-FLT015

Luftudskillerfilter 1" 1/4 O-FLT010

Luftudskillerfilter 1" 1/2 O-FLT016

VARMTVANDSBEHOLDERE OG HYDRAULISKE 
VENTILER Varmtvandsbeholder med stor varmeveksler, 300 l O-SRB004

Varmtvandsbeholder med stor varmeveksler, 500 l O-SRB005

Varmtvandsbeholder med stor varmeveksler, 500 l O-SRB006 Med integreret solvarmeveksler.

Varmtvandsbeholder med stor varmeveksler, 750 l O-SRB007 Med integreret solvarmeveksler.

Buffertank med 3 tilslutninger, 300 l O-SRB000

Buffertank med 3 tilslutninger, 500 l O-SRB001

Buffertank med 3 tilslutninger, 800 l O-SRB002

Buffertank med 3 tilslutninger, 1000 l O-SRB003

VENTILER Flowregulerende ventil O-VLV001

3-vejsventil DN20 Kvs 6.3 O-VLV004

3-vejsventil DN25 Kvs 10 O-VLV005

3-vejsventil DN32 Kvs 16 O-VLV006

3-vejs zone kugleventil 1"1/4 O-VLV002

3-vejs zone kugleventil 1"1/2 O-VLV003

GLYKOL FROSTVÆSKE Glykol frostvæske og korrosionsbeskyttelse for varme/kolde 
vandsystemer. O-GLC001 10 liter dunke.

STYRINGSKOMPONENTER Radio modul (Siemens) O-DSP007

Repeater (Siemens) O-DSP009

Sender (Siemens) O-DSP008

Rumstyring basismodel (Siemens) O-DSP004

Rumstyring, køling (Siemens) O-DSP005

Rumstyring, køling (Siemens) (radio) O-DSP006

Servostyring 230V AC til zoneventiler, on/off 90 sek. O-BBN000

Modulerende servostyring til 3-vejsventiler 230V AC 150 sek. O-BBN001

Føler + sender (Siemens) O-DSP010

Kontaktføler (Siemens) O-SND006

Udeføler (Siemens) O-SND003

Dyklommeføler, længde 2 m O-SND004

Solvarmeføler (Siemens) O-SND005

Idriftsætningsværktøj O-DSP002

Kommunikationstavle O-DSP003

Robur “NETBUS” CAN BUS KABEL Kabel til datakommunikationsnet: Til netforbindelser mellem 
styring og unit. O-CVO008
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8  feJlKoder

8�1  oVersIgt og feJlKoder

tabel 8�1 – TABEL OVER FEJLKODER genereret af S61 styringen (firmware version 3.019)

KODER BESKRIVELSE UDLØSENDE FAKTOR RESET METODE

E 400 FEJL PÅ FLAMMEKONTROLLENS 
RESETFUNKTION Fejl på flammekontrollens resetfunktion. Kontakt Miltons tekniske afdeling.

u 401 GENERATOR 
SIKKERHERDSTERMOSTAT

For høj temperatur målt af sikkerhedstermostaten 
på generatoren.

Accepter fejlen manuelt: Reset sker automatisk, når fejltilstanden 
er borte.

E 401 GENERATOR 
SIKKERHERDSTERMOSTAT

u_01 koden har været aktiv i 1 time, eller u_01 
koden er genereret 3 gange indenfor 2 timers 
drift.

Kontakt Miltons tekniske afdeling.

u 402 RØGGASTERMOSTAT For høj temperatur målt af røggastermostaten. Accepter fejlen manuelt: Reset sker automatisk, når fejltilstanden 
er borte.

E 402 RØGGASTERMOSTAT
u_02 koden har været aktiv i 1 time, eller u_02 
koden er genereret 3 gange indenfor 2 timers 
drift.

Kontakt Miltons tekniske afdeling.

E 405 HØJ UDETEMPERATUR For HØJ temperatur er målt af udeføleren. Reset sker automatisk, når fejltilstanden er borte.
E 406 FOR LAV UDETEMPERATUR For LAV temperatur er målt af udeføleren. Reset sker automatisk, når fejltilstanden er borte.

u 407 HØJ KONDENSATOR 
INDLØBSTEMPERATUR

For HØJ temperatur målt af kondensatorens 
indløbstemperaturføler eller af røggasføleren. Reset sker automatisk, når fejltilstanden er borte.

E 407 HØJ KONDENSATOR 
INDLØBSTEMPERATUR

u_07 koden har været aktiv i 1 time, eller u_07 
koden er genereret 3 gange indenfor 2 timers 
drift.

Udfør passende undersøgelser. Styringen kan resettes fra styringen 
(eller fra S61 kortet via menu 2, parameter 21). Hvis fejlen 
fortsætter, kontakt Miltons tekniske afdeling.

E 408 FLAMMEKONTROL FEJL
E_12 på uniten og kondensatorens 
indløbstemperatur er steget mere end 10 °C på 
1 time.

Udfør passende undersøgelser. Styringen kan resettes fra styringen 
(eller fra S61 kortet via menu 2, parameter 21). Hvis fejlen 
fortsætter, kontakt Miltons tekniske afdeling.

u 410 UTILSTRÆKKELIGT 
VANDKREDSFLOW

Utilstrækkeligt vandkredsflow 
(cirkulationspumpen kører, og flowmeteret viser 
for lavt vandflow).

Reset sker automatisk, når vandflowet er normalt igen.

E 410 UTILSTRÆKKELIGT 
VANDKREDSFLOW

u_10 koden kommer igen, eller u_10 koden er 
aktiv mere end 1 time.

Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.

u 411 UTILSTRÆKKELIG ROTATION AF 
OLIETRYKSPUMPEN Utilstrækkelig rotation af olietrykspumpen. Resettes automatisk 20 minutter efter at koden er genereret.

E 411 UTILSTRÆKKELIG ROTATION AF 
OLIETRYKSPUMPEN

u_11 koden er genereret 2 gange indenfor 2 
timers drift.

Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.

u 412 FLAMMEKONTROLENHED HAR LÅST Brænderen tænder ikke. Reset sker automatisk, når magnetventilen åbner igen (nyt 
tændforsøg), eller hvis koden har eksisteret i 5 minutter.

E 412 FLAMMEKONTROLENHED HAR LÅST Ingen flamme signal.
Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 20). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.

E 416 DEFEKT 
FREMLØBSTEMPERATURFØLER

Fejl (kortsluttet eller afbrudt) på 
fremløbstemperaturføleren.

Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.

E 417 DEFEKT 
RETURLØBSTEMPERATURFØLER

Fejl (kortsluttet eller afbrudt) på 
returløbstemperaturføleren.

Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.

E 420 DEFEKT KONDENSATOR 
INDLØBSTEMPERATURFØLER

Fejl (kortsluttet eller afbrudt) på kondensator 
indløbstemperaturføleren.

Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.

E 422 VANDKREDS FLOWMETER FEJL Vandkreds flowmeter fejl
Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.

E 423 LUFT/GAS-BLANDING FØLERFEJL Luft/gas-blanding følerfejl
Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.

E 424 RØGGAS TEMPERATURFØLERFEJL Røggas temperaturfølerfejl.
Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.

E 425 FORSTOPPET KONDENSATUDLØB Forstoppet kondensatudløb.
Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.

E 428 GAS MAGNETVENTILEN ER ÅBEN 
UNDER FLAMMEKONTROL STOP

Flammekontrollen har udløst fejl (E_12), men 
gas magnetventilen er åben. I så fald resettes 
flammekontrollen (E_12 resettes).

Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.

u 429 GAS MAGNETVENTILEN ER UDEN 
ELEKTRISK SPÆNDING

Gas magnetventilen er lukket i 5 sekunder (med 
flammekontrollen aktiv).

Reset sker automatisk, hvis gas magnetventilen slår til igen 
indenfor 10 minutter (med flammekontrollen aktiv).

E 429 GAS MAGNETVENTILEN ER UDEN 
ELEKTRISK SPÆNDING

Kode u_29 er aktiv i mere end 10 minutter (med 
flammekontrollen aktiv).

Udfør passende undersøgelser. Styringen kan resettes fra styringen 
(eller fra S61 kortet via menu 2, parameter 21). Hvis fejlen 
fortsætter, kontakt Miltons tekniske afdeling.

u 436 BLÆSERFEJL Blæserfejl. Resettes automatisk 20 minutter efter, at fejlkoden er genereret.

E 436 BLÆSERFEJL u_36 koden er genereret 3 gange inden for 1 
times drift.

Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.
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E 437 LAV FORBRÆNDINGSLUFT 
TEMPERATUR

Forbrændingsluft temperaturen er lig med eller 
lavere end -10 °C. Reset sker automatisk, når fejltilstanden er borte.

E 444 FORDAMPER 
TEMPERATURFØLERFEJL Fordamper temperaturfølerfejl.

Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.

u 446 FOR HØJ RETURLØBSTEMPERATUR Returløbstemperaturen er højere end 
overgrænsen for uniten (hvis uniten er i drift).

Reset sker automatisk, hvis cirkulationspumpen kører og 
problemet løses, eller med slukket cirkulationspumpe 20 minutter 
efter at koden er genereret.

u 447 LAV FREMLØBSTEMPERATUR Fremløbstemperaturen er lavere end 
undergrænsen for uniten (hvis uniten er i drift).

Reset sker automatisk når problemet er løst, eller 430 sekunder 
efter at koden er genereret.

E 447 LAV FREMLØBSTEMPERATUR u_47 koden er genereret 3 gange indenfor 1 
times drift af cirkulationspumpen.

Reset sker automatisk, når fejltilstanden er væk. Hvis fejlen 
fortsætter, kontakt Miltons tekniske afdeling.

u 448 FOR HØJ TEMPERATURFORSKEL I 
VANDKREDSEN For høj temperaturforskel i vandkredsen. Resettes automatisk 20 minutter efter, at fejlkoden er genereret.

E 448 FOR HØJ TEMPERATURFORSKEL I 
VANDKREDSEN

u_48 koden er genereret 2 gange indenfor 2 
timers drift.

Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21).

E 449 SATELLITKORT MANGLER Satellitkort mangler. Reset sker automatisk, når fejlårsagen er væk.

u 452 AFRIMNINGSFUNKTIONEN ER AKTIV

Afrimningsfunktionen er aktiv. 
Afrimningsfunktionen aktiveres, hvis der er gået 
mindst 90 minutter siden sidste afrimning (eller 
180 minutter, hvis temperaturen er over -5°C), 
hvis flammekontrollen har været aktiveret i 
mindst 15 minutter, og hvis rumtemperaturen, 
fremløbstemperaturen og fordamperen kræver, 
at den aktiveres.

Koden nulstilles automatisk, når afrimningen er slut.

u 453 INGEN VANDCIRKULATION I 
VARMEKREDS

Advarslen genereres, hvis systemet er i 
kølestilstand, og flowmeteret i varmekredsen 
viser ingen vandstrøm.

Reset sker automatisk når fejltilstanden er væk.

u 478 FREMLØBSTEMPERATUREN ER 
FOR HØJ Fremløbstemperaturen er for høj. Reset sker automatisk når fejltilstanden er væk.

u 479

AFRIMNINGSFUNKTIONEN 
AKTIVERET - VARM SIDE
Aktivering sker kun, hvis 
varmemodulet er slået fra, og 
afrimningsfunktionen er tilladt (se 
menu 1 parameter 163).

Afrimningsfunktionen er aktiveret (med 
funktionen tilladt: se menu 1, parameter 
163; og kun hvis uniten er off). I så fald 
aktiverer afrimningsfunktionen anlæggets 
cirkulationspumpe. Hvis temperaturen falder 
yderligere til under 3 °C, aktiverer funktionen 
også flammestyringen.

Resettes automatisk (defrost funktionen slået fra), hvis - med 
kun cirkulationspumpen kørende - vandkredsens frem/
returløbstemperatur stiger til over 5 °C (hvor cirkulationspumpen 
slås fra); eller - hvis også flammestyringen er slået til - når 
temperaturen når 18 °C (her slår både flammestyringen og 
cirkulationspumpens afbryder fra).

u 480 MANGLENDE PARAMETRE Manglende parametre.

Koden fortsætter, indtil driftsparametrene er indlæst og afsluttet. 
Kontakt Miltons tekniske afdeling. Hvis kortet er udskiftet kan kode 
E 80 komme tilbage; det betyder, at unitens driftsparametre endnu 
ikke er indstillet.

E 80/480 UGYLDIGE PARAMETRE Ugyldige parameterværdier eller fejl i parameter 
memory.

Reset sker automatisk, når korrekte parameterværdier er indsat. 
Hvis fejlkoden fortsætter, kontakt Miltons tekniske afdeling: 
Hvis parametrene er ukorrekte, skal der indlæses et komplet sæt 
korrekte parametre; hvis memory er beskadiget, skal styringen 
udskiftes.

u 481 UGYLDIGE BANK 1 PARAMETRE Ugyldige Bank 1 data - Bank 2 data er OK. Reset sker automatisk 5 sekunder efter, at koden er genereret.

E 481 UGYLDIGE BANK 1 PARAMETRE

Programmet prøver at løse problemet ved at 
overskrive den første side med den anden; hvis 
det efter 5 forsøg ikke løser problemet, udløses 
denne kode.

Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.

u 482 UGYLDIGE BANK 2 PARAMETRE Ugyldige Bank 2 data - Bank 1 data er OK. Reset sker automatisk 5 sekunder efter, at koden er genereret.

E 482 UGYLDIGE BANK 2 PARAMETRE

Programmet prøver at løse problemet ved at 
overskrive den anden side med den første; hvis 
det efter 5 forsøg ikke løser problemet, udløses 
denne kode.

Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.

E 484
FEJL PÅ 
TRANSFORMERTILSLUTNING ELLER 
24V AC SIKRINGER

En af de to 24-0-24 V AC transformer sikringer 
er gået, eller en af 24-0-24 V AC ledningerne til 
kortet afgiver ikke spænding.

Kontroller sikringerne og  24-0-24 V AC strømforsyningerne til 
styringen. Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet 
via menu 2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons 
tekniske afdeling.

E 485 UKORREKTE MODULTYPER (i menu 
6)

Den indstillede modultype (i menu 6) svarer ikke 
til den, der styres af styringen.

Reset sker automatisk, når korrekte parameterværdier er indsat. 
Hvis fejlkoden fortsætter, kontakt Miltons tekniske afdeling.

E 486 MEMORY TEST FEJLEDE Processor fejl. Kontakt Miltons tekniske afdeling.
E 487 MEMORY TEST FEJLEDE Processor fejl. Kontakt Miltons tekniske afdeling.
E 488 MEMORY TEST FEJLEDE Processor fejl. Kontakt Miltons tekniske afdeling.
E 489 MEMORY TEST FEJLEDE Processor fejl. Kontakt Miltons tekniske afdeling.

E 490 DEFEKT UDEFØLER Afbrudt eller kortsluttet udeføler.
Styringen kan resettes fra styringen (eller fra S61 kortet via menu 
2, parameter 21). Hvis fejlen fortsætter, kontakt Miltons tekniske 
afdeling.

E 491 DEFEKT STYRING
Et af følgende elementer mangler: Kortets 
serienummer, hardware versionskode eller 
krypteringsnøgle indlæst under test af kortet.

Kontakt Miltons tekniske afdeling.
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via Parigi 4/6   24040 Verdellino/Zingonia (BG) Italy   T +39 035 888111  F +39 035 884165   capitale sociale € 2.028.000,00 i.v.  iscritta al Registro 

Imprese di Bergamo n. 154968   codice fiscale/partita iva 00373210160   V.A.T. code IT 00373210160   società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di Fin Robur S.a.p.A. di Benito Guerra & C. 

EC – DECLARATION OF CONFORMITY 

Manufacturer : Robur S.p.A. 

Address             : Via Parigi 4/6 

City, Country : Verdellino/Zingonia 24040 (Bg), Italy 

This is to declare that the ROBUR Gas Absortion Heat Pump (GAHP) are in conformity with the following EC-

Directives:

2006/42/EC Machinery Directive with subsequent amendments and integrations.

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility with subsequent amendments and integrations.
Tested and examined according to the following norms: EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 
EN62233. 

2006/95/EC Low Voltage Directive with subsequent amendments and integrations. 
Tested and examined according to the following norms: EN50165, EN60335-2-102, EN60335-1. 

2009/142/EC Gas Appliance Directive with subsequent amendments and integrations.
Tested and examined according to the following norms: EN 12309-1. EN 12309-2, EN 483. 
As proved whit EC certification number 0964, issued by KIWA Italia S.p.A  Via G. Carducci,5 Milan-Italy 

97/23/EC Pressure Equipment Directive with subsequent amendments and integrations.
As proved with EC Certification number 1370 of all the components under pressure of the III° category,             
issued by BUREAU VERITAS Italia S.p.A.   Viale Monza, 261 Milan-Italy 

Corrado Annovazzi 

Quality&EHS Manager 
Robur S.p.A.
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figur 2
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Dichiarazione di Conformita’  n°: 
Declaration of Conformity  n°: 
Déclaration de conformité  n°: 
Konformitätserklärung  N°: 
Declaración de Conformidad  n°: 
Verklaring van conformiteit  n°: 

Zingonia, li/den 17/10/2010 

IT
Con la presente si dichiara che i circuiti a pressione: 
1. del Refrigeratore d’acqua a gas ad Assorbimento prodotto da ROBUR S.p.A., serie GA: ACF60-00  

(standard e versioni speciali); 
2. delle Pompe di Calore a gas ad Assorbimento prodotte da ROBUR S.p.A., serie GAHP: GS, WS, A, AR (standard e versioni 

speciali); serie E3: GS, WS, A, (standard e versioni speciali); 
rispondono ai requisiti richiesti dalla Direttiva sulle attrezzature a pressione 97/23/CE (PED) come comprovato dal Certificato
CE di Valutazione di Conformità nell'Insieme: 

MODULO H, Garanzia Qualità Totale, numero CE-1370-PED-H-ROB001-10-ITA
Rilasciato da: 

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. 
Viale Monza 261 

20126 Milano – Italy 

Si precisa che tali circuiti sono dotati di una valvola di sicurezza (pressione di taratura 35 bar) conforme ai requisiti della stessa Direttiva 
97/23/CE (PED). 

UK
We hereby declare that: 
1. pressurized circuit of the Gas Absorption Chiller manufactured by ROBUR S.p.A., series GA: ACF60-00  

(standard and special versions); 
2. pressurized circuit of the Gas Absorption Heat Pump manufactured by ROBUR S.p.A., series GAHP: GS, WS, A, AR (standard 

and special versions); series E3: GS, WS, A (standard and special versions); 
comply with Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED) requirements, as proofed with EC Certification of all the components 
under pressure: 

MODULE H for “Total Quality Assurance”, number  CE-1370-PED-H-ROB001-10-ITA
Issued by: 

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. 
Viale Monza 261 

20126  Milan- Italy 

In particular, these circuits are equipped with one safety valve (pressure gauge set at 35 bar) conforming to the requirements of 97/23/EC 
(PED) Directive. 

FR
Nous déclarons par la présente que les circuits hermétiques pressurisés: 
1. des unités à Absorption à gaz fabriquées par la Société ROBUR S.p.A., série GA: ACF60-00  

(standard et versions spéciales); 
2. des Pompes à Chaleur à Absorption à gaz fabriquées par la société ROBUR S.p.A., série GAHP: GS, WS, A, AR (standard et 

versions spéciales); série E3: GS, WS, A, (standard et versions spéciales); 
répondent à la Directive sur les appareils sous pression 97/23/EC (PED) comme d’après le Certificat CE d’Evaluation de 
l’Ensemble sous Pression: 

MODULE H, “GARANTIE QUALITE TOTALE”, numéro CE-1370-PED-H-ROB001-10-ITA
Délivré par: 

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. 
Viale Monza 261 

20126 Milano – Italy 

Nous précisons que ces circuits sont équipés d'une soupape de sécurité (pression de réglage 35 bar) conformément à la Directive 97/23/EC 
(PED).
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DE
Hiermit erklären wir, daß die hermetischen Kreisläufe: 
1. der  Gasbefeuerte Absorptionskältemaschine , produziert durch ROBUR S.p.A., Typ GA: ACF60-00  

(Standard und in den verschiedenen Ausführungen); 
2. der Gasabsorptionswärmepumpe, produziert durch ROBUR S.p.A., Typ GAHP: GS, WS, A, AR (Standard und in den 

verschiedenen Ausführungen); Typ E3: GS, WS, A, (Standard und in den verschiedenen Ausführungen); 
den Anforderungen der Druckbehälterverordnung 97/23/EC (PED) entsprechen und hiermit die EC Zertifizierung erfüllen im 
Ganzen:

MODUL H, umfassende Qualitätssicherung CE-1370-PED-H-ROB001-10-ITA
Ausgestellt von: 

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. 
Viale Monza 261 

20126 Milano – Italy 

Hiermit möchten wir klarstellen , daß diese  Behälter  mit einem Sicherheitsventil (Eichungsdruck 35 bar) nach 97/23/EC (PED) Verordnung 
ausgerüstet sind. 

ES
Por la presente certificamos que los circuitos herméticos presurizado: 
1) de las Máquinas de Absorción con gas fabricadas por la Empresa ROBUR S.p.A., serie GA: ACF60-00  

(Standard y versiones especiales); 
2) de las bombas de calor por ciclo de absorción con gas fabricadas por la Empresa ROBUR S.p.A., serie GAHP: GS, WS, A, AR 

(Standard y versiones especiales); serie E3: GS, WS, A, (Standard y versiones especiales); 
se adaptan a la Directiva 97/23/EC (PED) sobre aparatos a presión, y han sido probados conforme al procedimiento EC en 
conjunto:

MODULO H, control de aseguramiento de calidad total, número CE-1370-PED-H-ROB001-10-ITA
Efectuados por: 

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. 
Viale Monza 261 

20126 Milano – Italy 

Se precisa que estos circuitos están equipados de una válvula de seguridad (presiòn de calibraciòn 35 bar) conforme a lo establecido en la 
Directiva 97/23/EC (PED). 

NL
Hierbij verklaren wij dat de drukcircuiten: 
1) van de GasAbsorptie Koelers geproduceerd door ROBUR S.p.A., serie GA: ACF60-00  

(standaard e speciale versies); 
2) van de Gasabsorptiewarmtepomp geproduceerd door ROBUR S.p.A., serie GAHP: GS, WS, A, AR (standaard en speciale 

versies); serie E3: GS, WS, A, (standaard en speciale versies); 
voldoen aan de voorwaarden van de Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED), zoals gecertificeerd door EC Certificaat voor 
alle componenten onder druk: 

Module H, Totale Qualiteits Garantie, nummer CE-1370-PED-H-ROB001-10-ITA
Gepubliceerd door: 

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. 
Viale Monza 261 

20126 Milaan-Italie 

In het bijzonder is dit circuit uitgerust met een veiligheidsventiel (drukmeter op 35 bar) volgens de eisen van de 97/23/EC (PED) richtlijn. 

ROBUR S.p.A. 
Quality and Safety Manager
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Robur lægger stor vægt på dynamiske fremskridt
gennem forskning, udvikling og markedsføring
indenfor sikre, miljøvenlige, energibesparende produkter,
og opnår det gennem forpligtelse overfor og hensyn til sine
 medarbejdere og partnere.




