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1 Henvisninger vedrørende dokumentationen

1

Henvisninger vedrørende
dokumentationen

De følgende henvisninger er en vejviser gennem den
samlede dokumentation.
I forbindelse med denne betjeningsvejledning gælder
der også andre bilag.
Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår,
fordi disse vejledninger ikke overholdes.
Andre gyldige bilag
> Følg under betjeningen af reguleringen auroMATIC 620 ubetinget også alle betjeningsvejledninger,
der følger med andre komponenter til anlægget.

1.4

Vejledningens gyldighed

Denne betjeningsvejledning gælder udelukkende for
enheder med følgende artikelnumre:
Typebetegnelse

Art.nr.

Udeføler

auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620

0020080463
0020092428
0020092437
0020092429
0020092431
0020092432
0020092433
0020092434

VRC DCF
VRC DCF
VRC 693
VRC 693
VRC 693
VRC 693
VRC 693
VRC 693

Tab. 1.1 Typeoversigt

1.1

Opbevaring af bilag

Opbevar denne betjeningsvejledning og alle andre gyldige bilag sikkert, så de er til rådighed, når der er brug
for dem.
1.2

Anvendte symboler

Enhedes typebetegnelse står på typeskiltet.

1.5

Typeskilt

Typeskiltet er anbragt tydeligt på den venstre side af
reguleringssoklen.

I det følgende forklares de symboler, som anvendes i
teksten.

a

Symbol for en risiko:
– Umiddelbar livsfare
– Fare for alvorlig personlig skade
– Fare for let personlig skade

e
b
i

Symbol for en risiko:
– Livsfare på grund af elektrisk stød

>

1.3

Symbol for en risiko:
– Risiko for materiel skade
– Risiko for miljøskade
Symbol for en nyttig henvisning og
informationer

21092600200285150907011320N4
4 VA
230V~

VRS 620
1
Fig. 1.1

2

3

4

5

Typeskilt

Billedtekst
1 EAN-code
2 Betegnelse
3 Driftsspænding
4 Indgangsstrøm
5 CE-mærkning

1.6

CE-mærkning
Med CE-mærkningen dokumenteres det, at
reguleringen auroMATIC 620 opfylder de
grundlæggende krav i de pågældende direktiver.

Symbol for en krævet aktivitet

Skrivemåder og betegnelser

Fed skrift

markeres

Fed skrift i teksten kendetegner vigtige
informationer, egennavne og betegnelser
(parameter, menubetegnelse, driftsmåde,
henvisning)
Eksempel: Driftsmåde Auto

1.7

Produktets betegnelse

Reguleringen auroMATIC 620 betegnes i det følgende
som regulering.

En værdi er markeret, når den ses på mørk
baggrund i displayet.
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2 Sikkerhed

2

Sikkerhed

2.1

2.2

Sikkerheds- og advarselshenvisninger

> Følg de generelle sikkerhedshenvisninger og advarselshenvisninger, der står foran hver handling, når
reguleringen betjenes.

2.1.1

Klassificering af advarselshenvisningerne

Advarselshenvisningerne er forsynet med advarselssymboler og signalord, der passer til det mulige fareomfang:
Advarselssymbol

a
e
a
b

Signalord

Forklaring

Fare!

Umiddelbar livsfare eller
fare for alvorlig
personskade

Fare!

Livsfare på grund af elektrisk stød

Advarsel!

Fare for let personlig
skade

Forsigtig!

Risiko for materielle skader eller skader for miljøet:

Tab. 2.1 Advarselssymboler og deres betydning

2.1.2

Advarselshenvisningernes opbygning

Advarselshenvisninger identificeres med en skillestreg
foroven og forneden. De er opbygget efter følgende
grundprincip:

a

4

Anvendelse i overensstemmelse med formålet

Reguleringen auroMATIC 620 er konstrueret med den
nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstekniske regler.
Alligevel kan enheder og andre materielle værdier forringes ved ukorrekt anvendelse eller ved anvendelse,
der ikke er i overensstemmelse med formålet.
Reguleringen auroMATIC 620 anvendes til vejrkompenserende og tidsafhængig regulering af et varmeanlæg
med opvarmningstøtte med solvarme og varmtvandsopvarmning med solvarme.
Anden brug eller brug, der går ud over det, anses ikke
for at være i overensstemmelse med formålet. Producenten/leverandøren hæfter ikke for skader, der opstår
som følge heraf. Risikoen bæres alene af brugeren.
Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjenings- og installationsvejledningen samt alle andre gyldige dokumenter.

2.3

Generelle sikkerhedshenvisninger

Kvalifikation af VVS-installatøren
Installationen af reguleringen må kun udføres af en
VVS-installatør. installatøren er også ansvarlig for overholdelse af gældende regler og normer i forbindelse
med installation og idrifttagning.
Undgå sygdom
Til beskyttelse mod infektioner med
sygdomsfremkaldende stoffer (legionella) er
reguleringen udstyret med funktionen beskyttelse mod
legionellabakterier. Funktionen beskyttelse mod
legionellabakterier indstiller VVS-installatøren, når
reguleringen installeres.
> Spørg VVS-installatøren, hvordan funktionen
beskyttelse mod legionellabakterier fungerer.

Signalord!
Farens art og oprindelse!
Forklaring til farens art og oprindelse
> Foranstaltninger til eliminering af faren.
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Undgå fare for skoldning
Ved tappestederne for varmtvand er der ved varmtvandstemperaturer over 60 °C fare for skoldning. Små
børn eller ældre mennesker kan være i fare allerede ved
lavere temperaturer.
> Vælg varmtvandstemperaturen, så ingen kommer til
skade.
Er funktionen beskyttelse mod legionellabakterier aktiveret, opvarmes varmtvandsbeholderen i mindst en
time over 65 °C.
Du beskytter dig mod forbrændinger
> ved at spørge din VVS-installatør, om funktionen
beskyttelse mod legionellabakterier er aktiveret.
> ved at spørge din VVS-installatør, hvornår funktionen
beskyttelse mod legionellabakterier starter.
> ved at spørge VVS-installatøren, om denne har monteret en koldtvandsblandeventil som beskyttelse mod
forbrænding.
Undgå tingskader
> Foretag under ingen omstændigheder selv indgreb på
eller manipulationer af kedlen eller på andre dele af
anlægget.
> Forsøg aldrig selv at gennemføre vedligeholdelsesarbejde på reguleringen.
> Plomberinger på komponenter må ikke ødelægges
eller fjernes. Kun VVS-installatører og fabrikskundeservice er autoriserede til at ændre på plomberede
komponenter.
> Kontakt altid en autoriseret VVS-intallatør, hvis der
opstår fejlmeldinger på enheden.

Undgå frostskader
Hvis strømforsyningen svigter, eller hvis rumtemperaturen i enkelte rum er indstillet for lavt, kan det ikke udelukkes, at delområder i varmeanlægget beskadiges af
frost.
> Sørg for, at varmeanlægget fortsat er i drift, og rummene opvarmes tilstrækkeligt, hvis du er bortrejst i
en frostperiode.
> Overhold ubetinget henvisningerne vedrørende frostsikring (¬ kap. 5.15).

2.4

Direktiver, love og standarder

Regulering og reguleringsinstallation
EN 60335–2–21
Sikkerhed for elektriske apparater til hjemmebrug og
lignende formål; del 2: Særlige krav til varmtvandsvarmer (varmtvandsbeholder og varmtvandskedel) (IEC
335–2–21: 1989 og supplement 1; 1990 und 2; 1990, modificeret)
Evt. tilsluttede telekommunikationsapparater skal overholde følgende standarder: IEC 62151 hhv. EN 41003 og
EN 60950-1: 2006 kapitel 6.3.

Undgå fejlfunktion
> Brug kun varmeanlægget, hvis den befinder sig i en
teknisk korrekt tilstand.
> Hverken fjern eller forbikoble sikkerheds- og overvågningsanordninger.
> Sæt ikke sikkerheds- og overvågningsanordninger ud
af kraft.
> Få straks fejl og skader, der forringer sikkerheden,
afhjulpet af din VVS-installatør.

i

Er rumudkoblingen aktiveret, skal alle radiatorventiler være åbnet helt i det værelse/
rum, hvor reguleringen er monteret.

> Kontroller, at
– reguleringen ikke er tildækket af møbler, gardiner
eller andre genstande.
– alle radiatorventiler i rummet, hvor reguleringen er
monteret, er drejet helt op.
> Spørg din VVS-installatør, om rumudkoblingen er
aktiveret eller kig i menuen C2 på VVS-installatørens
niveau (¬ kap. 5.12).
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3 Beskrivelse af enhed

3
3.1

Beskrivelse af enheden
Opbygning og funktion

Reguleringen bruges til en vejrkompenserende varmeregulering med varmtvandsopvarmning med ekstra
opvarmningstøtte med solvarme og varmtvandsopvarmning med solvarme.
Reguleringen kan styre følgende anlægskredse:
– To solfangerfelter eller ét solfangerfelt og en kedel til
fast brændstof,
– En direkte varmekreds,
– En blanderkreds f.eks. til gulvopvarmning,
– En bufferbeholder og en indirekt opvarmet varmtvandsbeholder eller en kombibeholder med solvarme,
– en cirkulationspumpe,
– En opvarmningspumpe til opvarmning af et svømmebassin (bassinreguleringen er ikke integreret i Vaillant-systemet).
Der kan tilsluttes op til seks yderligere blanderkredsmoduler (tilbehør) med to blanderkredse hver for at udvide
centralvarmeanlægget. Det vil sige, at reguleringen
maks. kan styre 14 kredse.
Til en mere komfortabel betjening kan der tilsluttes
fjernbetjeningsenheder til de første otte varmekredse.
Hver blanderkreds kan alt efter behov stilles om mellem:
– Varmekreds (radiatorkreds, gulvvarmekreds e.l.),
– Styring efter en fast værdi,
– Returløbsforøgelse,
– Varmtvandskreds (udover den integrerede varmtvandskreds).
Ved hjælp af modulære buskoblere (tilbehør) kan man
tilslutte op til 8 modulære Vaillant kedler.
Vha. en koblende buskobler kan der tilsluttes en 1– eller
2–trinnet varmegiver. Med eBus–systemet kan op til seks
varmegivere tilsluttes til en kaskade. Hver varmegiver
kræver en koblende buskobler.
Med tilslutningen af telefonfjernkontakten (potentialfri
kontaktindgang) kan reguleringens driftsmåde omstilles
via telefonfjernkontakten teleSWITCH fra et vilkårligt
sted pr. telefon.

6
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3.2

Oversigt over systemet

Reguleringen udleveres i et sæt i grundudrustningen.
Dette sæt består af:
Antal

Komponent

1
4
1
1

Regulering auroMATIC 620 med vægopbygning
Standardføler VR 10
Solfangerføler VR 11
Udeføler VRC DCF eller VRC 693 afhængigt af landets
variant

Tab. 3.1 auroMATIC 620-sættets leveringsomfang

I grundudrustningen kan følgende styres:
– Et solfangerfelt
– En modulerende kedel
– En reguleret kreds og
– En ikke-reguleret kreds

VR 90

auroMATIC 620

VR 60

Fig. 3.1 Oversigt over systemet
Billedtekst
VR 90
Fjernbetjeningsenhed
VR 60
Blandermodul

Skal varmeanlægget udvides f.eks. med yderligere varmekredse, kan ekstra anlægskomponenter integreres i
varmeanlæggets komplekse system (¬ Fig. 3.1).

Betjeningsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00
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3.2.1

Brug som
solvarme–differencetemperaturregulering

Reguleringen kan også integreres i eksisterende anlæg
som en såkaldt solvarmedifferencetemperaturregulering
Her overtager reguleringen blot reguleringen af solvarmeanlægget. Varmeanlægget reguleres af den hidtidige
varmeregulering.

3.3

Oversigt over funktionerne

Reguleringen tilbyder følgende muligheder til regulering
af dit varmeanlæg og varmtvandsopvarmningen:
Beholderopvarmning en enkelt gang
Opvarmer varmtvandsbeholderen en enkelt gang uafhængigt af det aktuelle tidsprogram, til den indstillede,
beregnede temperatur er nået.
Ferieprogram
Individuel regulering af rumtemperatur når du ikke er
hjemme;
kun i driftsmåderne Auto og Eco
Er ferieprogrammet aktiveret, er beholderopvarmningen
deaktiveret, reguleringen af solvarmekredsen påvirkes
ikke af ferieprogrammet.
Fra
Frakoblet varmeanlæg eller varmtvandsopvarmning
med aktiv frostbeskyttelse

Vejrkompensation
Automatisk ændring af varmekredsvandtemperaturen
(fremløbstemperatur) afhængigt af udetemperaturen
ved hjælp af en varmekurve

3.4

Driftsmåder

Med indstillingen af driftsmåden fastlægger du, på hvilke
betingelser den tilordnede varmekreds eller varmtvandskreds reguleres.
Varmekreds
Driftsmåde

Virkning

Auto

I henhold til et fastlagt tidsprogram skifter varmekredsens drift mellem driftsmåderne opvarmning
og sænkning.
I henhold til et fastlagt tidsprogram skifter varmekredsens drift mellem driftsmåderne opvarmning
og fra.
Er frostsikringsfunktionen (afhængigt af udetemperaturen) ikke aktiveret, frakobles varmekredsen
i sænkningstiden.
Uden for de indstillede tidsvinduer fungerer frostsikringen (¬ kap. 5.3).
Opvarmningen reguleres i forhold til den beregnede rumtemperatur dag.
Varmekredsen reguleres i forhold til den beregnede rumtemperatur nat.
Varmekredsen er frakoblet, hvis frostsikringsfunktionen (afhængigt af udetemperaturen) ikke er
aktiveret.

Eco

Opvarmning
Sænkning
Fra

Symbol

Frostsikringsfunktion
Beskyttelse mod frostskader i driftsmåderne Fra og Eco
(uden for tidsvinduerne);
Kedel skal forblive tændt
Nulstilling af udbytte fra solvarme.
Gør det muligt at stille værdien for beholderudbyttet på
nul
Partyfunktion
Denne gør det muligt at fortsætte opvarmnings- og
varmtvandsperioderne ud over det næste udkoblingstidspunkt indtil den næste opvarmningsstart.
Sparefunktion
Denne gør det muligt at sænke den beregnede rumtemperatur for et indstilleligt tidsrum.
Tidsvindue
Individuelt indstillelige tidsangivelser for varmeanlægget, varmtvandsopvarmningen og driften af en cirkulationspumpe

Betydning
Vises symbolet bag ved driftsmåden Eco eller
Auto, er et tidsvindue aktivt. Varmeanlægget
opvarmer.
Vises symbolet bag ved driftsmåden,
er et tidsvindue ikke aktivt.
Varmeanlægget er i sænkningsdrift.

Tab. 3.2 Driftsmåder for varmekredse

Cirkulationskreds og varmtvandskreds
Driftsmåde

Virkning

Auto

Efter et fastlagt tidsprogram tildeles beholderopvarmningen for varmtvandsbeholderen hhv. frigivelsen for cirkulationspumpen.
Beholderopvarmningen for varmtvandsbeholderen er frigivet hele tiden. Efter behov opvarmes
beholderen med det samme. Cirkulationspumpen
er hele tiden i drift.
Der gennemføres ingen beholderopvarmning for
varmtvandsbeholderen. Cirkulationspumpen er
ude af drift.
(Undtagelse: Underskrider temperaturen i varmtvandsbeholderen 12 °C, opvarmes varmtvandsbeholderen til 17 °C (frostsikring).

Til

Fra

Tab. 3.3 Driftsmåder for cirkulationskreds og varmtvandskreds

Varmekurve
Grundlag for vejrkompensation; forbedrer tilpasningen
af varmeydelsen i forhold til udetemperaturerne

8
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Beskrivelse af enhed 3

i
3.5

Hvis Ferie vises i stedet for driftsmåden, så er
ferieprogrammet aktivt.
Er ferieprogrammet aktivt, kan driftsmåden
ikke indstilles.

Beskrivelse af de vigtigste funktioner

Nominel rumtemperatur

Tidsvindue

25 °

20 °

Sænkningstemperatur
15 °
Tidsvindue 1

04:00

08:00

Tidsvindue 2

12:00

16:00

Tidsvindue 3

20:00

Tid

Abb. 3.2 Automatisk drift for opvarmning: Eksempel på indstillingen af beregnede rumtemperaturer for forskellige
tider på dagen

I Fig. 3.2 ses et udsnit af et tidsprogram. På den
vandrette akse angives dagstiden, på den lodrette akse
den beregnede rumtemperatur. Diagrammet beskriver
følgende programforløb:
1
2

3

4

Indtil kl. 06.00 om morgenen gælder en rumtemperatur på 15 °C (sænkningstemperatur).
Kl. 06.00 starter det første tidsvindue:
Fra nu af gælder en beregnet rumtemperatur på
21 °C.
Det første tidsvindue ender kl. 09.00:
Fra nu af gælder en beregnet rumtemperatur på
15 °C.
Der følger to yderligere tidsvinduer med 21 °C.

Tidsvinduernes påvirkning af varmereguleringen kan
forklares meget enkelt:
Kører dit varmeanlæg i driftsmåden Auto, aktiverer
reguleringen de indstillede tidsvinduer, i hvilke dit varmeanlæg opvarmer de tilsluttede rum til en fastlagt
temperatur (¬ beregnet stuetemperatur). Uden for
disse tidsvinduer reguleres varmeanlægget på en
sådan måde, at de tilsluttede rum afkøles til en fastlagt temperatur (¬ sænkningstemperatur). Når sænkningstemrperaturen er nået, sørger reguleringen for, at
sænkningstemperaturen holdes af varmeanlægget, indtil
det næste tidsvindue starter. Således forhindres en
yderligere afkøling af boligen.

Betjeningsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00
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i

Få din VVS-installatør til at rådgive dig om
den optimale indstilling af varmekurven, da
også den målte udetemperatur og den indstillede varmekurve påvirker varmereguleringen.

Eksempel varmekurve
Fremløbstemperatur:
I °C
90

4.0 3.5 3.0

2.5

1.5

80

Du har to muligheder at fastlægge dage på, hvor dine
tidsvinduer skal gælde:

70

Mulighed 1
Du kan indtaste tidsvinduer for enkelte dage.
Eksempel:
Ma kl. 09.00 - 12.00
Ti kl. 10.00 - 12.00

50

Mulighed 2
Du kan samle flere dage i blokke.
Eksempel:
Ma-Fr kl. 09.00 - 12.00
Lø-Sø kl. 12.00 - 15.00
Ma-Sø kl. 10.00 - 12.00

1.2
1.0

60
0.6

40
0.2

30
20
20

15

10

0

-5
-10
-15 -20
Udetemperatur I °C

Eksempel: Er varmekurven 1.5 valgt, er der brug for en
fremløbstemperatur på 75 °C, hvis udetemperaturen er
-15 °C.
Fremløbstemperatur:
I °C
90

Varmtvandstemperaturen for en tilsluttet varmtvandsbeholder kan du regulere på samme måde ved hjælp af
reguleringen: Dine fastlagte tidsvinduer fastlægger,
hvornår varmtvandet står klar i den ønskede temperatur.
Beholderen opvarmes af solvarmeanlægget. Står der
ikke noget tilstrækkeligt udbytte fra solvarmen, opvarmes beholderen af kedlen.
Til varmtvandsopvarmningen findes der dog ingen
sænkningstemperatur. For enden af et tidsvindue frakobles varmtvandsopvarmningen.

80

1.5

70
60
50
40
30

22
20

15

10

5

0

-5

18

-10
-15
-20
Udetemperatur I °C

Akse a

Fig. 3.4 Parallelforskydning af varmekurven

Når varmekurven 1.5 er valgt, og når der er angivet 22
°C og ikke 20 °C for den beregnede rumtemperatur, forskydes varmekurven som vist i Fig. 3.5. På aksen a med
45° hældning forskydes varmekurven parallelt svarende
til værdien af den beregnede rumtemperatur. Dvs. ved
en udetemperatur på 0 °C sørger reguleringen for en
fremløbstemperatur på 67 °C.

i

10

5

Fig. 3.3 Diagram med varmekurver

For begge muligheder kan du fastlægge op til tre tidsvinduer.

Varmekurve
Opvarmningstemperaturen reguleres indirekte via en
varmekurve. Varmekurven viser forholdet mellem udetemperatur og fremløbstemperatur.
Fremløbstemperaturen er temperaturen for varmekredsvandet, som forlader kedlen.
Varmekurven kan du indstille individuelt for hver varmekreds.
Du har mulighed for at vælge forskellige varmekurver
for at tilpasse reguleringen optimalt i forhold til din
bolig og varmeanlægget.

Varmekurver
2.0

Den nødvendige grundindstilling på varmekurven har din VVS-installatør foretaget i forbindelse med installationen af varmeanlægget.
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Frostsikringsfunktion
Reguleringen er udstyret med en frostsikringsfunktion
(afhængigt af udetemperaturen).
Frostsikringsfunktionen står for en frostsikring af
varmeanlægget i driftsmåderne Fra og Eco (uden for
tidsvinduerne).
Er driftsmåden Eco indstillet, og er frostsikringsfunktionen (afhængigt af udetemperaturen) ikke aktiveret, frakobles varmekredsen i sænkningstiden.
Underskrider udetemperaturen en værdi på +3°C, fastsættes den indstillede sænkningstemperatur (nat) automatisk for hver varmekreds.

Betjeningsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00
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3.6

Oversigt over betjeningselementer

Alle indstillinger, der er nødvendige for varmeanlægget,
foretager du på reguleringen.
Reguleringen er udstyret med et grafisk display. Tekstindikatorer forenkler betjeningen.
6

1

Grunddata

5

1

> 30.10.09
Dato
Ugedag
Fr
Klokslæt
15:37
Sommer/Vinter tid Fra

2

>Indstil dag

4

3

Fig. 3.5 Oversigt over betjeningselementer
Billedtekst
1 Menunummer
2 Højre indstillingsknap ,
parameter stilles (drejes); parameter markeres (trykkes)
3 Venstre indstillingsknap ,
menu vælges (drejes); specialfunktion aktiveres (trykkes)
4 Menubetegnelse

3.7

Brugerguide

Med de to indstillingsknapper og betjener du reguleringen (¬ Fig. 3.5):
Trykker du på den højre indstillingsknap , markerer
eller gemmer du en parameter.
Drejer du på den højre indstillingsknap , indstiller du en
parameter.
Drejer du på den venstre indstillingsknap , vælger du
en menu.
Trykker du på den venstre indstillingsknap , aktiverer
du specialfunktionerne (¬ kap. 5.13).
En tekstindikator gør det nemmere for dig at betjene
anlægget og kendetegner menuer og parametre entydigt.

12
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Fr 18.12.09

15:37

-15 °C

Spar aktiveret
Fr 18.12.09

15:37

til

-15 °C

Skorstensfejerfunktion

18:30

>Vælg slut klokkeslæt

aktiveret

Fr 18.12.09

15:37

Rumtemperatur

-15 °C
21 °C

Party aktiveret
Fr 18.12.09

15:37

-15 °C

Fr 18.12.09

15:37

Håndbetjent

HK1

Opvarmning

22 °C

aktiveret

etage1

Eco

20 °C

Beholder

Auto

Solvarme

Auto

-15 °C

Fr 18.12.09

VRS 620

15:37

Rumtemperatur

-15 °C
21 °C

Beholderopvarmning en enkelt gang
Grunddata

1

Dato

09, 05, 10

Ugedag

FR

Klokkeslæt

16 : 55

Sommer/Vinter tid

aktiveret

Fra

>Indstil dag

Sol udbytte

2

Varmtvand

5

Parametre
Sol udbytte

1255

Slet?

kWh
NEJ

3

Tidsprogramer
08:00 – 14:00

2

16:00 – 22:00

6

Beholderføler 1
Beholderføler 2
Beholderføler 3
Føler TD1
Føler TD1

3
>Vælg ugedag/blok

Ferieprogrammering

Solvarmebeholder
Information

Ma-Fr
1

50 °C

>Vælg beregnet temperatur

>Reset sol udbytte?

HK1

Ber. beholdertemp.

4

60 °C
55 °C
30 °C
59 °C
22 °C

Navn

til samlet system

ændring

Tidsrum

HK1

7
kælder

1

18 . 07 . 10 - 31 . 07. 10

HK2

:

etage1

2

26 . 09 . 10 - 05 . 10. 10

HK1

:

etage2

HK1

:

lejer

Beregnet temp.

15 °C

>Indstil startdag

HK1

>Vælg

5

Parametre

Kodeniveau

8

Frigivelse

Sænkningstemperatur

15 °C

Varmekurve

0,90

Kodenummer
0000.
Standardkode:
1000

>Vælg beregnet rumtemp.

>Indstil ciffer

Kodeniveau

Fig. 3.6 Menustruktur brugerniveau
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3.8

Reguleringens betjeningsniveauer

Reguleringen råder over to betjeningsniveauer:
Brugerniveauet og VVS-installatørens niveau. Hvert
brugerniveau indeholder flere menuer, hvor de
forskellige parametre kan vises, indstilles og ændres.

i

Antallet af de viste menuer afhænger af konfigurationen af dit varmeanlæg. Af den grund
kan det være, at flere menuer end din regulering viser er beskrevet i denne vejledning.

Brugerniveau
Brugerniveauet er betjeningsniveauet for brugeren og
viser de principielle parametre, du kan tilpasse i forhold
til dine pågældende behov uden særligt forkenskab og
under den normale drift.
Brugerniveauet omfatter grundvisningen, menuerne 1
... 8 og menuerne for specialfunktionerne (sparefunktion, partyfunktion, beholderopvarmning en enkelt
gang).
VVS-installatørens niveau
VVS-installatørens niveau er betjeningsniveauet for
VVS-installatøren. På VVS-installatørens niveau indstilles de anlægsspecifikke parametre, som VVS-installatøren bruger til at konfigurere og optimere varmeanlægget. Disse anlægsspecifikke parametre må kun indstilles
og ændres af en VVS-installatør. VVS-installatørens
niveau er derfor beskyttet af en adgangskode. Derved
beskyttes de anlægsspecifikke parametre mod utilsigtet
justering.

3.9

Menutyper

Reguleringen råder over forskellige menutyper, der
vises i displayet afhængigt af udvalget:
– grafikvisninger,
– grundvisningen,
– en menu til brugerniveauet eller
– en menu til VVS-installatørens niveau
(eksempler: ¬ kap. 3.10).
Grafikvisningen viser en grafik med anlæggets tilstand
eller udbytte fra solvarme
I grundvisningen kan du få vist og indstille de øjeblikkelige driftsmåder samt de beregnede rumtemperaturer
for de enkelte varmekredse.
Menuerne på brugerniveauet er kendetegnet med et
nummer øverst til højre (f.eks. 1). Dette nummer gør
det nemmere for dig at finde menuerne.
I menuerne på brugerniveauet kan du indstille f.eks.
rumtemperatur, tidsvinduer, sænkningstemperaturer og
varmekurver, så de passer til dine individuelle behov.
Menuerne på VVS-installatørens niveau er kendetegnet
med et bogstav og et nummer øverst til højre (f.eks.
C2). I menuerne på VVS-installatørens niveau kan du
kun få vist de anlægsspecifikke parametre (¬ kap. 5.12).

VVS-installatørens niveau omfatter menuerne C1 til C15,
menuerne til installationsassistenten (A1 til A8) og
menuerne til servicefunktionerne (f.eks. skorstensfejerfunktion).

14
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3.10

Menuer i forskellige betjeningssituationer

På brugerniveauet:
Eksempel: Grafikvisning
Grafikvisningen viser en grafik med anlæggets tilstand
eller udbytte fra solvarme.
Symbolernes betydning forklares i kapitel 5.2.

On 02.12.09

15:43

HK1
etage1
Beholder

Opvarmning
Eco
Auto

Solvarme

-3 °C
22 °C
20 °C
60 °C

Auto
VRS 620

Grunddata

1

Dato
Ugedag
Klokkeslæt

02.12.09
On
14:08

Sommer/Vinter tid

Fra

Eksempel: Grundvisning
Grundvisningen viser den aktuelle driftsmåde samt den
beregnede rumtemperatur for hver varmekreds og muliggør en hurtig ændring af driftsmåden for hver varmekreds. Er mere end to varmekredse tilsluttet, vises varmekredsene efter hinanden, når du drejer på den højre
indstillingsknap .
I det øverste displayområde vises altid grunddataene
ugedag, dato, klokkeslæt og udetemperatur. En mulig fejl
vises i den anden linje. I kapitel 5.3 forklares det, hvordan
du indstiller grunddataene.
I grundvisningen kan der også hentes specialdriftsmåder
og servicefunktioner frem.
Pilen nederst til højre betyder, at yderligere moduler er
tilsluttet på reguleringen.
Når du vil kontrollere eller indstille driftsmåde og
temperatur for disse moduler, drejer du på den højre
indstillingsknap for at nå de næste displaylinjer.
Eksempel: Menu 1
I menuerne ( 1 til 8) foretager du alle relevante indstillinger på brugerniveauet til varmeanlægget.
I det øverste område vises menubetegnelsen og menunummeret (symbol og et nummer øverst til højre).
Nummereringen gør det lettere at finde de enkelte
menuer under programmeringen.

> Indstil dag
On 02.12.09

15:37

Spar aktiveret
til

- 15 °C

Eksempel: Specialfunktioner
Specialfunktioner ændrer varmekredsens driftsmåde
midlertidigt og afsluttes automatisk.
Specialfunktioner kan du hente frem i den første grafikvisning og grundvisningen.

18:30

>Vælg slut klokkeslæt
Tab. 3.4 Menutyper

Betjeningsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00
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På VVS-installatørens niveau:
HK1
Parametre
Type brænderkreds
Sænkningstemperatur
Varmekurve
Sommer udkob. temp.
> Vælg beregnet rumtemp.

C2

15 °C
0,90
20 °C

Eksempel: Menu C2
Menuerne C1 til C15 er indstillingsområdet for de anlægsspecifikke parametre, som kun kan indstilles af VVSinstallatøren.
Disse menuer er markeret med et C og et nummer øverst
til højre i displayet.
Du kan hente menuerne på VVS-installatørens niveau
frem, få vist parametrene, men du kan ikke ændre dem.

De indstillelige parametre ses på grå baggrund.
Tab. 3.4 Menutyper
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3.11

Oversigt over indstillelige parametre

Menu Menu
Betegnelse

1

Grunddata
(¬ kap. 5.4)

indstillelige
driftsværdier

Bemærkninger

Dato
ugedag
klokkeslæt
Omstilling Sommer/
Vinter tid
Nulstilling værdi
udbytte fra solvarme
Ugedag/blok

Vælg dag, måned, år;
time, minutter vælges

2

Sol udbytte
¬ kap. 5.5).

3

Tidsprogram
¬ kap. 5.6).

4

1 Start/slut klokkeslæt
2
3
Ferieprogram- Ferietidsrum
mering til
samlet system
¬ kap. 5.7).
Ferie-beregnet
opvarmning

5

HK1
Parameter
¬ kap. 5.8).

Sænkningstemperatur

Varmekurve

7

8

Varmtvand
parameter
¬ kap. 5.9).
Ændring af
navn
¬ kap. 5.11).
Frigive
kodeniveau
¬ kap. 5.12).

Indst. varmt vand

HK 1

Kodenummer

Enhed

Min.
værdi

Maks. Trinvis/
Fabriksindstilværdi valgmulig- ling
hed

Auto, fra
Grafisk visning af
kWh
historie ændrer sig
ikke
Ugedag/blok med dage
(f.eks. ma-fr) vælges
Der står tre tidsvinduer Timer/
til rådighed pr. dag/pr. minutter
blok med dage
Start dag, måned, år
indstilles;
Slut dag, måned, år
indstilles
Beregnet rumtempera- °C
tur for ferietidsrum
indstilles
Sænkningstemperatur °C
fastlægges for tidsrum
mellem tidsvinduerne
Fremløbstemperatur
reguleres afhængigt af
udetemperatur;
der kan vælges mellem
forskellige varmekurver
Beregnet temperatur
°C
indstilles for varmtvandsopvarmning
vilkårlige navne indtastes med op til 10 tegn

Egen
indstilling

Fra

10 min.

5

30

1

15 °C

5

30

1

15

0,1

4

0,05-0,1

1,2

35

70

1,0

60

HK 1

Kodenummer indtastes
for adgang til VVS-installatørens betjeningsniveau

Tab. 3.5 Parametre, der kan indstilles på brugerniveauet
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4

Idrifttagning

4.1
Første idrifttagning af en VVS-installatør
Monteringen, el-tilslutningen, konfigurationen af hele
varmeanlægget samt den første idrifttagning må kun
foretages af en autoriseret VVS-installatør!

4.2

1

Instruktion fra en VVS-installatør

> Kontrollér, at du af en VVS-installatør instrueres i
betjeningen af reguleringen og hele varmeanlægget
og at du får de tilsvarende vejledninger hhv. produktledsagende dokumenter.

Fig. 4.1 Tilkobling/frakobling af regulering
Billedtekst
1 Vippekontakt

4.3

Tilkobling/frakobling af regulering

b

Forsigtig!
Tingskader som følge af frost!
Frostsikringsfunktionen er kun aktiv, når reguleringen er tilkoblet.
> Frakoble aldrig reguleringen, hvis der er
fare for frost.
> Stil hovedafbryderen til reguleringen på
„I”.

i

Kan udeføleren til dit varmeanlæg ikke modtage noget DCF-signal, skal du indstille klokkeslættet og datoen manuelt, når reguleringen er tændt.

> Tryk på vippekontakten (1) for at tilkoble/frakoble
reguleringen.

> Kontrollér, at klokkeslæt og dato er indstillet rigtigt,
så de indstillede tidsprogrammer og ferieprogrammet
arbejder korrekt og det næste vedligeholdelsestidspunkt kan overvåges.
> Lad reguleringen være tilkoblet, så du altid har tjek
på varmeanlæggets systemstatus og hurtigt kan
gøres opmærksom på en fejl.
> Brug ferieprogrammet (¬ kap. 5.7) for at spare energiomkostninger, når du ikke er hjemme.

18
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5
5.1

Betjening

5.1.2

Valg og markering af parametre
> Drej på den højre indstillingsknap , til cursorenpeger
på den parameter, du ønsker
at ændre.

Betjening af regulering

Med de to indstillingsknapper og kan du betjene
reguleringen:
Drejer du på indstillingsknapperne (¬ Fig. 3.5, pos. 3,
4), falder de mærkbart i den næste position. Et
rasterskridt fører dig en position frem eller tilbage i
menuen afhængig af drejeretningen. I parametrenes
indstillingsområde øges eller reduceres værdien
(afhængigt af skridtvidden, værdiområdet og
drejeretningen).

5.1.3

Generelt er følgende betjeningsskridt nødvendige for
menuerne 1 til 8:
– Valg af menu (¬ kap. 5.1.1).
– Valg og markering af parametre (¬ kap. 5.1.2).
– Indstilling og lagring af parametre (¬ kap. 5.1.3).

i

> Tryk på den højre indstillingsknap . Parameteren er markeret og kan indstilles.

5.1.1

> Tryk på den højre indstillingsknap for at gemme den
ændrede værdi.

Få de første betjeningsskridt forklaret af en
VVS-installatør. Således undgår du en uønsket ændring af indstillingerne.

Hvordan du indstiller helt bestemte parametre, er
beskrevet i kapitlerne 5.3 og 5.4.

Valg af menu

En oversigt over alle menuer findes i Fig. 3.6.
Alle menuer er anbragt lineær og beskrives i denne rækkefølge.

i

Du kan kun indstille en markeret parameter
(¬ kap. 5.1.2).

> Drej på den højre indstillingsknap for at ændre værdien
for den valgte parameter.

Da specialfunktioner kun kan hentes frem i grundvisningen, er der et specielt betjeningsforløb (¬ kap. 5.13).

i

Indstilling af parameterværdier

Grundvisningen er standardvisningen af reguleringen. Reguleringen viser automatisk
grundvisningen efter en betjeningsfri tid (min.
15 minutter).

5.1.4

Fremhentning af specialfunktioner

Da specialfunktioner kun kan hentes frem i grundvisningen, er der et specielt betjeningsforløb (¬ kap. 5.13).

> Hvis reguleringen grafikvisningen, drejes den venstre
indstillingsknap to skridt til højre.
Reguleringen viser grundvisningen.
Efter grundvisningen følger menuerne.
> Drej på den venstre indstillingsknap , til du har valgt
den nødvendige menu.

Betjeningsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00
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5.2

Kontrol af systemstatus

Systemstatussen kan du kontrollere i grafikillustrationerne.

Fig. 5.1 Grafikillustration: Systemstatus

Visningen af systemstatus er standardvisningen for
reguleringen og dermed det første display i betjeningsrækkefølgen. Når det vises, kan du kun dreje den venstre indstillingsknap til højre.
Efter en længere betjeningsfri tid vender reguleringen
altid tilbage til denne visning.
eller
> Drej på den venstre indstillingsknap indtil det venstre anslag.
Displayet viser systemstatussen.

Symbolerne har følgende betydning:
Aktuel temperatur på kollektorføleren
Ved anlæg med to solfangerfelter
vises den højeste temperaturværdi.
Er solvarmekredsbeskyttelsesfunktionen aktiv, vises temperaturværdien
„> xxx°C“ blinkende.
I kombination med en solvarmestation
VPM S og VMS overtages temperaturværdien af solvarmestationen. Solvarmestationen kan kun beregne temperaturen, hvis solvarmestationens
pumpe kører. Er en beskyttelsesfunktion for solvarmestationen aktiv, vises
> 150 °C“ blinkende. Er der ikke noget
udbytte fra solvarme, vises 20 °C.
Aktuel udbyttekvalitet
Viser intensiteten af det øjeblikkelige
udbytte fra solvarme.
Ingen bjælke er sort = lavt udbytte
Alle bjælker er sorte = højt udbytte
Udbytte fra solvarme
Beholdersymbolet viser, hvilken temperatur solvarmebeholderen er opvarmet med for tiden hhv. hvor meget
udbytte fra solvarme er mulig indtil
den maks. temperatur.
Brænder
Pil blinker Solvarmebeholderen opvarmes netop af kedlen.

Varmekreds
Pil blinker Temperaturen i solvarmebeholderen (sensor TD1) er høj nok til
at understøtte varmesystemet (kun på
anlæg til opvarmningsstøtte med
solvarme).
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Den anden grafikillustration viser det aktuelle solvarmeudbytte grafisk.
> Drej den venstre indstillingsknap et skridt til højre.
Displayet skifter til den anden grafikillustration og viser
følgende grafik:

Parametrene på grå baggrund (driftsmåde, beregnede
temperaturer) kan du indstille individuelt i grundvisningen.
I det øverste displayområde vises altid grunddataene
ugedag, dato, klokkeslæt og udetemperatur.
Er rumudkoblingen aktiveret, vises den målte rumtemperatur i den anden displaylinje.

i

Er en rumtemperaturføler monteret, aktiveres rumudkoblingen af VVS-installatøren, når
varmeanlægget tages i drift.

Er der tilsluttet en føler til måling af udbyttet, vises det
faktiske udbytte fra solvarme grafisk.
Udbyttet fra solvarmen vises for hver måned i kWh for
det løbende år (sorte bjælker) i forhold til året før
(ufyldte bjælker).
Den viste værdi (i eksemplet 1231 kWh) viser det samlede udbytte fra solvarmen siden idrifttagningen/tilbagestillingen.
Værdien for udbyttet fra solvarmen kan du stille tilbage
på nul (¬ kap 5.5). Den grafiske illustration ændrer sig
ikke derved.

Ugedag, dato og klokkeslæt kan du indstille i menuen 1
(¬ kap. 5.4).
Udetemperaturen (i eksemplet -3 °C) måles af udeføleren og overføres til reguleringen. Den aktuelle rumtemperatur (i eksemplet 20 °C) måles af rumtemperaturføleren og overføres til reguleringen.
Under grunddataene vises parametrene, der kan indstilles:
– pr. varmekreds
– den indstillede driftsmåde,
– den beregnede temperatur (for den viste varmekreds)
– for beholderen
– den indstillede driftsmåde,
– den beregnede beholdertemperatur (varmtvandstemperatur)

i

Er der ikke tilsluttet nogen føler til måling af
udbyttet, kan reguleringen hverken fange
eller vise udbyttet fra solvarme.

i

i

Er reguleringen udstyret med en solvarmestation VPM S eller VMS, overføres udbyttet
fra solvarmen direkte til reguleringen via
eBUS. Så er der ikke brug for føleren til
måling af udbyttet.

Fig. 5.2 Grafikillustration: Sol udbytte

5.3

Hvor mange varmekredse din regulering viser
i grundvisningen afhænger af konfigurationen
af dit varmeanlæg.

Indstilling af parametre i grundvisning

> Hvis reguleringen grafikvisningen, drejes den venstre
indstillingsknap to skridt til højre.
Displayet viser grundvisningen.
On 02.12.09
15:43
Rumtemperatur
Opvarmning
HK1

-3 °C
20 °C
22 °C

etage1

Eco

20 °C

Auto
Auto
VRS 620

60 °C

Beholder
Solvarme

Fig. 5.3 Grundvisning
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5.3.1

Indstilling af driftsmåde

Når du indstiller driftsmåden, gives der besked til reguleringen om, på hvilke betingelser den tildelte varmekreds eller varmtvandskreds skal reguleres.

i

Hvis Ferie vises i stedet for driftsmåden, så er
ferieprogrammet aktivt.
Er ferieprogrammet aktivt, kan driftsmåden
ikke indstilles.

Følgende driftsmåder er mulige:
Driftsmåde

Virkning

Auto

I henhold til et fastlagt tidsprogram skifter varmekredsens drift mellem driftsmåderne opvarmning
og sænkning.
I henhold til et fastlagt tidsprogram skifter varmekredsens drift mellem driftsmåderne opvarmning
og fra.
Er frostsikringsfunktionen (afhængigt af udetemperaturen) ikke aktiveret, frakobles varmekredsen
i sænkningstiden.
Opvarmningen reguleres i forhold til den beregnede rumtemperatur dag.
Varmekredsen reguleres i forhold til den beregnede rumtemperatur nat.
Varmekredsen er frakoblet, hvis frostsikringsfunktionen (afhængigt af udetemperaturen) ikke er
aktiveret.

Eco

Opvarmning
Sænkning
Fra

Driftsmåde

Virkning

Symbol

Betydning
Vises symbolet bag ved driftsmåden Eco eller
Auto, er et tidsvindue aktivt. Varmeanlægget
opvarmer.
Vises bag ved driftsmåden symbolet , er intet
tidsvindue aktivt. Varmeanlægget er i sænkningsdrift.

Tab. 5.1 Driftsmåder for varmekredse

Driftsmåde

Virkning

Auto

Efter et fastlagt tidsprogram tildeles beholderopvarmningen for varmtvandsbeholderen hhv. frigivelsen for cirkulationspumpen.
Beholderopvarmningen for varmtvandsbeholderen er frigivet hele tiden. Beholderen opvarmes
straks efter behov, cirkulationspumpen er i drift
hele tiden.
Beholderen opvarmes ikke, cirkulationspumpen er
ude af drift.
Underskrider beholdertemperaturen 12 °C, opvarmes beholderen til 17 °C (frostsikring).

Til

Fra

Tab. 5.2 Driftsmåder for cirkulationskreds og varmtvandsbeholder

On 02.12.09

15:43

HK1
Opvarmning
etage1
Eco
Beholder
Auto
Solvarme
Auto
>Vælg driftsmåde

-3 °C
22 °C
20 °C
60 °C

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren
blinker foran driftsmåden Auto (linje Beholder).
On 02.12.09

15:43

HK1
Opvarmning
etage1
Eco
Auto
Beholder
Solvarme
Auto
>Vælg driftsmåde

-3 °C
22 °C
20 °C
60 °C

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Driftsmåden er markeret.
On 02.12.09

15:43

HK1
Opvarmning
etage1
Eco
Fra
Beholder
Solvarme
Auto
>Vælg driftsmåde

-3 °C
22 °C
20 °C
60 °C

> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede
driftsmåde vises.
On 02.12.09
HK1
etage1
Beholder
Solvarme

15:43
Opvarmning
Eco
Fra
Auto
VRS 620

-3 °C
22 °C
20 °C
60 °C

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Driftsmåden gemmes og fungerer.

Indstilling af driftsmåden i grundvisningen forklares i
det følgende vha. eksemplet Beholder.

i
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Ønsker du at ændre driftsmåden for yderligere varme– og cirkulationskredse/varmtvandsbeholder, drej da på indstillingsknappen
, til cursorenstår i den tilsvarende linje
foran den driftsmåde, der skal ændres. Gentag arbejdsskridtene, der er beskrevet ovenfor.

Betjening 5

5.3.2

Indstilling af beregnet rumtemperatur vha.
eksemplet for varmekredsen HK1

Den beregnede rumtemperatur tages med i beregning af
varmekurven.
Ønsker du at forøge den beregnede rumtemperatur, forskydes den indstillede varmekurve parallelt på en 45°akse og tilsvarende den fremløbstemperatur, som reguleringen skal regulere (¬ Fig. 3.4).
Forudsætning: Displayet viser grundvisningen
(¬ kap. 5.3).
On 02.12.09

15:43

HK1
Opvarmning
etage1
Eco
Beholder
Fra
Solvarme
Auto
> Vælg beregnet rumtemp.

-3 °C
22 °C
20 °C
60 °C

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren
blinker foran den beregnede rumtemperatur(i eksemplet 22 °C).
On 02.12.09

15:43

HK1
Opvarmning
etage1
Eco
Beholder
Fra
Solvarme
Auto
> Vælg beregnet rumtemp.

-3 °C

On 02.12.09

15:43

HK1
Opvarmning
etage1
Eco
Beholder
Fra
Solvarme
Auto
> Vælg beregnet rumtemp.

-3 °C
21 °C
20 °C
60 °C

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Den ændrede, beregnede rumtemperatur gemmes og
fungerer.
> Gentag arbejdsskridtene efter behov.

i

Indstil på samme måde den beregnede rumtemperatur for de andre varmekredse hhv.
varmtvandstemperaturen for beholderen.

Gyldighedsvarighed for den ændrede, beregnede
værdi for reguleringen.
Hvis du har ændret den beregnede rumtemperatur i
grundvisningen, gælder den nye værdi for reguleringen.
Varmeanlægget reguleres på den nye, beregnede rumtemperatur i alle tidsvinduer:
– straks, hvis du har ændret den beregnede værdi i et
tidsvindue
– så snart det næste tidsvindue starter, når du har
ændret den beregnede værdi uden for et tidsvindue.

22 °C
20 °C
60 °C

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Den beregnede rumtemperatur er markeret.
On 02.12.09

15:43

HK1
Opvarmning
etage1
Eco
Beholder
Fra
Solvarme
Auto
> Vælg beregnet rumtemp.

-3 °C
21 °C
20 °C
60 °C

> Drej på den højre indstillingsknap
beregnede rumtemperatur vises.

i

til den ønskede,

Vælg den beregnede rumtemperatur på en
sådan måde, at dit varmebehov lige netop er
dækket. På den måde sparer du energi og
penge.
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5.4

Indstilling af grunddata

Måned indstilles:

I menuen 1 kan du indstille følgende grunddata:
– datoen (indstilling påvirker ferieprogrammet og overvågningen af vedligeholdelsestidspunktet),
– ugedagen,
– klokkeslættet (indstilling påvirker start og slut på
tidsvinduerne),
– Sommer/Vinter tid

i
5.4.1

Disse indstillinger virker på alle tilsluttede
systemkomponenter.

Fremhentning af menu

Grunddata

1

1

Dato
02 . 12 . 09
Ugedag
On
Klokkeslæt
14:08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil måned
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Måneden er markeret.
1

5.4.2 Indstilling af dato
Kan udeføleren til dit varmeanlæg ikke modtage noget DCF-signal, kan du indstille datoen
manuelt efter behov.

> Kontrollér, at dato er indstillet rigtigt, så ferieprogrammet arbejder korrekt og det næste vedligeholdelsestidspunkt kan overvåges.
Datoen består af tre parametre (02.12.09 = dag.måned.
år).
Indstillingsområderne er fastlagt.

i

Dato
02 . 12 . 09
Ugedag
On
Klokkeslæt
14 : 08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil måned

Grunddata

1

> Drej på den venstre indstillingsknap , til menuen
Grunddata vises i displayet (¬ kap. 5.3).

1

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren
blinker i linjen Dato foran måned.

Dato
02, 12, 09
Ugedag
On
Klokkeslæt
14 : 08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil dag

i

Grunddata

Indstil først måneden, da indstillingsområdet
Dag afhænger af måneden.

Forudsætning: at menuen 1 Grunddata vises i displayet
(¬ kap. 5.1.1).

Grunddata

1

Dato
02 . 11 . 09
Ugedag
On
Klokkeslæt
14:08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil måned
> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede
værdi for måned vises.
Grunddata

1

Dato
02 . 11 . 09
Ugedag
On
Klokkeslæt
14 : 08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil måned
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Den ændrede måned gemmes.
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Indstil dag:
Grunddata

År indstilles:
1

Dato
02 . 11 . 09
Ugedag
On
Klokkeslæt
14 : 08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil dag

> Indstil år

1

Dato
02 . 11 . 09
Ugedag
On
Klokkeslæt
14 : 08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil dag

Grunddata

1

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Året er markeret.
1

Dato
30 . 11 . 09
Ugedag
On
Klokkeslæt
14 : 08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil dag

Grunddata

1

Dato
30 . 11 10
Ugedag
On
Klokkeslæt
14 : 08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil år

> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede
dag vises.
Grunddata

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren 
blinker foran år.

Dato
30 . 11 . 09
Ugedag
On
Klokkeslæt
14 : 08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil år

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Dagen er markeret.
Grunddata

1

Dato
30 . 11 . 09
Ugedag
On
Klokkeslæt
14 : 08
Fra
Sommer/Vinter tid

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren 
blinker foran dag.
Grunddata

Grunddata

1

Dato
30. 11 . 09
Ugedag
On
Klokkeslæt
14 : 08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil dag
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Den ændrede dag gemmes.
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> Drej på den højre indstillingsknap , til det ønskede
år vises.
Grunddata

1

Dato
30 . 11 . 10
Ugedag
On
Klokkeslæt
14 : 08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil år
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Det ændrede år gemmes.
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5.4.3

Indstilling af ugedag

5.4.4 Indstilling af klokkeslæt

Forudsætning: at menuen 1 Grunddata vises i displayet
(¬ kap. 5.1.1).
Grunddata

1

Dato
30, 11, 09
On
Ugedag
Klokkeslæt
14 : 08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil ugedag

Forudsætning: at menuen 1 Grunddata vises i displayet
(¬ kap. 5.1.1).

1

Dato
30 . 11 . 09
On
Ugedag
Klokkeslæt
14 : 08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil ugedag

1

1

Dato
30 . 11 . 09
Ugedag
On
14 : 08
Klokkeslæt
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil time
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Timen er markeret.

> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede
ugedag vises.

Dato
30, 11, 09
Ma
Ugedag
Klokkeslæt
14 : 08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil ugedag

1

Dato
30, 11, 09
Ugedag
On
14 : 08
Klokkeslæt
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil time

Grunddata

Dato
30, 11, 09
Ugedag
Ma
Klokkeslæt
14 : 08
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil ugedag

Grunddata

Grunddata

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren 
blinker foran time.

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Ugedagen er markeret.
Grunddata

i

Kan udeføleren til dit varmeanlæg ikke modtage noget DCF-signal, kan du indstille klokkeslættet manuelt efter behov.

> Kontrollér, at klokkeslættet er indstillet rigtigt, så de
indstillede tidsprogrammer arbejder korrekt.

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren 
blinker foran ugedag.
Grunddata

Klokkeslættet består af to parametre (14:08 = time:
minut).

1

Grunddata

1

Dato
30, 11, 09
Ugedag
Ma
15 : 08
Klokkeslæt
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil time
> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede
time vises.

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Den ændrede ugedag gemmes.
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Grunddata

1

Dato
30, 11, 09
Ugedag
Ma
15 : 08
Klokkeslæt
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil time

> Tryk på den højre indstillingsknap .
De ændrede minutter gemmes.
1

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren 
blinker foran minutter.
1

Dato
30 . 11 . 09
Ugedag
On
15 08
Klokkeslæt
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil minut

Aktivering af skift Sommer/Vinter tid
Er dit varmeanlæg udstyret med udeføleren
VRC DCF (¬ Tab. 1.1, art.nr.), skal du ikke
aktivere noget skift mellem sommertid og
vintertid. Enheden skifter så altid automatisk
mellem sommertid og vintertid.

Indstiller du parameteren Sommer/Vinter tid = Auto,
kan reguleringen skifte mellem sommertid og vintertid
helt automatisk, selv om udeføleren ikke har nogen DCFmodtager.
Forudsætning: at menuen 1 Grunddata vises i displayet
(¬ kap. 5.1.1).
Grunddata

1

Dato
30, 11, 09
Ugedag
On
Klokkeslæt
15 : 15
Fra
Sommer/Vinter tid
>Vælg mode

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Minutterne er markeret.
Grunddata

5.3.5

i

Dato
30, 11, 09
Ugedag
On
Klokkeslæt
15 :
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil minut

Grunddata

1

Dato
30, 11, 09
Ugedag
Ma
Klokkeslæt
15 15
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil minut

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Den ændrede time gemmes.
Grunddata

Grunddata

1

Dato
30, 11, 09
Ugedag
Ma
15 15
Klokkeslæt
Fra
Sommer/Vinter tid
> Indstil minut
> Drej på den højre indstillingsknap , til de ønskede
minutter vises.

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren 
blinker foran parameteren Sommer/Vinter tid.
Grunddata

1

Dato
30 . 11 . 09
Ugedag
On
Klokkeslæt
15 : 15
Fra
Sommer/Vinter tid
>Vælg mode
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Parameteren Sommer/Vinter tid er markeret.
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Grunddata

1

5.5

Nulstilling af udbytte fra solvarme.

Forudsætning: at menuen 1 Grunddata vises i displayet
(¬ kap. 5.1.1).

Dato
30, 11, 09
Ugedag
Ma
Klokkeslæt
15 : 15
Auto
Sommer/Vinter tid
>Vælg mode

Sol udbytte
Sol udbytte
Reset

2
1255
nej

kWh

> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede
parameter Sommer/Vinter tid vises.
>Reset sol udbytte?
Grunddata

1

Dato
30, 11, 09
Ugedag
Ma
Klokkeslæt
15 : 15
Auto
Sommer/Vinter tid
>Vælg mode
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Den ændrede parameter Sommer/Vinter tid gemmes.
Efter en længere betjeningsfri tid vises grundvisningen
automatisk igen.

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren
blinker foran indstillingsværdien (i eksemplet = nej).
Sol udbytte
Sol udbytte
Reset

2
1255
nej

kWh

>Reset sol udbytte?
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Indstillingsværdien er markeret.
Sol udbytte
Sol udbytte
Reset

2
1255
ja

kWh

>Reset sol udbytte?
> Drej på den højre indstillingsknap , til ja vises.
Sol udbytte
Sol udbytte
Reset

2
1255
ja

kWh

>Reset sol udbytte?
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Udbyttet fra solvarme er tilbagestillet og beregnes fra
nu af på ny.
Den grafiske illustration ændrer sig ikke derved.
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5.6

Indstilling af tidsprogrammer

I menuen 3 Tidsprogrammer kan du indstille egne
tidsvinduer for varmekredsene, varmtvandsbeholderne
og cirkulationspumperne.
Du kan pr. dag hhv. blok (en blok er f.eks. ma–fr) indstille
op til tre tidsvinduer (start klokkeslæt til slut klokkeslæt).
Fabriksindstilling for tidsprogrammerne
Ma – Sø
kl. 5:30 – 22:00
Lø
kl. 7:00 – 23:30
Sø
kl. 7:00 – 23:30
Disse tidsprogrammer kan du tilpasse efter dine behov.
Der opvarmes inden for et tidsvindue. Reguleringen gennemføres på basis af den beregnede rumtemperatur.
Uden for tidsvinduerne sænker varmeanlægget rumtemperaturen til sænkningstemperaturen.
For tidsprogrammerne findes der en hel række displays,
der er kendetegnet øverst til højre i displayet med 3.
Ved alle disse displays ( 3) ses i den 2. displaylinje tidsprogrammer.
I den 1. displaylinje vises, hvad tidsprogrammet gælder
for (f.eks. HK1, varmtvand, cirkulationspumpe).
HK1
Tidsprogramer
Ma-Fr
1 06:00 - 09:30
2 16:30 - 21:30
3
>Vælg ugedag/blok

3

i

Efteropvarmningsfunktionen sikrer, at solvarmebeholderen når en tilstrækkelig varmtvandstemperatur.
Fabriksindstilling regulering til efetropvarmning af
beholderen med solvarme:
Dag/blok

Tider for efteropvarmning

Ma-Fr
Lø
Sø

Kl. 5:30 - 22:00
Kl. 7:00 - 23:30
Kl. 7:00 - 22:00

5.6.1

Indstilling af tidsvindue

> Tag dig god tid til at planlægge dine individuelle tidsvinduer omhyggeligt.
Tidsvinduer er de tidsrum pr. dag/blok, hvor du er
hjemme og har brug for varme og varmtvand.

i

Når du fastlægger opvarmningstiderne for en
blok (f.eks. ma–fr), behøver du ikke at indstille
de enkelte dage for blokken.

Forudsætning: at menuen 1 Grunddata vises i displayet
(¬ kap. 5.1.1).

Yderligere information om de indstillelige parametre findes i Tab. 3.5 (¬ kap. 3.11).
For hver kreds findes der undermenuer for hver dag/
blok. Således kan du fastlægge andre opvarmningstider
for hver dag iht. dine behov og vaner.
Er et afvigende tidsvindue blevet programmeret til en
dag (f.eks. on) i en blok (f.eks. Ma-Fr), vises for blokken
Ma-Fr --:-- . I dette tilfælde skal du indstille tidsvinduer
enkeltvis for hver dag.
HK1
Tidsprogramer
Ma-Fr
1
––:–– – ––:––
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
>Vælg ugedag/blok

i

Ved forbindelsen med en solvarmebeholder
skal man være opmærksom på, at efteropvarmningsfunktionen til beholderen frigives
via kedlen med tidsprogrammet.

i

Hvis dit varmeanlæg er konfigureret med
flere varmekredse, varmtvandsbeholder og
cirkulationspumpe, drej da på den venstre
indstillingsknap , til menuen 3
Tidsprogrammer viser displayet for
varmekredsen, varmtvandsbeholderen eller
cirkulationspumpen, som du vil indstille
tidsprogrammerne for.

I efterfølgende eksempel beskrives det, hvordan du indstiller et tidsprogram for weekenden for varmekredsen
HK1.

3

De samme tidsvinduer kan du indstille for
varmtvandsbeholderen og cirkulationspumpen.
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HK1
Tidsprogramer
Ma-Fr
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
>Vælg ugedag/blok

3

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren 
blinker foran tidsrummet (f.eks. Ma-Fr).
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HK1
Tidsprogramer
Ma-Fr.
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
>Vælg ugedag/blok

3

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Tidsrummet er markeret.
HK1
Tidsprogramer
Lø-Sø
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
>Vælg ugedag/blok

3

3

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Det ændrede tidsrum gemmes.
5.6.2

Indstilling af start og slut klokkeslæt for
tidsvindue 1

HK1
Tidsprogramer
Lø-Sø
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Indstil start klokkeslæt

3

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Start klokkeslæt er markeret.

> Drej på den højre indstillingsknap , til tidsrummet
Lø-Sø vises.
HK1
Tidsprogramer
Lø-Sø
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
>Vælg ugedag/blok

HK1
Tidsprogramer
Lø-Sø
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Indstil start klokkeslæt

3

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren 
blinker foran Start klokkeslæt for tidsvindue 1.

HK1
Tidsprogramer
Lø-Sø
1
8:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Indstil start klokkeslæt

3

> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede
Start klokkeslæt vises.

i

Du kan kun indstille tidsvinduer inden for en
dag, dvs. i et tidsvindue fra kl. 00:00 til
24:00.
Et tidsvindue f.eks. fra kl. 22:00 til 6:00 er
ikke mulig. I dette tilfælde skal du indstille to
tidsvinduer fra kl. 22:00 til 24:00 og fra kl.
00:00 til 06:00.

HK1
Tidsprogramer
Lø-Sø
1
8:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Indstil start klokkeslæt

3

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Start klokkeslæt for tidsvindue 1 gemmes.
HK1
Tidsprogramer
Lø-Sø
1
8:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Indstil slut klokkeslæt

3

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren
blinker foran Slut klokkeslæt for tidsvindue 2.
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HK1
Tidsprogramer
Lø-Sø
1
8:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Indstil slut klokkeslæt

3

Yderligere tidsvinduer indstilles
> Gentag arbejdsskridtene til indstilling af Start klokkeslæt og Slut klokkeslæt for yderligere tidsvinduer
på samme måde som beskrevet for tidsvinduet 1.

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Slut klokkeslæt er markeret.
HK1
Tidsprogramer
Lø-Sø
1
8:00 – 16:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Indstil slut klokkeslæt

Indstiller du et gennemgående tidsvindue for mandagen,
kan dette se ud på følgende måde:
3

> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede
Slut klokkeslæt vises.
HK1
Tidsprogramer
Lø-Sø
1
8:00 – 16:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Indstil slut klokkeslæt

Start klokkeslæt og Slut klokkeslæt er indstillet for
tidsvinduet 1.
> Indstil efter behov også tidsvinduerne 2 og 3.

3

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Slut klokkeslæt for tidsvindue 1 gemmes.
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HK1
Tidsprogramer
Sø
1
8:30 – 22:00
2
:
–
:
3
:
–
:
>Vælg ugedag/blok

3

Efter en længere betjeningsfri tid vises grundvisningen
automatisk igen.
Indstilling af tidsvinduer for yderligere varmekredse:
Hvis dit varmeanlæg er konfigureret med flere varmekredse, varmtvandsbeholder og cirkulationspumpe, drej
da på den venstre indstillingsknap , til menuen 3
Tidsprogrammer viser displayet for varmekredsen,
varmtvandsbeholderen eller cirkulationspumpen, som
du vil indstille tidsprogrammerne for.
> Gentag alle arbejdsskridt til indstilling af tidsvinduerne for yderligere varmekredse, varmtvandsbeholdere og cirkulationspumper.
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5.7

Indstilling af ferieprogram

5.7.2

Indstilling af beregnet temperatur

For reguleringen og alle systemkomponenter, der er tilsluttet til denne, kan du indstille:
– to ferietidsrum med start- og slutdato,
– den ønskede sænkningstemperatur, dvs. værdien,
som varmeanlægget skal reguleres på, når du ikke er
hjemme, uafhængigt af det fastlagte tidsprogram.
Ferieprogrammet starter automatisk, når et indstillet
ferietidsrum starter. Når ferietidsrummet er udløbet,
ender ferieprogrammet automatisk. Varmeanlægget
reguleres igen iht. de tidligere indstillede parametre og
den valgte driftsmåde.

> Overhold ubetinget henvisningerne vedrørende frostsikring (¬ kap. 5.15).

i

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren 
blinker foran den beregnede temperatur.

Du kan kun aktivere ferieprogrammet i
driftsmåderne Auto og Eco.
Tilsluttede beholderopvarmningsskredse og
cirkulationspumpekredse skifter under
ferietidsprogrammet automatisk til driftsmåden fra. Solvarmekredse i driftsmåden
Auto påvirkes ikke

> Kontrollér før dit fravær, om driftsmåden Auto eller
Eco er indstillet.
> Er dette ikke tilfældet, indstiller du driftsmåden Auto
eller Eco (¬ kap. 5.3.1).
Forudsætning: at menuen 4 Ferieprogrammering
vises i displayet (¬ kap. 5.1.1).
Ferieprogrammering
4
til samlet system
Tidsrum
1
30. 02. 09 – 20. 03. 09
2
05. 05. 09 – 22. 05. 09
Beregnet temp.
15°C
> Indstil startdag
Du kan indstille parametrene, der er markeret med grå.

5.7.1

Indstilling af tidsrum

Hvordan du indstiller en dato (dag.måned.år), blev
udførligt beskrevet for datoen for grunddataene
(¬ kap. 5.4.2).
> Indstil efter hinanden Startmåned, Startdag, Startår
og Slutmåned, Slutdag, Slutår for tidsrummet 1 og
efter behov også for tidsrummet 2.
Gå frem som beskrevet i kapitel 5.4.2 for måned,
dag og år.

Ferieprogrammering
4
til samlet system
Tidsrum
1
20 . 08 . 09 - 28 . 08. 09
2
05 . 09 . 09 - 22 . 09. 09
Beregnet temp.
15°C
> Vælg beregnet rumtemp.

Ferieprogrammering
4
til samlet system
Tidsrum
1
20 . 08 . 09 - 28 . 08. 09
2
05 . 09 . 09 - 22 . 09. 09
Beregnet temp.
15°C
> Vælg beregnet rumtemp.
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Den beregnede temperatur er markeret.
Ferieprogrammering
4
til samlet system
Tidsrum
1
20 . 08 . 09 - 28 . 08. 09
2
05 . 09 . 09 - 22 . 09. 09
Beregnet temp.
16°C
> Vælg beregnet rumtemp.
> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede,
beregnede temperatur vises.
Ferieprogrammering
4
til samlet system
Tidsrum
1
20 . 08 . 09 - 28 . 08. 09
2
05 . 09 . 09 - 22 . 09. 09
Beregnet temp.
16°C
> Vælg beregnet rumtemp.
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Den beregnede temperatur gemmes.
I de indstillede ferietidsrum sænkes rumtemperaturen
automatisk til denne beregnede temperatur.
Efter en længere betjeningsfri tid vises grundvisningen
automatisk igen.
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5.8

Indstilling af sænkningstemperaturatur og
varmekurve

5.8.1

Indstilling af sænkningstemperatur

Sænkningstemperaturen er den temperatur, som varmen reguleres til i sænkningstiden (f.eks. om natten).
Sænkningstemperaturen kan indstilles separat for hver
varmekreds.
Forudsætning: at menuen
(¬ kap. 5.1.1).

5 HK1 Parametre vises

HK1
Parametre
Sænkningstemperatur
Varmekurve

5
15 °C
1,2

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren
blinker foran sænkningstemperaturen.
5
15 °C
1,2

> Vælg beregnet rumtemp.
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Sænkningstemperaturen er markeret.
HK1
Parametre
Sænkningstemperatur
Varmekurve

5
16 °C
1,2

> Vælg beregnet rumtemp.
> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede
sænkningstemperatur vises.

i

5
16 °C
1,2

> Vælg beregnet rumtemp.
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Sænkningstemperaturen gemmes.
> Overhold ubetinget henvisningerne vedrørende frostsikring (¬ kap. 5.15).

5.8.2 Indstilling af varmekurve
Valg af varmekurven påvirker fremløbstemperaturen for
varmen.

>Vælg beregnet rumtemp.

HK1
Parametre
Sænkningstemperatur
Varmekurve

HK1
Parametre
Sænkningstemperatur
Varmekurve

Informer dig i givet fald hos din VVS-installatør om den optimale indstilling.
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b

Forsigtig!
Materielle skader som følge af høj fremløbstemperatur ved gulvopvarmning!
Fremløbstemperaturer over 40 °C kan medføre materielle skader ved gulvopvarmning.
> Indstil ikke fremløbstemperaturen højere
end 40 °C ved gulvopvarmning.

Varmekurven viser forholdet mellem udetemperatur og
fremløbstemperatur. Indstillingen gennemføres separat
for hver varmekreds (¬ kap. 3.4).
Varmeanlæggets rumklima afhænger i høj grad af valget af den rigtige varmekurve. En for høj varmekurve
betyder for høje temperaturer i varmeanlægget, hvilket
giver et højere energiforbrug.
Hvis varmekurven er valgt for lav, opnås det ønskede
temperaturniveau i givet fald først efter lang tid eller
aldrig.
HK1
Parametre
Sænkningstemperatur
Varmekurve

5
16 °C
1,2

> Vælg varmekurve
> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren
blinker foran varmekurven.
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HK1
Parametre
Sænkningstemperatur
Varmekurve

5
16 °C
1,2

> Vælg varmekurve

Indstilling af varmtvandstemperatur

Ønsker du at indstille varmtvandstemperaturen, skal du
indstille parameteren Bereg. beholdertemp.
Denne parameter kan du indstille i grundmenuen og i
menuen 5.

a

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Varmekurven er markeret.
HK1
Parametre
Sænkningstemperatur
Varmekurve

5.9

5
16 °C
1,1

Fare!
Skoldningsfare på grund af varmt vand!
Ved tappestederne for varmtvand er der ved
temperaturer over 60 °C fare for skoldning.
Små børn eller ældre mennesker kan være i
fare allerede ved lavere temperaturer.
> Vælg temperaturen, så ingen kommer til
skade.

Forudsætning: at menuen 5 Varmtvand Parametre
eller grundmenuen vises i displayet (¬ kap. 5.1.1).

> Vælg varmekurve
> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede
varmekurve vises.

Varmtvand
Parametre
Ber. beholdertemp.

HK1
Parametre
Sænkningstemperatur
Varmekurve

5

60°C

5
16 °C
1,1

> Vælg varmekurve

> Vælg beregnet temperatur
Cursorenblinker foran den beregnede beholdertemperatur.
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Den beregnede temperatur er markeret.

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Varmekurven gemmes.

Varmtvand
Parametre

Efter en længere betjeningsfri tid vises grundvisningen
automatisk igen.

Ber. beholdertemp.

5

58°C

> Vælg beregnet temperatur
> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede,
beregnede temperatur vises.

i
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Vælg varmtvandstemperaturen på en sådan
måde, at dit varmebehov lige netop er dækket. På den måde sparer du energi og penge.

Betjeningsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00

Betjening 5

Varmtvand
Parametre

5

Ber. beholdertemp.

58 °C

> Vælg beregnet temperatur
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Den beregnede temperatur gemmes.
Efter en længere betjeningsfri tid vises grundvisningen
automatisk igen.

Således ændrer du navnet HK 1 til Etage 1:
Forudsætning: at menuen
displayet (¬ kap. 5.1.1).
Navn
ændring
HK1
HK2

7 Ændring af navn vises i

7
: HK 1
: HK2

> Vælg
5.10

Information solvarmebeholder

Informationer om solvarmebeholderen hentes frem med
menuen 6 (¬ kap. 5.1.1).
Menuen viser temperaturerne, der måles af alle følere.
I denne menu kan du ikke foretage nogle indstillinger.
Solvarmebeholder
Information
Beholderføler 1
Beholderføler 2
Føler TD 1
Føler TD 2
Føler TD 3

5.11

6
60 °C
55 °C
30 °C
59 °C
22 °C

For at skaffe sig et bedre overblik over dit varmeanlæg
kan du ændre de på fabrikken fastlagte navne for varmekredsene og cirkulationspumperne individuelt.
Råder dit varmeanlæg over flere varmekredse og en
varmtvandsbeholder, viser reguleringen kun varmekredsenes navne, der er indstillet på fabrikken.
7
: HK1
: HK2

Du kan altid kun ændre 1 tegn.
Ønsker du at ændre hele navnet, skal du
ændre hvert enkelt tegn og evt. tilføje tegn.
Ønsker du at slette et tegn, skal du overskrive
tegnet med et mellemrum.
7
: HK 1
: HK2

> Vælg
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Det første bogstav i navnet er markeret.
Navn
ændring
HK1
HK2

7
: EK 1
: HK2

> Vælg
> Drej på den højre indstillingsknap , til bogstavet E
vises.

> Vælg
Du kan ændre parametrene, der er markeret med grå.

i
i

i
Navn
ændring
HK1
HK2

Ændring af navne på varmekredse og
cirkulationspumper

Navn
ændring
HK1
HK2

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren
blinker foran navnet 1(for HK1).

Navnet kan maks. have en længde på 10 tegn
og bestå af tegnene 0 ... 9, A ... Z og mellemrum.
Ændrede navne overtages automatisk og
vises i de pågældende menuer.
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Navn
ændring
HK1
HK2

7
: EK 1
: HK2

> Vælg
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> Tryk på den højre indstillingsknap .
Bogstavet E gemmes.
Navn
ændring
HK1
HK2

7
: K1
: HK2

7
: K1
: HK2

E 1
: HK2

Navn
ændring
HK1
HK2

7
: E 1
: HK2

> Vælg
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Mellemrummet er markeret.

> Vælg
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Bogstavet K er markeret.
7
: T1
: HK2

Navn
ændring
HK1
HK2

7
: E A1
: HK2

> Vælg
> Drej på den højre indstillingsknap , til bogstavet A
vises.

> Vælg
> Drej på den højre indstillingsknap , til bogstavet T
vises.
Navn
ændring
HK1
HK2

:

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren 
blinker foran mellemrummet.

> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren
blinker foran bogstavet K.

Navn
ændring
HK1
HK2

7

> Vælg

> Vælg

Navn
ændring
HK1
HK2

Navn
ændring
HK1
HK2

7
: T1
: HK2

> Vælg

Navn
ændring
HK1
HK2

7
: E A1
: HK2

> Vælg
> Tryk på den højre indstillingsknap .
Bogstavet T gemmes.

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Bogstavet T gemmes.

> Gentag disse arbejdsskridt for bogstavsrækkefølgen
GE 1.
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Resultatet bør se ud på følgende måde:
Navn
ændring
HK1
HK2

5.12

Visning af parametre på VVS-installatørens
niveau

7
: ETAGE 1
: HK2

b

> Vælg
Reguleringen gemmer det nye navn og viser fra nu af
dette i alle menuer.
Efter en længere betjeningsfri tid vises grundvisningen
automatisk igen.

Forsigtig!
Materiel skade som følge af forkerte
ændringer!
Forkert indstillede parametre kan føre til tingskader på varmeanlægget.
Kun anerkendte VVS-installatører må indstille
parametrene på VVS-installatørens niveau.
> Ændre aldrig indstillinger i menuerne C1 ...
C15 og A1 ... A8.

Menuen 8 er den sidste menu på brugerniveauet.
VVS-installatøren skal indtaste et kodenummer
(adgangskode) for at skifte til VVS-installatørens niveau
og indstille de anlægsspecifikke parametre.
Derved beskyttes de anlægsspecifikke parametre mod
utilsigtet justering.
Brugeren kan få vist - men ikke ændre - de anlægsspecifikke parametre uden at indtaste et kodenummer.
Du kan få vist de anlægsspecifikke parametre på følgende måde:
Forudsætning: at menuen 7 Frigivelse af kodeniveau
vises i displayet (¬ kap. 5.1.1).
Kodeniveau
Frigivelse
Kodenummer

8

0000
Standardkode:
1000
>Indstil ciffer
> Tryk på den venstre indstillingsknap .
Nu kan du få vist - men ikke indstille - alle indstillinger
på VVS-installatørens niveau.

i

Drejer du på den venstre indstillingsknap ,
kan du få vist alle menuer på VVS-installatørens niveau og brugerniveauet. På brugerniveauet kan du stadigvæk indstille alle parametre.

VVS-installatørens niveau forlades
Efter ca. 60 minutter spærres VVS-installatørens niveau
automatisk. Du kan til enhver tid få vist de anlægsspecifikke parametre på VVS-installatørens niveau igen.
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5.13

On 02.12.09

Brug af specialfunktioner

Specialfunktioner hentes frem i grundvisningen. De 3
specialfunktioner
– Sparefunktion
– Partyfunktion
– Beholderopvarmning en enkelt gang
ses efter hinanden som menufølge.
> Tryk (en til tre gange) på den
venstre indstillingsknap , til
den ønskede specialfunktion
vises.

15:43

Spar aktiveret
til

-3 °C

18:30

>Vælg slut klokkeslæt
> Drej på den højre indstillingsknap , til det klokkeslæt
er indstillet, hvor sparefunktionen skal afsluttes.
On 02.12.09

15:43

-3 °C

5.13.1 Aktivering af sparefunktion
Med sparefunktionen kan du regulere varmeanlægget
på sænkningstemperaturen i et tidsvindue indtil et
klokkeslæt, der skal fastlægges.
On 02.12.09
HK1
etage1
Beholder
Solvarme

15:43
Opvarmning
Eco
Auto
Auto
VRS 620

15:43

Spar aktiveret
til

22:30

>Vælg slut klokkeslæt

-3 °C

> Tryk på den højre indstillingsknap .
Det indstillede klokkeslæt gemmes.

22 °C
20 °C

On 02.12.09

> Tryk en gang på den venstre indstillingsknap
On 02.12.09

Spar aktiveret
til

.

-3 °C

18:30

15:43

Spar aktiveret
til

-3 °C

22:30
VRS 620

Sparefunktionen er aktiveret indtil det indstillede klokkeslæt.
Når det indstillede klokkeslæt er nået, afsluttes sparefunktionen automatisk og displayet viser grafikvisningen.

VRS 620
Reguleringen viser menuen Sparefunktion. Cursoren
står foran parameteren Slut på sparefunktion.
On 02.12.09

15:43

Spar aktiveret
til

Sparefunktion afbrydes
> Tryk tre gange på den venstre indstillingsknap .
Reguleringen afslutter sparefunktionen og skifter til
grundvisningen.

-3 °C

18:30

>Vælg slut klokkeslæt
> Tryk på den højre indstillingsknap for at markere
parameteren Slut på sparefunktion.
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5.13.2 Aktivering af partyfunktion

5.13.3 Aktivering af funktion beholderopvarmning en
enkelt gang

Når du aktiverer partyfunktionen, virker varme- og
varmtvandsperioderne ud over det næste udkoblingstidspunkt til den næste varmestart, dvs. at de egentlige
indstillinger af varmen sættes ud af kraft i kort tid. Kun
de varmekredse og varmtvandsbeholderkredse, der er
indstillet i driftsmåden Auto eller ECO, er omfattet af
partyfunktionen.
On 02.12.09
HK1
etage1
Beholder
Solvarme

15:43
Opvarmning
Eco
Auto
Auto
VRS 620

-3 °C
22 °C
20 °C

15:43

On 02.12.09

15:43
Opvarmning
Eco
Auto
Auto
VRS 620

HK1
etage1
Beholder
Solvarme

-3 °C
22 °C
18 °C
20 °C

> Tryk tre gange på den venstre indstillingsknap

> Kontrollér, at driftsmåden Auto eller Eco er indstillet
for varmekredsen og varmtvandsbeholderen.
> Er dette ikke tilfældet, indstiller du driftsmåden Auto
eller Eco (¬ kap. 5.3.1).
> Tryk to gange på den venstre indstillingsknap .
On 02.12.09

Funktionen Beholderopvarmning en enkelt gang gør det
muligt at opvarme varmtvandsbeholderen en gang uafhængigt af det aktuelle tidsprogram.

On 02.12.09

15:43

.

-3 °C

Beholderopvarmning en enkelt gang
aktiveret

-3 °C

Party aktiveret

Reguleringen viser menuen Partyfunktion. Partyfunktionnen er aktiveret. Det er ikke nødvendigt at foretage
indstillinger.
Når den sidste varmekreds begynder at opvarme igen
(skift fra sænkning til opvarmning), afsluttes partyfunktionen automatisk, og reguleringen viser grundvisningen.
Partyfunktion afbrydes
> Tryk to gange på den venstre indstillingsknap .
Reguleringen afslutter partyfunktionen og skifter til
grundvisningen.
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Reguleringen viser menuen Beholderopvarmning en
enkelt gang. Funktionen Beholderopvarmning en enkelt
gang er aktiveret. Det er ikke nødvendigt at foretage
indstillinger.
Når beholderens vandindhold er opvarmet til den indstillede varmtvandstemperatur, afsluttes funktionen automatisk, og reguleringen viser grafikvisningen.

i

Varmtvandstemperaturen fastlægges af VVSinstallatøren, når varmeanlægget tages i brug
første gang.

Beholderopvarmning en enkelt gang afbrydes
> Tryk en gang på den venstre indstillingsknap .
Reguleringen afslutter Beholderopvarmning en enkelt
gang og skifter til grundvisningen.
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5.14

Servicefunktioner (gælder kun for
VVS-installatører)

i

Servicefunktionerne er forbeholdt VVS-installatøren og den lokale skorstensfejer.

5.16

Rengøring og pleje af regulering

> Rengør kun reguleringskabinettet med en fugtig klud.
> Anvend ikke skure- eller rengøringsmiddel, som især
vil kunne beskadige betjeningselementerne eller displayet.

Skorstensfejerfunktionen er nødvendig for emissionsmålingen og den manuelle drift for funktionskontrollen
af anlægget.

5.17

Har du aktiveret servicefunktionerne utilsigtet, afslutter
du disse funktioner ved at trykke på de to indstillingsknapper og igen og igen, til displayet viser grundillustrationen igen.

En dataoverførsel finder kun sted, hvis varmeanlægget
er udstyret med udeføleren VRC DCF (¬ Tab. 1.1, art.
nr.).
Alt efter de lokale forhold kan det vare op til 15 minutter, indtil alle data (udetemperatur, DCF, enhedsstatus
osv.) er aktualiseret.

5.15

Dataoverføring

Frostsikring

b

Forsigtig!
Tingskader som følge af frost!
Kan du ikke yde nogen tilstrækkelig frostsikring af dit varmeanlæg, når du ikke er
hjemme, kan dette føre til skader på bygningen og varmeanlægget.
> Kontrollér, at en tilstrækkelig frostsikring
er til stede, når du ikke er hjemme.

Reguleringen er udstyret med en frostsikringsfunktion
(afhængigt af udetemperaturen). Frostsikringsfunktionen står for en frostsikring af varmeanlægget i driftsmåderne Fra og Eco (uden for tidsvinduerne).
Er driftsmåden Eco indstillet, og er frostsikringsfunktionen (afhængigt af udetemperaturen) ikke aktiveret, frakobles varmekredsen i sænkningstiden.
Underskrider udetemperaturen en værdi på +3°C, fastsættes den indstillede sænkningstemperatur (nat) automatisk for hver varmekreds (¬ kap. 5.8).
Sådan sørger du for frostsikring:
> Kontrollér, at din kedel er tilsluttet til strømnettet.
Kedlen må ikke være afbrudt fra nettet.
> Kontrollér den indstillede driftsmåde på reguleringen.
Frostsikringen er kun sikret i driftsmåderne Fra og
Eco.
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6

Afhjælpning af fejl

6.2

Opstår der fejl på varmeanlægget, viser reguleringen
fejlmeldinger som klartekst.

b

Forsigtig!
Materiel skade som følge af forkerte
ændringer!
Ukorrekte ændringer kan beskadige reguleringen eller solvarmeanlægget.
> Foretag under ingen omstændigheder selv
indgreb på eller manipulationer af reguleringen eller på andre dele af solvarmeanlægget.

Fejlmeldinger

Opstår der en fejl på varmeanlægget, viser reguleringen
en fejltekst i den anden linje i menuen.
On 02.12.09
15:43
VR 60 (4) ingen forbindelse
Opvarmning
HK1
etage1
Eco
Beholder
Auto
Solvarme
Auto
VRS 620

-3 °C
22 °C
20 °C
60 °C

Fig. 6.2 Eksempel på en

i

Fejlafhjælpningen må kun gennemføres af en
anerkendt VVS-installatør.

> Kontroller reguleringens display en gang imellem. På
den måde finder du hurtigt ud af, om der er en fejl på
anlægget.
> Kontakt din VVS-installatør, hvis der opstår en fejl.
> Giv fejlbeskrivelsen (fejltekst) videre til din VVSinstallatør.

6.1

Vedligeholdelsesmelding

Reguleringen kan vise en vedligeholdelsesmelding i den
anden linje i menuen:
– Vedligeholdelse + telefonnummer på VVS-installatøren
Sø 01.11.09
15:43
Vedligeholdelse 02191 123456
Opvarmning
HK1
etage1
Eco
Beholder
Auto

-3 °C
22 °C
18 °C
60 °C

VRS 620
Fig. 6.1

Eksempel på en vedligeholdelsesmelding

Denne vedligeholdelsesmelding henviser til den nødvendige vedligeholdelse af varmeanlægget.
Desuden fremkommer service-telefonnummeret på din
VVS-installatør, hvis VVS-installatøren har programmeret service-telefonnummeret.
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Fejltekst

Fejlårsag

VR 60 (4) ingen forbindelse

Med den indstillede busadresse 4
er der ingen kommunikation til
blandermodulet VR 60.
Følgende vises:
– den pågældende komponent
– adressen, der ikke kan nås
– en henvisning om, at kommunikationen er afbrudt
– buskablet er ikke tilsluttet
– spændingsforsyningen er ikke til
stede,
– komponenten er defekt.

Kedel forbindelse mangler

Der er ingen kommunikation til
kedlen. Denne melding henviser til
en fejl på kedlen. Muligvis er den
ude af drift.

– Fejl på kedel

Kedlen melder en fejl via eBUS.
Se kedlens vejledning

VRC 620 svigt VF1

Fremløbsføleren VF1 er defekt.

VR 60 (4) svigt VFa,
VIH-RL sensor T1 fejl,
VPM W (1) sensor T1 fejl,
...

Følgende vises:
– den pågældende komponent
– den pågældende sensor med
betegnelsen på ProE–stikpanelet
Mulige årsager:
– en afbrydelse
– en kortslutning af den pågældende sensor.

HK1 temp. Ikke opnået

Den beregnede temperaturværdi
for varmekredsen er endnu ikke
nået efter en defineret tid.
Denne tid indstilles af VVS-installatøren i menuen C11:
Parameter „Temp. Fejlerkendelse
efter“; På fabrikken: FRA).
Indstillingsområde: FRA, 0 - 12 h

6.3

Registrering og afhjælpning af fejl

Displayet forbliver mørkt hhv. reagerer ikke på en
betjening
> Forbliver displayet mørkt, eller kan du ikke ændre visningen med indstillingsknapperne, bedes du kontakte
VVS-installatøren.
Reguleringen viser en fejlmelding

i

Vises en fejltekst i den 2. menulinje, bedes du
straks kontakte en VVS-installatør med at
afhjælpe fejlen. Fejl må kun afhjælpes af en
autoriseret VVS-installatør.

> Henvisninger til fejlafhjælpning fremgår af kedlens
betjeningsvejledning.

I kombination med en varmtvandsbeholder kan følgende fejl
vises:
„Fejl fremmedstrømsanode“

Overvågningen af fremmedstrømsanoden for VIH-RL har konstateret en fejl.

VIH-RL tilkalkning WT

Elektronikken for VIH-RL har konstateret, at varmevekslerne skal
vedligeholdes.

Tab. 6.1: Fejltekster og fejlårsager

Yderligere fejltekster og beskrivelsen af fejlårsagerne
fremgår af vejledningerne til varmeanlæggets komponenter.
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7

Ud-af-driftagning

Ud-af-drifttagningen må kun udføres af en autoriseret
VVS-installatør. Denne er ansvarlig for overholdelse af
gældende regler og normer i forbindelse med ud-afdrifttagning og afmontering.
7.1

Forbigående ud-af-drifttagning af varme

1

> Ønsker du at tage varmen forbigående ud af drift (f.
eks. i ferietiden), bedes du læse betjeningsvejledningen til din kedel.
7.2

Forbigående frakobling af regulering
Fig. 7.1 Tilkobling/frakobling af regulering

b
i

Forsigtig!
Tingskader som følge af frost!
Frostsikringsfunktionen er kun aktiv, når reguleringen er tilkoblet.
> Frakoble aldrig reguleringen, hvis der er
fare for frost.
> Stil hovedafbryderen til reguleringen
på „I”.

Billedtekst
1 Vippekontakt

> Tryk på vippekontakten (1) for at tilkoble/frakoble
reguleringen.

Kan udeføleren til dit varmeanlæg ikke modtage noget DCF-signal, skal du indstille klokkeslættet og datoen manuelt, når reguleringen er tændt.

> Kontrollér, at klokkeslæt og dato er indstillet rigtigt,
så de indstillede tidsprogrammer og ferieprogrammet
arbejder korrekt og det næste vedligeholdelsestidspunkt kan overvåges.
> Lad reguleringen være tilkoblet, så du altid har tjek
på varmeanlæggets systemstatus og hurtigt kan
gøres opmærksom på en fejl.
> Brug ferieprogrammet (¬ kap. 5.7) til at spare energiomkostninger, når det er varmt eller når du ikke er
hjemme.
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8

Genbrug og bortskaffelse

Både din Vaillant regulering auroMATIC 620 og den tilhørende transportemballage består overvejende af
råstoffer, der kan genbruges.
Enhed
Din regulering samt alle tilbehørsdele må ikke smides ud
sammen med det almindelige husholdningsaffald. Sørg
for, at den brugte enhed og i givet fald tilbehørsdele
bortskaffes korrekt.
Emballage
Bortskaffelsen af transportemballagen overlades til det
VVS-firma, der har installeret enheden.
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Energisparetips 9
9

Energisparetips

b

Forsigtig!
Tingskader som følge af frost!
Kan du ikke sikre nogen tilstrækkelig frostsikring for varmeanlægget, fører dette til skader
på bygningen og varmeanlægget.
> Sørg for en tilstrækkelig frostsikring om
vinteren.

Varmeanlæggets sænkningsdrift
Sænk rumtemperaturen om natten, og når du ikke er
hjemme. Det nemmeste og mest pålidelige du kan gøre
er at sænke rumtemperaturen med reguleringer med
individuelt valgbare tidsprogrammer.
Indstil rumtemperaturen ca. 5 °C lavere i sænkningsperioderne end i perioderne med fuld opvarmning. En
sænkning på mere end 5 °C giver ikke en yderligere
energibesparelse, da der til den næste opvarmningsperiode så kræves en forøget varmeydelse. Kun ved længere fravær - f.eks. ferie - kan det betale sig at sænke
temperaturerne yderligere.
Beregnet rumtemperatur
Indstil ikke den beregnede rumtemperatur højere, end
det lige nøjagtig føles behageligt. Hver grad over denne
temperatur betyder et forøget energiforbrug på ca. 6
%. Tilpas rumtemperaturen til det pågældende rums
funktion. For eksempel er det normalt ikke nødvendigt
at opvarme soveværelser eller sjældent benyttede rum
til 20 °C.
Ensartet opvarmning
Ofte opvarmes kun et enkelt rum med centralvarme. Via
dette rums omgivende flader (altså vægge, døre, vinduer, loft, gulv) opvarmes de uopvarmede tilstødende
rum ukontrolleret, dvs. der går utilsigtet varmeenergi
tabt. Radiatorens ydelse i dette ene opvarmede rum er
naturligvis ikke tilstrækkelig til en sådan driftsmåde. Følgen er, at rummet ikke mere kan opvarmes tilstrækkeligt, og der opstår en ubehagelig kuldefornemmelse (den
samme effekt opstår, hvis døre mellem opvarmede og
ikke opvarmede eller begrænset
opvarmede rum står åbne).
Det er en forkert måde at spare på: Opvarmningen er i
drift, og alligevel er rumklimaet ikke behageligt varmt.
Der opnås en større varmekomfort og en mere hensigtsmæssig driftsmåde, hvis alle rum i en lejlighed opvarmes
ensartet og i overensstemmelse med deres funktion.
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Termostatventiler og rumtermostater
Termostatventiler på alle varmelegemer overholder den
en gang indstillede rumtemperatur nøjagtigt. Ved hjælp
af termostatventiler i forbindelse med en vejrkompenserende regulering kan du tilpasse rumtemperaturen til
dine individuelle behov og opnå en økonomisk drift af
varmeanlægget.
Sådan arbejder en termostatventil: Overskrider rumtemperaturen værdien, der er indstillet på følerhovedet, lukker termostatventilen automatisk. Underskrider rumtemperaturen den indstillede værdi, åbner termostatventilen igen.
Reguleringer må ikke tildækkes
Dæk ikke reguleringen til med møbler, forhæng eller
andre genstande. Den skal uhindret kunne registrere
den cirkulerende luft i rummet. Tildækkede termostatventiler kan udstyres med fjernfølere. Derved er de fortsat funktionsdygtige.
Montering af en vejrkompenserende varmeregulering
Vejrkompenserende varmereguleringer regulerer varmeanlæggets fremløbstemperatur afhængigt af udetemperaturen. Således sikres det, at der ikke produceres
mere varme end der er brug for lige i øjeblikket. Ved
hjælp af integrerede tidsprogrammer sker der desuden
en automatisk ind- og udkobling af de ønskede opvarmnings- og sænkningsperioder (f.eks. om natten).
Vejrkompenserende varmereguleringer er i forbindelse
med termostatventiler den mest rentable form for varmeregulering.
Udluftning af opholdsrum
Når der fyres, må vinduerne kun åbnes for at lufte ud og
ikke for at regulere temperaturen. Det er mere effektivt
og energibesparende kort at lufte kraftigt ud end at lade
vippevinduer stå åbne længe. Luk alle termostatventilerne i rummet under udluftningen eller indstil en evt.
rumtermostat på minimaltemperaturen.
Denne foranstaltning sikrer en tilstrækkelig luftudveksling, uden unødvendig afkøling og energitab.
Aktiv energibesparelse
> Aktivér sparefunktionen under udluftningen eller ved
korte fravær.
> Tilpas efterfølgende opvarmningstider i forhold til
dine almindelige livsvaner.

b

Forsigtig!
Tingskader på grund af frost!
Er frostsikringsforsinkelsen for lang, kan dele
på anlægget fryse.
> Frostsikringsforsinkelsen må kun indstilles
af en VVS-installatør!
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> Programmér dine ferietider, så der ikke opvarmes
mere end nødvendigt.
> Stil varmtvandstemperaturen (til varmtvand) på den
laveste, nødvendige værdi, så varmebehovet lige
netop dækkes.
> Indstil helst driftsmåden Eco til alle varmekredsene
og få en VVS-installatør til at tilpasse tiden for frostsikringsforsinkelsen.
I driftsmåden Eco frakobles varmen helt om natten
Underskrider udetemperaturen +3 °C, reguleres igen på
sænkningstemperaturen efter den indstillelige tid for
frostsikringsforsinkelsen. Ved huse med god varmeisolering kan man forlænge tiden for frostsikringsforsinkelsen.
Optimering af udbytte fra solvarme
Ved at udnytte solen hhv. den gratis solenergi skåner du
miljøet og du reducerer dine energiomkostninger. Solenergien anvendes til opvarmning af solvarmebeholderen (f. eks. varmtvandsbeholderen). De sparede energiomkostninger vises gennem udbyttet fra solvarme i kilowatt-timer.
Når temperaturen i solfangeren er højere, udtrykt gennem en defineret temperaturforskel, i forhold til området for neden i solvarme-varmtvandsbeholderen, så slår
solvarmepumpen til, og varmeenergien overføres til
drikkevandet i beholderen. Udbyttet fra solvarme
begrænses af den maks. beholdertemperatur og solvarme-kredsbeskyttelsesfunktionen, som skal forhindre,
at solvarmebeholderen eller solvarmekredsen overophedes.
Ved for ringe sollys opvarmes solvarme-varmtvandsbeholderen endvidere af kedlen. Frigivelsen af efteropvarmningen sker ved at fastlægge den beregnede værdi
for varmtvand og tidsvinduet for varmtvand. Når temperaturen i det øverste beholderområde i solvarme-varmtvandsbeholderen underskrider den beregnede værdi for
varmtvand med 5°C, kobles kedlen til for at varme drikkevandet i beholderen op til den ønskede, beregnede
værdi for varmtvand. Når den beregnede værdi for
varmtvand nås, kobles kedlen til efteropvarmning fra.
Kedlens efteropvarmning sker kun i det programmerede
tidsvindue for varmtvand. Ved at overholde de forskellige muligheder, der beskrives i det følgende, kan udbyttet fra solvarme optimeres på brugerniveauet.

Optimering af tidsvindue for varmtvandsopvarmning
Der kan programmeres tidsvinduer for varmtvandsopvarmning. Inden for et tidsvindue opvarmes varmtvandet af kedlen, når den beregnede værdi for varmtvand
underskrides med 5°. Denne efteropvarmningsfunktion
sikrer dig, at varmtvandet har en komfortabel temperatur.
Uden for tidsvinduerne anvendes udelukkende den gratis solenergi (ved tilstrækkeligt solskin) til opvarmning
af vandet.

i

Solfangeren leverer mest solenergi ved
direkte solstråler. Er det skyet, rammes solfangerne ikke af så mange solstråler Derved
er udbyttet fra solvarme noget mindre.

> Optimering af tidsvinduet.
I displaymenuen 3 „Varmtvand tidsprogrammer“
kan du foretage alle nødvendige indstillinger
(¬ se afsnit 5.6).
Bruges en cirkulationspumpe, ledes der i det indstillede
tidsprogram altid varmt vand fra beholderen hen til de
enkelte tappesteder for så hurtigt som muligt at få
varmt vand ved et tappested. Vandet afkøler også ved
en godt isoleret cirkulationsledning. Derved afkøles drikkevandsbeholderen. Dette forhindres ved at dimensionere tidsvinduet så knap som muligt.
Det er elegantere at bruge en knap til at tage
cirkulationspumpen i drift en gang.
Så snart knappen betjenes, kører cirkulationspumpen i 5
minutter og pumper varmt vand hen til alle varmtvandstappesteder. På den måde kan cirkulationspumpen også
bruges uden for tidsvinduerne.
> Spørg din VVS-installatør, der har installeret
cirkulationspumpen.

i

Muligt komforttab.
Er cirkulationspumpen ikke i drift, varer det
afhængigt af ledningslængden mellem tappested og beholder længere, før det varme vand
når hen til tappestedet.

Optimering gennemføres af brugeren
Som bruger kan du optimere udbyttet fra solvarme ved
at træffe følgende foranstaltninger:
- optimering af tidsvinduet for opvarmning af vand,
- reduktion af den beregnede værdi for varmtvand.
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Speciel driftsmåde til beholderopvarmning en enkelt
gang
Med den specielle driftsmåde Beholderopvarmning en
enkelt gang kan varmtvandsbeholderen opvarmes en
enkelt gang uden for tidsvinduerne. På den måde står
der efter behov hurtigt varmt vand til rådighed uden for
tidsvinduerne.
Reduktion af den beregnede værdi for varmtvand
Hvis temperaturen på den beregnede værdi for varmtvand underskrides med 5°C i de programmerede tidsvinduer, kobles kedlen til for at opvarme drikkevandet.
Hvis den beregnede værdi for varmtvand opnås, kobles
kedlen fra.
> Indstil den beregnede værdi for varmtvand på reguleringen, så det svarer til dine behov (¬ kapitel 5.8).
> Indstil den beregnede værdi for varmtvand så lavt
som muligt.
Jo lavere den beregnede temperatur er, desto mindre
skal kedlen eftervarme. Der udnyttes mere solenergi.

i

Jo lavere den beregnede værdi er, desto
sjældnere efteropvarmes der med kedlen.
Den gratis solenergi kan udnyttes oftere.

Optimering gennemføres af VVS-installatøren
Optimering af solvarmebeholderens maks. temperatur.

i

Lad VVS-installatøren indstille den maksimale
temperatur på solvarmebeholderen for at få
optimalt udbytte fra solvarmen. Der kan indstilles en maksimal begrænsning på solvarmebeholderen for på den ene side at opnå mest
muligt udbytte af beholderopvarmning med
solenergi, og for på den anden side at sikre
mod tilkalkning. Hvis den indstillede maksimaltemperatur overskrides, kobles solvarmepumpen fra.
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10 Garanti og kundeservice
10.1

Garanti

Vaillant yder en garanti på to år regnet fra opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl på fyringsolieudlufteren.
For fejl, som ikke skyldes materiale-eller fabrikationsfejl,
f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget
ansvar.
Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er
udført af en VVS-installatør /el-installatør. Hvis der
udføres service/ reparation af andre end Vaillant-kundeservice bortfalder garantien, medmindre dette arbejde
udføres af en VVS-installatør.
Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant.
10.2

Kundeservice

Vaillant A/S
Drejergangen 3A
2690 Karlslunde
Telefon +45 4616 0200
Telefax +45 4616 0220
www.vaillant.dk
salg@vaillant.dk
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11
11.1

Tekniske data
auroMATIC 620

Betegnelse

Enhed

Værdi

Driftsspænding
Optagen effekt regulering
Kontaktbelastning på udgangsrelæerne
(maks.)
Maksimal totalstrøm
Korteste aktiveringstidsrum
Gangreserve
Tilladt omgivelsestemp. maks
Driftsspænding føler
Minimumtværsnit
- af følerledningerne
- af 230-V-tilslutningsledninger
Mål vægophæng
– Højde
– Bredde
– Dybde
Kapslingsklasse
Beskyttelsesklasse for regulering
Tilsmudsningsgrad for omgivelsen

V AC/Hz
VA

230/50
4

A
A
Min.
Min.
°C
V

2
6,3
10
15
40
5

mm2
mm2

0,75
1,50

mm
mm
mm

292
272
74
IP 20
I
Normal

Tab. 11.1 Tekniske data auroMATIC 620
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11.2

Fabriksindstillinger

Vist menutekst

Parametre, der kan indstilles

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

Parameter varmekreds

Parameter VVB ladekreds

Sænkningstemperatur
Varmekurve
Sommer udkob. temp.
Pumpespærretid
Minimums-temperatur
Maksimumstemperatur
Maks. forvarmetid
Rumudkobling
Fast temp. dag
Fast temp. nat
Sommer udkob. temp.
Returløbstemperatur
Efteropvarmningsforsinkelse

5 - 30 °C
0,1 - 4
5 - 50 °C
0 - 30 min
15 - 90 °C
15 - 90 °C
0 – 300 min
ingen/udkobling/termostat
5 - 90 °C
5 - 90 °C
5 - 50 °C
15 - 60 °C
0 – 120 min

15 °C
1,2
21 °C
0 min
15 °C
75 °C
0 min
Ingen
65 °C
65 °C
21 °C
30 °C
0 min

0 – 15 min
Fra, Ma, Ti, ...Sø, Ma-Sø
00:00 – 24:00
Til / fra

5 min.
Fra
04:00
Fra

Parameter solvarmekreds

Varmepumpeefterløb
Beskyttelse mod legionellabakterier
Beskyttelse mod legionellabakterier
start
Parallel opvarm.
Maksimumstemperatur

20 - 99 °C

90 °C

Tilkoblingsdifference

2 – 25 K

12 K

Frakoblingsdifference

1 – -20 K

5K

Førende VVB

1-2 - 2-1

1-2

Funktionstid solvarmepumper tilba- NEJ/JA
gestilles?

Nej

Parameter samlet system

Parameter varmegiver

Varmegiver: Kaskadeparameter
(kun ved kaskadeanlæg)
Specialfunktion teleSWITCH

ED-styring

til/fra

Fra

Frostsikringsfunktion
Maks. bereg. udkobling
Frostsikringsforsinkelse
Kontinuerlig varme
For høj temperaturforøgelse

til/fra
0 – 120 min
0 - 23 h
FRA, -25 ... 10 °C

Fra
15 min.
1h
Fra

0 – 15 K
1 – 20 K
15 - 90 °C
1-2
1 - 90 min
1 - 90 min
Til / fra
ingen, "opvarmning", "fra", "auto",
"eco", "sænkning"
ingen, "opvarmning", "fra", "auto",
"eco", "sænkning"
Ingen, Til, Fra, Auto
0 - 29
0 - 29

0K
8K
15 °C
1
5 min.
5 min.
Fra
Sænkning
Sænkning
Fra

0
0

0 - 9 (17-cifret)
Dato
FRA, 0 - 12 h

1.1.2001
Fra

-5 ... +5 K
-3 ... +3 K
0 - 15

0K
0K
11

Kedelkoblingshysterese
Minimums-temperatur
Beholder startydelse
Indkoblingsforsinkelse
Udkoblingsforsinkelse
Kedelsekvensskift
teleSWITCH for HK1
teleSWITCH for HK2
teleSWITCH for beholder

Specialfunktion tørring af betongulv

Tidsplan HK2
Tidsplan HK3

Service

Telefonnummer FHW
Servicetidspunkt
Temperaturfejlregistrering efter
Temperaturkorrektur:
Udetemperatur
Faktisk rumtemperatur
Display-kontrast

Værktøj

Tab. 11.2 Fabriksindstillinger
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allSTOR VPS/2 (bufferbeholder)
Bufferbeholdersystemet kan behovsstyret opvarmes af
forskellige kilder og fordele den gemte varme til de tilsluttede enheder.
Beholderopvarmning
Beholderopvarmning betyder, at beholderens vandindhold opvarmes til den ønskede varmtvandstemperatur.
Beregnede værdier
Beregnede værdier er ønskeværdier, som du indtaster i
reguleringen, f.eks. den beregnede rumtemperatur eller
den beregnede temperatur for varmtvandsopvarmningen.
Beregnet rumtemperatur
Den beregnede rumtemperatur er den temperatur, som
der skal være i din bolig, og som du definerer på din
regulering. Er reguleringen installeret i boligen, gælder
den beregnede rumtemperatur for det rum, hvor reguleringen er installeret. Er reguleringen installeret i kedlen,
så gælder den beregnede rumtemperatur som vejledende værdi for regulering af fremløbstemperaturen
efter varmekurven.
Beskyttelsesklasse
Beskyttelsesklasse betegner inddeling og mærkning af
elektriske apparater mht. de eksisterende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre elektrisk stød.
Blanderkreds
En blanderkreds er en varme–, varmtvands-, solvarmekreds el. lign., hvor der befinder sig en blander. En blanderkreds styres ved at bruge blandermoduler i kombination med reguleringer fra Vaillant. Hver blanderkreds
kan alt efter behov stilles om mellem: Varmekreds, konstantregulering, returløbsforøgelse eller varmtvandskreds.
Brugerniveau
Brugerniveauet viser de principielle parametre, du kan
indstille/ændre uden specielt kendskab og under den
normale drift. Du kan tilpasse varmeanlægget til dine
behov ved at indstille parametrene tilsvarende.
Cirkulationsledning
Er afstanden noget større mellem varmtvandsbeholder
og tappested (f.eks. vaskekumme, brusekabine, køkkenvask), løber først afkølet varmtvand ud af den lange rørledning, indtil der kommer varmt vand. Derfor trækkes
der en cirkulationsledning parallelt med varmtvandsledningen i installationer med lange ledningsstrækninger.
En pumpe sørger for en konstant cirkulation af det
varme vand. Derved står der med det samme varmt
vand til rådighed også ved tappesteder, der ligger langt
væk. Til energibesparelse anvendes tidsstyringer.
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Cirkulationspumpe
Når du åbner varmtvandshanen, kan det – alt efter ledningslængde – vare et øjeblik, før der strømmer varmt
vand ud. En cirkulationspumpe pumper varmt vand gennem kredsløbets varmtvandsledninger. Derved er der
øjeblikkeligt varmt vand til rådighed, når du åbner vandhanen. Der kan programmeres tidsvinduer for cirkulationspumpen.
Yderligere informationer findes bl.a. i varmeteknikleksikonnet fra Vaillant på internettet under:
http://www.vaillant.de/Privatkunden/Marktinformationen/Heiztechniklexikon.
Cursor

Cursoren markerer den parameter, der skal ændres.
DCF-modtager
En DCF-modtager modtager et tidssignal. Tidssignalet
indstiller automatisk klokkeslættet og sørger for en
automatisk omstilling mellem sommertid og vintertid.
DCF–signal
Signal fra en af langbølgesenderne (DCF) fra Deutsche
Telekom AG.
Differenstemperaturregulering
Differencetemperaturreguleringen er en reguleringstype
på Vaillant reguleringer f.eks. af solvarmereguleringer.
Er differencen mellem solfangertemperatur og beholdertemperatur større end den fastsatte tilkoblingsdifference, tilkobler solvarmereguleringen solvarmepumpen,
er den mindre end den fastsatte frakoblingsdifference,
frakobler solvarmereguleringen solvarmepumpen.
Driftsmåde
Med driftsmåderne bestemmer du, hvordan hhv. rumvarmen og varmtvandsopvarmningen reguleres.
eBUS
Kommunikationsprotokollen eBUS forenkler den reguleringstekniske forbindelse for et varmesystems forskellige anlægsbestanddele. En særlig fleksibilitet nås dermed ved eftermonteringen og anlægsudvidelser. Således forenkles installationen af ekstra kedler eller den
senere integration af komponenter som f.eks. varmtvandsopvarmning med solvarme. eBUS tilbyder udvidede muligheder for tilslutning af eksterne reguleringer
samt for forbindelse til internet–kommunikationssystemet vrnetDIALOG for fjernvedligeholdelse og fjerndiagnose.
Fejlmelding
En fejlmelding viser som klartekst, at reguleringen har
registreret en fejl i varmeanlægget.
Fremløbstemperatur:
Se Opvarmningsfremløbstemperatur.
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Frostsikringsforsinkelse / varmeanlæg frostsikring
Funktionen Varmeanlæg frostsikring sikrer i driftsmåderne Fra, Eco (uden for tidsvinduerne) frostsikringen i
anlægget og gælder for alle tilsluttede varmekredse. For
at forhindre, at anlægget fryser til ved en udetemperatur på under 3 °C, sættes den beregnede rumtemperatur på den indstillede, beregnede sænkningsværdi, og
varmekredspumpen indkobles. Frostsikringsfunktionen
kan undertrykkes i et bestemt tidsinterval ved indstilling
af forsinkelsestid (indstillingsområde 0 - 23 h).
Desuden aktiveres frostsikringen uafhængigt af den
målte udetemperatur, hvis det ved tilsluttet fjernbetjeningsenhed konstateres, at den målte rumtemperatur er
lavere end den indstillede sænkningstemperatur.
HK1
HK1 er et standardnavn (fabriksindstilling) for varmekredsen 1 til varmeanlægget. Navnet HK1 kan du ændre.
Indstillingsknap
Indstillingsknapperne er knapper, som man kan dreje og
trykke på for at vælge menuer eller parametre og
ændre og gemme værdier.
Kapslingsklasse
Kapslingsklassen angiver elektriske apparaters egnethed til forskellige omgivelsesbetingelser og desuden
beskyttelsen af mennesker mod potentiel fare, når de
bruges.
Eksempel:
Reguleringen har kaplingsklassen IP 20. Er er de to cifre
det vigtigste.
Det første ciffer står for enhedens beskyttelse mod
berøring f.eks. med genstande eller legemsdele, der kan
trænge ind i farlige zoner på enheden
(2 = objekter > 12,5 mm Ø).
Det andet ciffer står for enhedens beskyttelse mod vand
(0 = ingen beskyttelse).
Kombibeholder
Solvarmebaserede varmeanlæg, der både leverer varmt
vand og desuden stiller gratis varme til opvarmning til
rådighed, arbejder med to beholdere: en bufferbeholder
og en varmtvandsbeholder. Kombibeholdere forener
begge dele og er opbygget iht. to-tank-princippet. De
anvendes primært som bufferenheder til at opbevare de
af kollektoren leverede solenergi. I det øverste område
af pufferbeholderen er der integreret en varmtvandsbeholder, der er omgivet af varmt vand og hvorfra der
altid kan tappes varmt vand. I stedet for den integrerede varmtvandsbeholder kan der også være monteret
en varmespiral, der opvarmer drikkevandet på samme
måde som gennemstrømningsvandvarmeren i gennemstrømningen.
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Legionella
Legionella er levende bakterier i vandet, der udbreder
sig hurtigt og kan føre til alvorlige lungesygdomme. De
opstår der, hvor opvarmet vand giver dem optimale
betingelser for at formere sig. Kortvarig opvarmning af
vandet over 60 °C dræber legionella.
Menu
En menu viser dig et udvalg af parametre, du kan
ændre.
Omstilling Sommer/Vinter tid
I grundvisningen kan man fastlægge, om omstillingen
mellem sommer-/vintertid skal gennemføres automatisk.
I fabriksindstillingen (tilstand ved levering) sker der
ingen automatisk omstilling.
Er reguleringen udstyret med udeføleren VRC DCF, gennemføres sommer-/vintertids-omstillingen automatisk.
Frakoblingen af den automatiske omstilling er ikke
muligt i dette tilfælde.
I den sidste weekend i marts måned stilles uret en time
frem: Fra kl. 2:00 til 3:00.
I den sidste weekend i oktober måned stilles uret en
time tilbage: Fra kl. 3:00 til 2:00.
Opvarmningsfremløbstemperatur
Din kedel opvarmer vand, som herefter pumpes gennem
dit varmesystem. Temperaturen på dette varme vand,
når det forlader kedlen, kaldes fremløbstemperaturen.
Opvarmningstider, tidsvinduer
Opvarmningstider er de tidsrum pr. dag/blok, hvor du er
hjemme og har brug for varme og varmtvand. De beskriver et tidsvindue,
f.eks. Ma-fr: 5:30 – 8:30 er tidsvinduet, i hvilket du står
op om morgenen, tager brusebad og spiser morgenmad.
Opvarmningstøtte med solvarme
Solvarmeanlæg kan ikke kun bruges til at opvarme drikkevand, men også som opvarmningsstøtte. Hertil udføres solvarmeanlægget med en kombi- eller bufferbeholder og tilsvarende større solfangerflade. Den gratis solenergi kan dermed levere den nødvendige varme i overgangsperioderne (forår og efterår). På vinterdage med
solskin understøtter solvarmeanlægget varmegiveren
og er dermed med til at spare brændstof.
Til opvarmningsstøtte med solvarme egner sig især varmesystemer med lave driftstemperaturer som f.eks.
gulvvarme.
Parametre
Parametre er driftsværdier for dit varmeanlæg.
Disse driftsværdier kan du indstille (f.eks. ændre parameteren sænkningstemperatur fra 15 °C til 12 °C.
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Regulering
Reguleringen auroMATIC overtager reguleringsfunktionerne til solvarmesystemet og hele varmeanlægget. I en
fælles solvarmesystemregulering er afstemningen af
vejrkompenserende regulering, varmtvandsopvarmning
med solvarme og opvarmningstøtte med solvarme dermed forbundet. Derved bortfalder den tidskrævende forbindelse mellem separate varmereguleringer og solvarme-reguleringer.
Rumtemperatur
Rumtemperaturen er den faktisk målte temperatur i din
bolig.
Rumudkobling
Rumudkoblingen integrerer rumtemperaturen i beregningen af fremløbstemperaturen.
Forudsætninger:
I hhv. fjernbetjeningen og den vægmonterede regulering
er en temperaturføler monteret, der måler rumtemperaturen.
Funktionen rumudkobling skal for hver varmekreds aktiveres af VVS-installatøren (menu C2).
Sænkningsdrift
I sænkningsdrift køres med noget lavere end normal
temperatur, hastighed osv Her kan rumtemperaturen
sænkes med en egnet regulering f.eks. i forbindelse med
fravær eller om natten.
Sænkningstemperatur
Sænkningstemperaturen er den temperatur, dit anlæg
sænker rumtemperaturen til uden for de programmerede tidsvinduer.
Solfanger
Solfangere omdanner solens stråler til brugbar varmeenergi til varmtvandsforsyningen og varmestøtten. I solfangeren optages solens energi som absorber, der giver
strålevarmen videre til solvarmekredsløbet. Solvarmekredsløbet, der gennemstrømmes af solvarmevæske
(varmebærende væske baserer på en blanding af vand
og glykol), transporterer varmen fra solfangeren hen til
solvarmebeholderen.
Solfangere kan være konstrueret som flade- eller
vakuum-rørsolfangere. Vaillant fladesolfangerne
auroTHERM classic består af en flad absorber med en
afdækning af patenteret antirefleksglas. Blue–Shine–
effekten giver fladesolfangeren en individuel optik.

Solvarmebeholder
Om solvarmen anvendes til at opvarme varmtvandet
eller som opvarmningsstøtte med solvarme:
I begge tilfælde gemmes den i en solvarmebeholder
eller en bufferbeholder, så varmen også står til rådighed, når solen ikke skinner. Afhængigt af udførelsen af
solvarmetermi-anlægget anvendes forskellige konstruktioner. Til drikkevandsopvarmning med solvarme anvendes især bivalente varmtvandsbeholdere, hvortil der kan
tilsluttes en ekstra varmegiver. Ved opvarmningstøtte
med solvarme gemmes varmen i en bufferbeholder f.
eks. MSS-beholder. Drikkevandsopvarmning og opvarmningsstøtte kombineres godt med såkaldte kombibeholdere.
System ProE
Vaillant ProE–systemet muliggør en hurtig, problemløb
og forvekslingssikker tilslutning af tilbehør og eksterne
anlægskomponenter til kedelelektronikken.
Tidsprogram
Tidsprogrammet muliggør den individuelle indstilling af
varme– og/eller varmtvandstider for varmegivere. Tidsprogram er overbegrebet for varmeprogram, ferieprogram og beholderladeprogram.
Tidsvindue
For varmen, varmtvandsopvarmningen og cirkulationspumpen kan der programmeres tre tidsvinduer pr, dag.
Eksempel:
1 Tidsvindue: Ma kl. 09:00 - 12:00
2 Tidsvindue: Ma kl. 15:00 - 18:30
Ved varmen forsynes hvert tidsvindue med en beregnet
værdi, som varmeanlægget overholder i denne tid.
Ved varmtvandsopvarmningen er den beregnede værdi
for varmtvandet afgørende for alle tidsvinduer.
Ved cirkulationspumpen bestemmer tidsvinduerne driftstiderne.
Udbytte fra solvarme
Den energi, der udvindes fra et solvarmeanlög i et
bestemt tidsrum (for det meste et år). Betegnelsen
betyder ved termiske solvarmeanlæg den nyttige solvarme, der kan hentes fra solvarmebeholderen, og ved
fotovoltaik-anlæg den nyttige, elektriske energi.
Varmeanlæg
Varmeanlægget opvarmer boligen og stiller varmtvand
til rådighed.

Solfangerfelt
Ved termiske solvarmeanlæg består solfangerfeltet af
de enkelte solfangere, der monteres på taget eller fassaden Solfangerne kan forbindes på flere forskellige
måder. De bør vælges på en sådan måde, at hele feltet
gennemstrømmes jævnt af den varmebærende væske
og at tryktabet er lige højt overalt. Kun på denne måde
arbejder solfangerne optimalt.

Betjeningsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00

53

Fagordsfortegnelse

Varmekilde
Samlet begreb for alle former for kedler, der fremstiller
varme til varmeanlæg og drikkevandsopvarmning. Varmegivere inddeles generelt f.eks. i kedler, væghængte
kedler eller kombienheder afhængigt af konstruktion,
størrelse og anvendelsesområde. Specielle betegnelser
gør opmærksom på særlige forskelle f.eks. kondenserende gaskedel, væghængt gaskombienhed eller kompakt gaskedel med kondenserende effekt. Disse varmegivere har det til fælles, at der ved forbrændingen
opstår røggasser (gas) hhv. røggasser (olie), der ledes
bort via en skorsten eller en røggasledning. Afhængigt
af brændstofart, varmeydelse samt forbrændingsluftforsyningens måde og røggasbortledningen opstilles
modellen i et separat fyrrum eller i boligrum. Varmegiverne omfatter ikke kun kedlerne til brændstofferne gas
og olie, men også termiske solvarmeanlæg, varmepumper, kraft–varme–kobling og brændstofcelle-kedlerne,
der er ved at blive udviklet.

VVS-installatørens niveau
VVS-installatørens niveau viser de specifikke parametre,
denne kan indstille/ændre. Dette betjeningsniveau er
forbeholdt VVS-installatøren, og det er derfor beskyttet
af en adgangskode.

Varmekreds
En varmekreds er et lukket kredsløbssystem bestående
af ledninger og varmeforbrugere (f.eks. radiator). Det
opvarmede vand fra kedlen strømmer ind i varmekredsen og ankommer i kedlen igen som afkølet vand.
Et varmeanlæg råder normalt over mindst en vamekreds. Der kan dog være tilsluttet yderligere varmekredse f.eks. til forsyning af flere boliger eller en ekstra
gulvvarme.
Varmekurve
Som varmekurve betegnes fremløbstemperaturen i varmeanlæg, der beregnes afhængigt af udetemperaturen.
Varmekredsens fremløbstemperatur bliver varmere i
denne forbindelse, jo lavere udetemperaturen bliver.
Varmepumpe
En varmeanlægspumpe i et varmeanlæg er en centrifugalpumpe, der transporterer det opvarmede varmekredsvand hen til radiatorerne og husets tilslutningsstationer og samtidigt derfra fører det afkølede vand tilbage igen fra returløbet, så kedlen kan varme det op
igen.
Varmtvandsprod.
Vandet i varmtvandsbeholderen opvarmes af kedlen til
den valgte, beregnede temperatur. Hvis temperaturen i
varmtvandsbeholderen falder med en bestemt værdi,
opvarmes vandet igen til den beregnede temperatur. Til
opvarmning af beholderindholdet kan du programmere
tidsvinduer.
Vejrkompenserende
Udetemperaturen måles af en separat føler, der er monteret ude i det fri; denne temperatur ledes hen til reguleringen. Ved lave udetemperaturer sørger reguleringen
således for øget varmeydelse, ved højere udetemperaturer for reduceret varmeydelse.
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1 Henvisninger vedrørende dokumentationen

1

Henvisninger vedrørende
dokumentationen

Denne indstallationsvejledning er skrevet med henblik
på at blive læst og forstået af vvs-installatøren.
De følgende henvisninger er en vejviser gennem dokumentationen.
I forbindelse med denne installationsvejledning gælder
der også andre bilag.
Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi
disse vejledninger ikke overholdes.
1.1

Andregyldige bilag

> Følg ubetinget installationsvejledningerne til alle
anlæggets komponenter ved installationen af auroMATIC 620. Disse installationsvejledninger er vedlagt
anlæggets komponenter samt supplerende komponenter.
> Følg desuden alle betjeningsvejledningerne, der
følger med anlæggets komponenter.

1.2

Opbevaring af bilagene

1.4

Denne installationsvejledning gælder udelukkende for
enheder med følgende artikelnumre:
Typebetegnelse

Art.nr.

Udeføler

auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620

0020080463
0020092428
0020080464
0020092429
0020092431
0020092432
0020092433
0020092434
0020092441

VRC DCF
VRC DCF
VRC 693
VRC 693
VRC 693
VRC 693
VRC 693
VRC 693
VRC 693

Tab. 1.1 Typeoversigt

Enhedens artikelnummer findes på typeskiltet.

1.5

Anvendte symboler

Typeskilt

Typeskiltet er anbragt tydeligt på den venstre side af
reguleringssoklen.

> Videregiv denne installationsvejledning samt alle
andre gyldige bilag og evt. nødvendige hjælpemidler
til brugeren af systemet. Denne står for opbevaringen, så vejledninger og hjælpemidler er til rådighed
ved behov.

1.3

Vejledningens gyldighed

21092600200285150907011320N4
4 VA
230V~

VRS 620
1

2

3

4

5

Fig. 1.1 Typeskilt

I det følgende forklares de symboler, som anvendes i
teksten.

a

Symbol for en risiko:
– Umiddelbar livsfare
– Fare for alvorlig personlig skade
– Fare for let personlig skade

e
b
i

Symbol for en risiko:
– Livsfare på grund af elektrisk stød

>

4

Billedtekst
1 EAN-code
2 Betegnelse
3 Driftsspænding
4 Optagen effekt
5 CE-mærkning

Symbol for en risiko:
– Risiko for materiel skade
– Risiko for miljøskade
Symbol for en nyttig henvisning og
informationer

Symbol for en krævet aktivitet
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1.6

CE-mærkning

Med CE-mærkningen dokumenteres det, at
enhederne opfylder de grundlæggende krav i
de følgende forskrifter fra Rådet i henhold til
typeoversigten:
– Rådets direktiv 2006/95/EØF med ændringer „Direktiv om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden
for visse spændingsgrænser“ (lavspændingsdirektiv)
– Rådets direktiv 2004/108/EØF med ændringer
„Direktiv elektromagnetiske kompatibilitet“
Enhederne opfylder følgende standarder:
– EN 60730-1
– EN 60730-2-9
Med CE-mærkningen bekræfter vi som producent, at sikkerhedskravene i henhold til § 2, 7. i GSGV (tysk forordning til lov om apparatsikkerhed) er opfyldt, og at den
seriefremstillede enhed stemmer overens med den kontrollerede prototype.

1.7

Enhedens betegnelse

Reguleringen auroMATIC 620 betegnes i det følgende
som regulering.

Installationsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00
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2 Sikkerhedshenvisninger, forskrifter

2

Sikkerhedshenvisninger/forskrifter

2.1

Sikkerheds- og advarselshenvisninger

> Følg de generelle sikkerhedshenvisninger og advarselshenvisninger, der står foran hver handling, når
reguleringen betjenes.

2.1.1

Klassificering af advarselshenvisningerne

Advarselshenvisningerne er forsynet med advarselssymboler og signalord, der passer til det mulige fareomfang:
Advarselssymbol

a
e
a
b

Reguleringen auroMATIC 620 bruges til den vejrkompenserende og tidsafhængige regulering af et
varmeanlæg med opvarmningsstøtte med solvarme og
varmtvandsopvarmning med solvarme.

Fare!

Umiddelbar livsfare eller
fare for alvorlig personskade
Personskade

Anden brug eller brug, der går ud over det, anses ikke
for at være i overensstemmelse med formålet. Producenten/leverandøren hæfter ikke for skader, der opstår
som følge heraf. Risikoen bæres alene af brugeren.
Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjenings- og installationsvejledningen samt alle andre gyldige bilag.

Fare!

Livsfare på grund af elektrisk stød

2.3

Advarsel!

Fare for let personlig
skade

Forsigtig!

Risiko for materielle skader eller skader for miljøet:

Advarselshenvisninger identificeres med en skillestreg
foroven og forneden. De er opbygget efter følgende
grundprincip:

6

Reguleringen auroMATIC 620 er konstrueret med den
nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstekniske regler.
Alligevel kan enheder og andre materielle værdier forringes ved ukorrekt anvendelse eller ved anvendelse,
der ikke er i overensstemmelse med formålet.

Forklaring

Advarselshenvisningernes opbygning

a

Anvendelse i overensstemmelse med formålet

Signalord

Tabel 2.1 Advarselssymboler og deres betydning

2.1.2

2.2

Generelle sikkerhedshenvisninger

> Følg ubetinget de efterfølgende sikkerhedshenvisninger.
Montering og indstilling af regulering
Montering, idrifttagning og reparation af reguleringen
må kun gennemføres af en autoriseret VVS-installatør.
> Følg i denne forbindelse de eksisterende forskrifter,
regler og retningslinjer.
Brug af værktøkj
Uegnet værktøj og/eller forkert brug af værktøj kan føre
til skader (f.eks. beskadigelse af kabinetdele eller kabler).
> Brug principielt passende skruetrækkere til at løsne
eller spænde skrueforbindelser.

Signalord!
Farens art og oprindelse!
Forklaring til farens art og oprindelse
> Foranstaltninger til eliminering af faren

Installationsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00
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Beskyttelse mod legionella
Til beskyttelse mod infektioner med sygdomsfremkaldende stoffer (legionella) er reguleringen udstyret med
funktionen beskyttelse mod legionellabakterier.
> Indstil funktionen beskyttelse mod legionellabakterier, når reguleringen installeres.
Undgå fare for skoldning
Ved tappestederne for varmtvand er der ved beregnede
temperaturer over 60 °C fare for skoldning. Små børn
eller ældre mennesker kan være i fare allerede ved
lavere temperaturer.
> Vælg en passende beregnet temperatur.
Er funktionen beskyttelse mod legionellabakterier aktiveret, opvarmes varmtvandsbeholderen i mindst en time
over 65 °C.
> Informer brugeren om faren for skoldning, hvis funktionen beskyttelse mod legionellabakterier er tilkoblet.
Beskyttelse af regulering mod skader
> Sikre, at reguleringen er beskyttet mod fugtighed og
stænkvand.
Undgå fejlfunktion
> For at undgå fejlfunktioner skal du være opmærksom
på, at
– varmeanlægget kun kører, når det er i teknisk korrekt tilstand,
– sikkerheds- og overvågningsanordninger hverken
er fjernet, forbikoblet eller sat ud af kraft,
– fejl og skader, der forringer sikkerheden, straks
afhjælpes.
> Gør brugeren opmærksom på, at
– reguleringen ikke må tildækkes af møbler, gardiner
eller andre genstande, hvis reguleringen er installeret i boligen,
– alle radiatorventiler i rummet, hvor reguleringen er
monteret, skal være drejet helt op.
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2.4

Direktiver, love og standarder

EN 60335–2–21
Sikkerhed for elektriske apparater til hjemmebrug og
lignende formål; Del 2: Særlige krav til vandvarmer
(varmtvandsbeholder og varmtvandskedel)
(IEC 335–2–21: 1989 og tilføjelser 1; 1990 og
2; 1990, modificeret)
Evt. tilsluttede telekommunikationsapparater skal overholde følgende standarder: IEC 62151 hhv. EN 41003 og
EN 60950-1: 2006 kapitel 6.3
> Elinstallationen skal gennemføres iht. forskrifterne
fra det tyske forbund vedr. elektroteknik, elektronik
og informationsteknik (VDE) samt energiforsyningsselskaberne.
> Anvend almindelige ledninger til ledningsføringen.
Minimumtværsnit for ledningerne:
– Tilslutningsledning 230 V, stiv ledning
(pumper eller blandertilslutningskabel):
– Lavspændingsledninger
(føler– eller busledninger):

1,5 mm2
0,75 mm2

Følgende maks. ledningslængder må ikke overskrides:
50 m
– Følerledninger:
300 m
– Busledninger:
> Tilslutningsledninger med 230 V og føler- og busledninger skal føres separat, hvis de har en længde på 10
m eller derover.
> Fastgør tilslutningsledningerne i vægophænget vha.
fastgørelsesklemmer.
> Brug ikke enhedernes frie klemmer som
støtteklemmer til yderligere ledningsføring
> Installér kun reguleringen i tørre rum.
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e

8

Fare!
Livsfare på grund af spændingsførende
tilslutninger!
Ved arbejde i kedlens kontrolboks er der
livsfare på grund af elektrisk stød.
Nettilslutningsklemmerne er også
spændingsførende, når hovedafbryderen er
slået fra.
> Før du udfører arbejde i kedlens kontrolboks, frakobles hovedafbryderen.
> Afbryd kedlen fra strømnettet ved at
trække stikket ud eller ved at gøre kedlen
spændingsfri med et skydestykke med en
kontaktåbning på mindst 3 mm (f.eks.
sikringer eller effektafbrydere)!
> Sikre, at strømtilførslen ikke kan tilkobles
igen.
> Man må kun åbne kontrolboksen, når der
ikke er spænding på kedlen.
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3
3.1

Beskrivelse af enhed og funktion
Opbygning og funktion

Reguleringen bruges til en vejrkompenserende varmeregulering med varmtvandsopvarmning med ekstra
opvarmningsstøtte med solvarme og varmtvandsopvarmning med solvarme.
Reguleringen kan styre følgende anlægskredse:
– To solfangerfelter eller ét solfangerfelt og en kedel til
fast brændstof,
– En direkte varmekreds,
– En blanderkreds f.eks. til gulvopvarmning,
– En bufferbeholder og en indirekt opvarmet
varmtvandsbeholder eller en kombibeholder med solvarme,
– En cirkulationspumpe,
– En opvarmningspumpe til opvarmning af et
svømmebassin (bassinreguleringen er ikke integreret i
Vaillant systemet).
Der kan tilsluttes op til seks yderligere blanderkredsmoduler (tilbehør) med to blanderkredse hver for at udvide
centralvarmeanlægget. Det betyder, at reguleringen kan
styre maks. 14 kredse.
Til en mere komfortabel betjening kan der tilsluttes
fjernbetjeningsenheder til de første otte varmekredse.
Hver blanderkreds kan alt efter behov stilles om mellem:
– Varmekreds (radiatorkreds, gulvvarmekreds el. lign.),
– Styring efter en fast værdi,
– Returløbsforøgelse,
– Varmtvandskreds (udover den integrerede
varmtvandskreds).
Ved hjælp af modulære buskoblere (tilbehør) kan man
tilslutte op til 8 modulære Vaillant kedler.
Vha. en koblende buskobler kan der tilsluttes en 1– eller
2–trinnet varmegiver.Med eBus–systemet kan op til seks
varmegivere forbindes til en kaskade. Hver varmegiver
kræver en koblende buskobler.
Med tilslutningen af telefonfjernkontakten (potentialfri
kontaktindgang) kan reguleringens driftsmåde omstilles
via telefonfjernkontakten teleSWITCH fra et vilkårligt
sted pr. telefon.
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3.2

Oversigt over systemet

Reguleringen udleveres i et sæt i grundudrustningen.
Dette sæt består af:
Antal
1
4
1

Komponent
Regulering auroMATIC 620 med vægophæng
Standardføler VR 10
Udeføler VRS DCF eller VRS 693 afhængigt af landevariant

1
1

Solfangerføler VR 11
Pakke med skruer/dyvler

2

Pakke med fastgørelsesklemmer

Tabel 3.1 auroMATIC 620-sættets leveringsomfang

I grundudrustningen kan følgende styres:
– Et solfangerfelt
– En modulerende kedel
– En reguleret kreds og
– En ikke-reguleret kreds
.
VR 90

VRS 620

VR 60

Fig. 3.1 Oversigt over systemet
Billedtekst
VR 90
Fjernbetjeningsenhed
VR 60
Blandermodul
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Skal varmeanlægget udvides f.eks. med yderligere varmekredse, kan ekstra anlægskomponenter integreres i
varmeanlæggets komplekse system (¬ Fig. 3.1).

3.2.1

Brug som
solvarme–differencetemperaturregulering

Reguleringen kan også integreres i eksisterende anlæg
som en såkaldt solvarmedifferencetemperaturregulering
Her overtager reguleringen blot reguleringen af
solvarmeanlægget. Varmeanlægget reguleres af den
hidtidige varmeregulering.

3.3

Varmekurve
Grundlag for vejrkompensation; forbedrer tilpasningen
af varmeydelsen i forhold til udetemperaturerne.
Vejrkompensation
Automatisk ændring af varmekredsvandtemperaturen
(fremløbstemperatur) afhængigt af udetemperaturen
ved hjælp af en varmekurve

3.4

Driftsmåder

Med indstillingen af driftsmåden fastlægger du, på hvilke
betingelser den tilordnede varmekreds eller
varmtvandskreds reguleres.

Oversigt over funktionerne
Varmekreds

Reguleringen tilbyder følgende muligheder til regulering
af dit varmeanlæg og varmtvandsopvarmningen:
Beholderopvarmning en enkelt gang
Opvarmer varmtvandsbeholderen en enkelt gang
uafhængigt af det aktuelle tidsprogram, til den indstillede, beregnede temperatur er nået.
Ferieprogram
Individuel regulering af rumtemperatur når du ikke er
hjemme;
kun i driftsmåderne Auto og Eco
Er ferieprogrammet aktiveret, er beholderopvarmningen
deaktiveret, reguleringen af solvarmekredsene påvirkes
ikke af ferieprogrammet.

Driftstilstand
Auto

Eco

Opvarmning
Sænkning
Fra

Fra
Frakoblet varmeanlæg eller varmtvandsopvarmning
med aktiv frostbeskyttelse
Frostsikringsfunktion
Beskyttelse mod frostskader i driftsmåderne Fra og Eco
(uden for tidsvinduerne);
Kedel skal forblive tændt
Partyfunktion
Denne gør det muligt at fortsætte opvarmnings- og
varmtvandsperioderne ud over det næste udkoblingstidspunkt indtil den næste opvarmningsstart.

Symbol

Virkning
I henhold til et fastlagt tidsprogram skifter varmekredsens drift mellem driftsmåderne opvarmning
og sænkning.
I henhold til et fastlagt tidsprogram skifter varmekredsens drift mellem driftsmåderne opvarmning
og fra.
Er frostsikringsfunktionen (afhængigt af udetemperaturen) ikke aktiveret, frakobles varmekredsen
i sænkningstiden.
Uden for de indstillede tidsvinduer fungerer frostsikringen (¬ kap. 7.3.2).
Opvarmningen reguleres i forhold til den beregnede rumtemperatur dag.
Varmekredsen reguleres i forhold til den beregnede rumtemperatur nat.
Varmekredsen er frakoblet, hvis frostsikringsfunktionen (afhængigt af udetemperaturen) ikke er
aktiveret.
Betydning
Vises symbolet bag ved driftsmåden Eco eller
Auto, er et tidsvindue aktivt. Varmeanlægget
opvarmer.
Vises symbolet bag ved driftsmåden
er et tidsvindue ikke aktivt.
Varmeanlægget er i sænkningsdrift.

,

Tabel 3.2 Dr iftsmåder for varmekredse

Nulstilling af udbytte fra solvarme
Denne gør det muligt at stille værdien for beholderudbyttet på nul.
Sparefunktion
Denne gør det muligt at sænke den beregnede rumtemperatur for et indstilleligt tidsrum.
Tidsvindue
Individuelt indstillelige tidsangivelser for
varmeanlægget, varmtvandsopvarmningen og driften af
en cirkulationspumpe

Installationsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00
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Cirkulationskreds og varmtvandskreds
Driftsmåde

Virkning

Auto

Efter et fastlagt tidsprogram tildeles beholderopvarmningen for varmtvandsbeholderen hhv. frigivelsen for cirkulationspumpen.

Til

Beholderopvarmningen for varmtvandsbeholderen er frigivet hele tiden. Efter behov opvarmes
beholderen med det samme. Cirkulationspumpen
er hele tiden i drift.

Fra

Der gennemføres ingen beholderopvarmning for
varmtvandsbeholderen. Cirkulationspumpen er
ude af drift.
(Undtagelse: Underskrider temperaturen i
varmtvandsbeholderen 12 °C, opvarmes
varmtvandsbeholderen til 17 °C (frostsikring).

Tabel 3.3 Driftsmåder til cirkulationskreds og varmtvandskreds

i

12

Hvis Ferie vises i stedet for driftsmåden, så
er ferieprogrammet aktivt.
Er ferieprogrammet aktivt, kan driftsmåden
ikke indstilles.
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3.5

Beskrivelse af de vigtigste funktioner

Nominel rumtemperatur

Tidsvindue

25 °

20 °

Sænkningstemperatur
15 °
Tidsvindue 1

04:00

08:00

Tidsvindue 2

12:00

16:00

Tidsvindue 3

20:00

Tid

Fig. 3.2 Automatisk drift for opvarmning: Eksempel på indstillingen af beregnede rumtemperaturer for forskellige
tider på dagen

I Fig. 3.2 ses et udsnit af et tidsprogram. På den
vandrette akse angives dagstiden, på den lodrette akse
den beregnede rumtemperatur. Diagrammet beskriver
følgende programforløb:
1
2

3

4

Indtil kl. 06.00 om morgenen gælder en rumtemperatur på 15 °C (sænkningstemperatur).
Kl. 06.00 starter det første tidsvindue:
Fra nu af gælder en beregnet rumtemperatur på 21
°C.
Det første tidsvindue ender kl. 08.00:
Fra nu af gælder en beregnet rumtemperatur på 15
°C.
Herefter kommer der nok to yderligere tidsvinduer.

Tidsvinduernes påvirkning af varmereguleringen kan
forklares meget enkelt:
Kører varmeanlægget i driftsmåden Auto, aktiverer
reguleringen de indstillede tidsvinduer, i hvilke dit
varmeanlæg opvarmer de tilsluttede rum til en fastlagt
temperatur (¬ beregnet stuetemperatur). Uden for
disse tidsvinduer reguleres varmeanlægget på en sådan
måde, at de tilsluttede rum afkøles til en fastlagt temperatur (¬ sænkningstemperatur). Når
sænkningstemrperaturen er nået, sørger reguleringen
for, at sænkningstemperaturen holdes af
varmeanlægget, indtil det næste tidsvindue starter.
Således forhindres en yderligere afkøling af boligen.

Installationsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00
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i

Informer brugeren om den optimale indstilling
af varmekurven, da både den målte udetemperatur og den indstillede varmekurve
påvirker varmereguleringen.

Eksempel varmekurve
Fremløbstemperatur:
I °C
90

4.0 3.5 3.0

2.5

1.5

80

Du har to muligheder at fastlægge dage på, hvor dine
tidsvinduer skal gælde:

70

Mulighed 1
Du kan indtaste tidsvinduer for enkelte dage.
Eksempel:
Ma kl. 09.00 - 12.00
Ti kl. 10.00 - 12.00

50

Mulighed 2
Du kan samle flere dage i blokke.
Eksempel:
Ma-Fr kl. 09.00 - 12.00
Lø-Sø kl. 12.00 - 15.00
Ma-Sø kl. 10.00 - 12.00

1.2
1.0

60
0.6

40
0.2

30
20
20

15

10

0

-5
-10
-15 -20
Udetemperatur I °C

Eksempel: Når man f.eks. har valgt varmekurven 1.5,
reguleres til en udetemperatur på -15 °C en
fremløbstemperatur på 75 °C.
Fremløbstemperatur:
I °C
90

Varmtvandstemperaturen for en tilsluttet varmtvandsbeholder kan du regulere på samme måde ved hjælp af
reguleringen: Dine fastlagte tidsvinduer fastlægger,
hvornår varmtvandet står klar i den ønskede temperatur.
Beholderen opvarmes af solvarmeanlægget. Står der
ikke noget tilstrækkeligt udbytte fra solvarme til
rådighed, opvarmes beholderen af kedlen.
Til varmtvandsopvarmningen findes der dog ingen
sænkningstemperatur. For enden af et tidsvindue frakobles varmtvandsopvarmningen.

80

1.5

70
60
50
40
30

22
20

15

10

5

0

-5

18

-10
-15
-20
Udetemperatur I °C

Akse a

Fig. 3.4 Parallelforskydning af varmekurven

Når varmekurven 1.5 er valgt, og når der er angivet 22
°C og ikke 20 °C for den beregnede rumtemperatur, forskydes varmekurven som vist i Fig. 3.4. På aksen a med
45° hældning forskydes varmekurven parallelt svarende
til værdien af den beregnede rumtemperatur. Dvs. ved
en udetemperatur på 0 °C sørger reguleringen for en
fremløbstemperatur på 67 °C.

i

14

5

Fig. 3.3 Diagram med varmekurver

For begge muligheder kan du fastlægge op til tre tidsvinduer.

Varmekurve
Opvarmningstemperaturen reguleres indirekte via en
varmekurve. Varmekurven viser forholdet mellem udetemperatur og fremløbstemperatur.
Fremløbstemperaturen er temperaturen for varmekredsvandet, som forlader kedlen.
Varmekurven kan du indstille individuelt for hver varmekreds.
Du har mulighed for at vælge forskellige varmekurver
for at tilpasse reguleringen optimalt i forhold til din
bolig og varmeanlægget.

Varmekurver
2.0

Den nødvendige grundindstilling på varmekurven foretages, når varmeanlægget installeres.
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Frostsikringsfunktion
Reguleringen er udstyret med en frostsikringsfunktion
(afhængigt af udetemperaturen).
Frostsikringsfunktionen står for en frostsikring af
varmeanlægget i driftsmåderne Fra og Eco (uden for
tidsvinduerne).
Er driftsmåden Eco indstillet, og er frostsikringsfunktionen (afhængigt af udetemperaturen) ikke aktiveret, frakobles varmekredsen i sænkningstiden.
Underskrider udetemperaturen en værdi på +3°C,
fastsættes den indstillede sænkningstemperatur (nat)
automatisk for hver varmekreds.

Installationsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00
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3.6

Oversigt over betjeningselementer

Alle indstillinger, der er nødvendige for varmeanlægget,
foretager du på reguleringen.
Reguleringen er udstyret med et grafisk display. Tekstindikatorer forenkler betjeningen.
6

1

Grunddata

5

1

> 30.10.09
Dato
Ugedag
Fr
Klokslæt
15:37
Sommer/Vinter tid Fra

2

>Indstil dag

4

3

Fig. 3.5 Oversigt over betjeningselementer
Billedtekst
1 Cursor viser den valgte parameter
2 Menunummer
3 Højre indstillingsknap ,
parameter stilles (drejes); parameter markeres (trykkes)
4 Venstre indstillingsknap ,
menu vælges (drejes); specialfunktion aktiveres (trykkes)
5 Visning af service- eller fejlmeldinger, hvis sådanne findes
6 Menubetegnelse

3.7

Brugerguide

Med de to indstillingsknapper og kan du betjene
reguleringen (¬ Fig. 3.5):
Trykker du på den højre indstillingsknap , markerer
eller gemmer du en parameter.
Drejer du på den højre indstillingsknap , indstiller du en
parameter.
Drejer du på den venstre indstillingsknap , vælger du
en menu.
Trykker du på den venstre indstillingsknap , aktiverer
du specialfunktionerne (¬ kap. 7.8).
En tekstindikator gør det nemmere for dig at betjene
anlægget og kendetegner menuer og parametre entydigt.

16
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Fr 18.12.09

15:37

-15 °C

Spar aktiveret
Fr 18.12.09

15:37

til

-15 °C

Skorstensfejerfunktion

18:30

>Vælg slut klokkeslæt

aktiveret

Fr 18.12.09

15:37

-15 °C

15:37

-15 °C

Party aktiveret
Fr 18.12.09

15:37

-15 °C

Fr 18.12.09

15:37

-15 °C

Håndbetjent

HK1

Opvarmning

22 °C

aktiveret

etage1

Eco

20 °C

Beholder

Auto

60 °C

Solvarme

Auto

Fr 18.12.09

VRS 620

engang
Grunddata

1

Dato

09, 05, 10

Ugedag

FR

Klokkeslæt

16 : 55

Sommer/Vinter tid

Beholderopvarmning aktiv.

Fra

>Indstil dag

Sol udbytte

2

Varmtvand

5

Parametre
Sol udbytte

1255

Slet?

kWh
NEJ

>Reset sol udbytte?

I menuen 3 kan du hente forskellige tidsprogrammer frem og indstille dem afhængigt af
anlæggets konfiguration (f.eks. HK1, HK2,
varmtvand, cirkulationspumpe).

HK1

3

08:00 – 14:00
16:00 – 22:00

3

4

60 °C
55 °C
30 °C
59 °C
22 °C

Navn

for samlet system

ændring

Tidsrum

HK1

7
kælder

1

18 . 07 . 10 - 31 . 07. 10

HK2

:

etage1

2

26 . 09 . 10 - 05 . 10. 10

HK1

:

etage2

HK1

:

lejer

Beregnet temp.

15 °C

>Indstil startdag

I menuen 5 kan du hente forskellige varmekredse frem og indstille dem afhængigt af
anlæggets konfiguration (f.eks. HK1 ... HK15).

6

Beholderføler 1
Beholderføler 2
Beholderføler 3
Føler TD1
Føler TD1

>Vælg ugedag/blok

Programmer ferier

Solvarmebeholder
Information

Ma-Fr
2

50 °C

>Vælg beregnet temperatur

Tidsprogrammer
1

Ber. beholdertemp.

HK1

>Vælg

5

Kodeniveau

8

Frigivelse

Parametre
Sænkningstemperatur

15 °C

Varmekurve

0,90

Kodenummer
0000.
Standardkode:
1000

>Vælg beregnet rumtemp.

>Indstil ciffer

Fig. 3.6 Menustruktur brugerniveau
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HK2 ... HK15

C2

Parametre
Type:

Blanderkreds

Sænkningstemperatur
Fr 18.12.09

15:37

15 °C

Varmekurve

-15 °C

0,90

Sommer udkob. temp.
Skorstensfejerfunktion

20 °C

>Vælg beregnet rumtemperatur

aktiveret

HK2 ... HK15

C2

Parametre
Pumpespærretid

0 min

Minimaltemperatur
Fr 18.12.09

15:37

-15 °C

Fr 18.12.09

15:37

-15 °C

15 °C

Maksimumstemperatur

15 °C

Maks.før opvarm.
Håndbetjent

HK1

Opvarmning

22 °C

aktiveret

etage1

Eco

20 °C

Beholder

Auto

60 °C

Solvarme

Auto

0 min

> Indstil minutter

HK2 ... HK15

VRS 620

C2

Parametre
Rumudkobling
ingen

Kodeniveau

8

Frigivelse

Fjernbetjening

NEJ

>Vælg type

Kodenummer
0000.
Standardkode:
1000

Varmtvand

>Indstil ciffer

C3

Information
Aktuel beholdertemp.

HK1

C2

56 °C

Varmepumpestatus

FRA

Cirkulationspumpe

TIL

Beholdervarmekredse

C4

Parametre
Type brænderkreds
Sænkningstemperatur

15 °C

Varmekurve

1,2

Sommer udkob. temp.

21 °C

>Vælg beregnet rumtemperatur

Parametre
Efteropvarmningsforsinkelse

0 min

Varmepumpeefterløb

5 min

Parallel opvarm.
HK1

FRA

C2

Parametre

>Vælg

Minimaltemperatur

15 °C

Maksimumstemperatur

90 °C

Maks.før opvarm.

0 min

Beholdervarmekredse

C4

Parametre
>Vælg fremløbstemperatur

Legionellabeskyt.
Legionella start

HK1

FRA
4:50

C2

Parametre

>Vælg ugedag/blok

Rumudkobling
ingen
Beholdervarmekredse
Fjernbetjening

NEJ

>Vælg type

Legionellabeskyt.
Legionella start

HK1

FRA
4:50

C2
>Vælg ugedag/blok

Information
Bereg. fremløbstemp.

90 °C

Aktuel fremløbstemp.

50 °C

Pumpestatus

C4

Parametre

TIL

Fig. 3.7 Menustruktur VVS-installatørens niveau
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Solvarmebeholder 1

C5

Parametre
Maksimumstemperatur

Samlet system

C7

65 °C

Indkoblings diff.

12 K

Udkoblings diff.

5K

Max bereg. udkobl.

15 min

Frostsik. forsink.

1t

Kontinuerlig varme

FRA

Temp.o.blandekreds
>Vælg temperatur

Solvarmebeholder 2

0K

C12

C5

Temperaturkorrektur
Udetemperatur

0.0 K

Aktuel rumtemperatur

0.0 K

Displaykontrast

> Indstil maks. varighed

Parametre
Maksimumstemperatur

Værktøj

Parametre

11

>Vælg korrekturværdi

Varmekilde

C8

Software-versioner

C15

Parametre
65 °C

Kedelkobl.hysterese

8K

Indkoblings diff.

12 K

Minimaltemperatur

15 °C

Udkoblings diff.

5K

> Vælg temp. difference

Beholder startydelse

i/o-kort

2

4 .23

User interface

1

4 .27

1

> Vælg hysterese

Installationshjælp
Solvarmebeholder

C5

Parametre
Førende VVB

Varmekilde

C8

Sprog

Kaskadeparameter
1-2

Indkobl. forsink.

5 min

Udkobl. forsink.

5 min.

A1

Sprogvalg
DE

Tysk

>Vælg sprog
>Vælg
> Indstil forsink. varighed

3. Differenceregulering 2

C5

Parametre

Installationshjælp
Varmekilde

C8

Indkoblings diff.

7K

Information

Udkoblings diff.

3K

Aktuel anlægstemp.

90 °C

Specialudstyr

Samlertemp.

30 °C

Sol udbytte udv.

Status

Hydraulikdiagram

Aktuel

Status Solpumpe
Løbetid solvarmep.

C6

Specialfunktion

C9

teleSWITCH
25 °C

HK1

Sænkning

Gennemstrømningsmængde

FRA

HK2

:

Sænkning

Liter/minut

Beholder

:

Fra

Start solvarme

Solvarme

:

Fra

Beskyt. solkredsløb

0t

C6

Information
Solfangerføler
Status Solpumpe
Løbetid solvarmep.

Installationshjælp

3,5
FRA
130 °C

> Indstil værdi

Specialfunktion

C9

Udtcrring

Installationshjælp

A4

Systemkonfiguration

105 °C
TIL

A3

Systemkonfiguration

> Vælg udførelse

Solvarmekreds 2

TIL

>Vælg sprog

Information
Solfangerføler

1
LegP

Varmedrift

> Vælg temp. difference

Solvarmekreds 1

A2

Systemkonfiguration

Dag

Temp.

0.

0 °C

HK2

Antal kedler

2.

406 t
>Indstil start dag
>Vælg

Service
Solvarmekreds

C11

C6

Installationshjælp
Telefon

Parametre

A6

Systemkonfiguration

Reset

NEJ

Service

ED-styring

FRA

Temperatur fejlerkendelse

25, 11, 09

Frostsikringsfunktion

FRA

efter

FRA

HK1

Brænderkreds

HK2

Blanderkreds

Beholder

Beholdervarmekreds

Indstil nummer
> Løbetid solarpumpe

Kodeniveau
1, 2

C6

Installationshjælp
1234.

0 °C
Overførsel

>Vælg temperatur

A7

Kodenummer

Parametre
Minimaltemperatur

C11

ændring

>Indstil ciffer

NEJ

Komponenter

VRC

Aktorik

FRA

Sensorik

VF1

Varmekilde
Udluft. solvarmpu.

620
60 °C
FRA
0 min

>Vælg

Fig. 3.7 Menustruktur VVS-installatørens niveau (fortsættelse)
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3.8

Reguleringens betjeningsniveauer

Reguleringen råder over to betjeningsniveauer:
Brugerniveauet og VVS-installatørens niveau. Hvert
betjeningsniveau indeholder flere menuer, hvor de
forskellige parametre kan vises, indstilles og ændres.

i

Antallet af de viste menuer afhænger af konfigurationen af varmeanlægget. Af den grund
kan det være, at flere menuer end reguleringen viser er beskrevet i denne vejledning.

Brugerniveau
Brugerniveauet er betjeningsniveauet for brugeren og
viser de principielle parametre, som kan tilpasses til brugerens behov under den normale drift.
Brugerniveauet omfatter grundvisningen, menuerne 1
... 8 og menuerne for specialfunktionerne (sparefunktion, partyfunktion, beholderopvarmning en enkelt
gang).
VVS-installatørens niveau
På VVS-installatørens niveau indstilles de
anlægsspecifikke parametre, som bruges til at konfigurere og optimere varmeanlægget. Disse
anlægsspecifikke parametre må kun indstilles og ændres
af en VVS-installatør. VVS-installatørens niveau er derfor beskyttet af en adgangskode. Derved beskyttes de
anlægsspecifikke parametre mod utilsigtet justering fra
brugeren.

3.9

Menutyper

Reguleringen råder over forskellige menutyper, der
vises i displayet afhængigt af udvalget:
– grafikvisningerne,
– grundvisningen,
– en menu til brugerniveauet eller
– en menu til VVS-installatørens niveau
(eksempler: ¬ kap. 3.10).
Grundvisningen viser en grafik vedr. anlæggets tilstand
eller udbytte fra solvarme.
I grundvisningen kan du få vist og indstille de
øjeblikkelige driftsmåder samt de beregnede rumtemperaturer for de enkelte varmekredse.
Menuerne på brugerniveauet er kendetegnet med et
nummer øverst til højre (f.eks. 1). Dette nummer gør
det nemmere for dig at finde menuerne.
I menuerne på brugerniveauet kan du indstille f.eks.
rumtemperatur, tidsvinduer, sænkningstemperaturer og
varmekurver.
Menuerne på VVS-installatørens niveau er kendetegnet
med et bogstav og et nummer øverst til højre (f.eks.
C2). I menuerne på VVS-installatørens niveau kan du
indstille de anlægsspecifikke parametre (¬ kap. 7.4).

VVS-installatørens niveau omfatter menuerne C1 til C15,
menuerne til installationshjælpen (A1 til A7) og menuerne til servicefunktionerne (f.eks. skorstensfejerfunktion).
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3.10

Menuer i forskellige betjeningssituationer

På brugerniveauet:

Eksempel:Grafikvisning
Grafikvisningen viser en grafik over anlæggets tilstand
eller udbytte fra solvarme.
Symbolernes betydning forklares i kapitel 7.2.

On 02.12.09

15:43

-3 °C

HK 1
etage1
Beholder
Solvarme

Opvarmning
Eco
Auto
Auto

22 °C
20 °C

VRS 620

Grunddata

1

Dato
Ugedag
Klokkeslæt

02.12.09
On
14:08

Sommer/Vinter tid

Fra

Eksempel:Grundvisning
Grundvisningen viser den aktuelle driftsmåde samt den
beregnede rumtemperatur for hver varmekreds og
muliggør en hurtig ændring af driftsmåden for hver varmekreds. Er mere end to varmekredse tilsluttet, vises
disse efter hinanden ved at dreje på den indstillingsknap
.
I det øverste displayområde vises altid grunddataene
ugedag, dato, klokkeslæt og udetemperatur. En mulig fejl
vises i den anden linje. I kapitel 7.3 forklares det, hvordan
du indstiller grunddataene.
I grundvisningen kan man også hente specielle
driftsmåder og servicefunktioner frem.
Pilen nederst til højre betyder, at yderligere moduler er
tilsluttet på reguleringen.
Når du vil kontrollere eller indstille driftsmåde og
temperatur for disse moduler, drejer du på den højre indstillingsknap for at nå de næste displaylinjer.
Eksempel: Menu 1
I menuerne ( 1 til 8) foretager du alle relevante indstillinger af varmeanlægget på brugerniveauet.
I det øverste område vises menubetegnelsen og menunummeret (symbol og et nummer øverst til højre).
Nummereringen gør det lettere at finde de enkelte
menuer under programmeringen.

>Indstil dag
On 02.12.09

15:37

Spar aktiveret
til

- 15 °C

Eksempel:Specialfunktioner
Specialfunktioner ændrer varmekredsens driftsmåde
midlertidigt og afsluttes automatisk.
Specialfunktioner hentes frem i den første grafikvisning
og grundvisningen.

18:30

>Vælg slut klokkeslæt
Tabel 3.4 Menutyper
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På VVS-installatørens niveau:
HK1
Parametre
Type brænderkreds
Sænkningstemperatur
Varmekurve
Sommer udkob. temp.
>Vælg beregnet rumtemperatur

C2

15 °C
0,90
20 °C

Eksempel: Menu C2
Menuerne C1 til C15 er indstillingsområdet for de
anlægsspecifikke parametre, som kun kan indstilles af
VVS-installatøren.
Disse menuer er markeret med et C og et nummer øverst
til højre i displayet.

De indstillelige parametre ses på grå baggrund.
Tabel 3.4 Menutyper
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Reguleringen kan anbringes direkte i vægophænget eller
som fjernbetjeningsenhed med vægsoklen VR 55
(tilbehør) på en væg.
Reguleringen leveres med en af følgende udefølere:
VRC 693: Tilsluttes til reguleringen via et 2-ledet kabel,
VRC DCF: Tilsluttes til reguleringen via et 3-ledet kabel,
4.1

4.3

Tilbehør

Vægsokkel VR 55
I tilbehørsprogrammet fås en vægsokkel, hvormed betjeningsenheden med ProE-klemrækkerne kan anvendes
som fjernbetjeningsenhed, altså uafhængigt af det centrale vægophængs installationssted. Kommunikationen
gennemføres via eBUS. Leveringen af tilbehøret omfatter også et panel, der kan anbringes i den centrale
vægophæng i stedet for betjeningsenheden.

Principielle skridt til installationen

1. Forberedelse:
– Læs installationsvejledningen
– Kontrollér leverancen
2. Installation af enhed:
– Montér vægophæng og central regulering
– Montér udeføler (VRC DCF eller VRC 693)
– – Udføresel af elinstallation
3 Idrifttagning:
– Foretag grundindstillinger på den centrale regulering
– Foretag anlægsspecifikke indstillinger
4.Overdragelse til brugeren
Uddybende forklaringer til dette:
Med reguleringen styres varmeanlæg med forskellige
komponenter.
For at tilpasse styringen til forholdene på stedet, skal
elinstallationen foretages i overensstemmelse med de
nødvendige komponenter i systemet. Yderligere informationer vedr. elinstallationen findes i kapitel 5.

4.2

Leveringsomfang

Reguleringen leveres i et sæt.
Antal
1
4
1

Komponent
Regulering auroMATIC 620 med vægophæng
Standardføler VR 10
Udeføler VRS DCF eller VRS 693 afhængigt af landevariant

Blandingsmodul VR 60
Med blandermodulet er det muligt at udvide
varmeanlægget med to blanderkredse. Der kan højst
tilsluttes seks blandermoduler.
På VR 60 indstilles en entydig
busadresse med en drejekontakt. Varmeprogrammerne
samt alle nødvendige parametre indstilles via den centrale regulering vha. eBUS. Alle varmekredsspecifikke
tilslutninger (følere, pumper) etableres direkte på blandingsmodulet via proE-stik.
Modulerende buskobler VR 30/2
Den modulerende buskobler VR 30/2 muliggør kommunikationen mellem reguleringen og flere Vaillant kedler.
Hvis mere end to kedler kobles i kaskade, kræves en
buskobler til hver kedel, som opretter forbindelsen mellem eBus og kedel (western-bøsning). Du kan tilslutte op
til otte VR 30/2.
Buskobleren monteres direkte i kedlens kontrolboks,
kommunikationen til reguleringen sikres via eBUS. På
VR 30/2 indstilles en entydig busadresse med en drejekontakt. Alle andre indstillinger foretages på den centrale regulering.
On/off-buskobler VR 31
Buskobleren VR 31 muliggør kommunikationen mellem
den centrale regulering og en koblende varmegiver. Ved
denne kombination opbygges kommunikationen mellem
regulering og kedel principielt via eBUS. Opbygges en
kaskade, kræves en separat buskobler til hver varmegiver. Der kan tilsluttes op til seks buskoblere.

Tabel 4.1 auroMATIC 620-sættets leveringsomfang

Installationsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00
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Modulerende buskobler VR 32
Den modulerende buskobler VR 32 muliggør kommunikationen mellem reguleringen og flere Vaillant eBUSkedler. Hvis flere kedler skal kaskaderes, kræves en
buskobler fra den anden kedel, der opretter forbindelsen mellem eBus og kedel (western-bøsning). Du kan
tilslutte op til VR 32.
Buskobleren monteres direkte i kedlens kontrolboks,
kommunikationen til reguleringen sikres via eBUS. På
VR 32 indstilles en entydig busadresse med en drejekontakt. Alle yderligere indstillinger foretages på den centrale regulering.

Solfangerføler VR 11
Integreres et andet solfangerfelt eller en kedel til fast
brændstof i anlægget, er det nødvendigt at montere en
yderligere solfangerføler fra Vaillant
tilbehørsprogrammet.

Fjernbetjening VR 90
Der kan tilsluttes en separat fjernbetjening til de første
otte varmekredse (HK 1 ... HK 8). Den giver mulighed for
at indstille driftsmåden og den beregnede rumtemperatur og tager i givet fald hensyn til rumtemperaturen ved
hjælp af den indbyggede rumføler.
Du kan også vælge parametrene for den pågældende
varmekreds (tidsprogram, varmekurve etc.) og specielle
driftsmåder (partyfunktion etc.).
Desuden er forespørgsler til varmekredsen og serviceeller fejlvisning for kedlen mulig. Kommunikationen med
reguleringen sker via eBUS.

Rentvandsstation
Rentvandsstationen stiller varmtvand klar afhængigt af
behovet. Den opvarmer drikkevand iht.
gennemløbsprincippet ved at overføre buffervarme til
drikkevandet vha. en pladevarmeveksler.

Volumenstrømmåledel
Volumenstrømmåledelen bruges til at fange
volumenstrømmen i solvarmekredsene og til at
fastlægge udbyttet fra solvarmen nøjagtigt.
Volumenstrømmåledelen kan tilslulttes til indgangen
VOL.

Solvarmestation
Solvarmestationen sørger for varmetransporten fra solfangerfeltet til bufferbeholderen. Solvarmestationen har
en integreret regulering og er udstyret med alle
nødvendige parametre. Efter behov kan nogle parametre indstilles med reguleringen VRS 620/3 eller
vr(net)DIALOG.

Standardføler VR 10

Fig. 4.1 Standardføler VR 10

Alt efter anlægskonfiguration er ekstra følere som
fremløbs-, returløbs-, samleklemme- eller beholderføler
nødvendige. Til dette fås i Vaillant tilbehørsprogram en
standardføler. Standardføleren VR 10 er udført således,
at den, hvis det ønskes, kan anvendes som dykføler f.
eks. som beholderføler i et beholderfølerrør eller som
fremløbsføler i en hydraulisk fremløbsfordeler. Med vedlagte spændebånd kan føleren også fastgøres som
anlægsføler på varmerøret i fremløb eller returløb. For
at sikre en god varmeoverføring er føleren gjort flad på
den ene side. Vi anbefaler desuden at isolere røret med
føler for at sikre den bedst mulige temperaturmåling.
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Solvarmestation
Solvarmestationen sørger for varmetransporten fra solfangerfeltet til beholderen. Reguleringen af solvarmestationen sørger for, at beholderen har en så lav differencetemperatur som mulig mellem frem- og
tilbageløbet. Dette fører til en effektiv lagring af solenergien. Stationen overvåger permanent den energi, der
stilles til rådighed af solfangerfeltet, og frakobler
anlægget, så snart energien overstiger solvarmestationens eget behov. Solvarmestationen har en integreret
regulering og er udstyret med alle nødvendige parametre. Efter behov kan nogle parametre indstilles med
reguleringen VRS 620/3 eller vr(net)DIALOG.

i

Er reguleringen forbundet med en solvarmestation VPM S eller VMS, overføres udbyttet
fra solvarmen direkte til reguleringen via
eBUS. En anden variant til fangning af
udbytte fra solvarmen er så ikke mulig.

Telefonfjernkontakt teleSWITCH
Telefonfjernkontakten teleSWITCH (art.nr. 300679)
tilsluttes til telefonledningen. Via telefonfjernkontakten
er det muligt at ændre driftsmåden for enkelte varmekredsen hhv. beholderkredse fra et vilkårligt sted.
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4.4

Udpakning af enheden

Fjern forsigtigt emballagen uden at
beskadige enhedens dele.

4.5

Kontrol af leveringsomfanget

Kontroller leveringsomfanget for mangler.
(¬ Tabel 4.1).

4.6

4.7

Overholdelse af krav, der stilles til
installationsstedet

Regulering
> Installér kun reguleringen i tørre rum.
> Monteres reguleringen på en væg, skal den placeres
på en sådan måde, at rumtemperaturen registreres
korrekt; f.eks. på en indervæg i opholdsstuen i ca. 1,5
m højde.
> Når rumudkoblingen er aktiveret, skal du give brugeren besked om, at alle radiatorventiler skal være helt
åbne i det rum, hvor reguleringen er monteret.

Bortskaffelse af emballagen

Bortskaffelsen af transportemballagen overlades til den
VVS-installatør, der har installeret reguleringen.
Installation af reguleringen.
Bortskaf transportemballagen korrekt.

Installationsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00

Udeføler
> Kontrollér, at installationsstedet:
– hverken er vindbeskyttet eller udsættes for særlig
meget træk,
– ikke udsættes for direkte solstråler,
– findes på en nord- eller nordvest-facade.
> Kontrollér, at udeføleren har en afstand på mindst 1
m til åbninger i udevæggen, hvorfra der strømmer
varm luft hele tiden eller en gang imellem.
> Sikre, at udeføleren ved bygninger med op til tre etager monteres i 2/3 af facadehøjden og ved bygninger
med over tre etager mellem 2. og 3. etage.
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4.8

Montering af varmeregulering auroMATIC 620

4.8.1

Montering af regulering med vægophæng

Leveringen omfatter reguleringen og vægophænget
med de elektriske tilslutningsrækker.
Tilslutningsrækkerne er udført i system-ProE-teknik. På
tilslutningsrækkerne skal du foretage alle tilslutninger
på installationsstedet.

e

Fare!
Livsfare på grund af spændingsførende
tilslutninger!
Netkontakten frakobler ikke strømtilførslen
100%.
> Frakoble strømtilførslen på enheden, før
arbejdet påbegyndes.
> Sikre, at strømtilførslen ikke kan tilkobles
igen.

3

6

5

3

4
Fig. 4.3 Montering af vægophænget
Billedtekst
3 Fastgørelsesboring
4 Kabelåbning
5 Fikseringsklemmer
6 Kabelgennemføring

1

2

b

Forsigtig!
Fare for kortslutning!
Ved en længere afisolering er der fare for
kortslutning på printpladen, hvis kablerne ved
en fejl ikke er fastgjort rigtigt i stikket
> Isoler ledninger med 230 V for tilslutning
til ProE-stikket til en maks. længde på
30 mm.
> Kontrollér, at ledningsføringen er korrekt.

> Marker de 3 fastgørelsesboringer (3).
> Bor hullerne.
> Vælg rawlplugs, som passer til vægforholdene, og
skru vægophænget fast.
> Montér herefter udeføleren og udfør så elinstallationen (¬ kap. 5).
Fig. 4.2 Åbning vægophæng
Billedtekst
1 Skrue
2 Kabinetafdækning

Kabinetafdækningen er udelt.
> Løsn skruen (1) på oversiden af kabinettet.
> Klap kabinetafdækningen (2) ned.
> Slå kabinetafdækningen op og tag den af.
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1

4.8.2 Montering af regulering som
fjernbetjeningsenhed
Ønsker du at montere reguleringen som fjernbetjeningsenhed med rumtemperaturudkobling på væggen, skal
du overholde følgende:
– Nødvendigt tilbehør:
Du har brug for vægsoklen VR 55 (tilbehør, følger
ikke med leveringen). Sammen med vægsoklen VR 55
leveres også en afdækning til vægophænget.
– Installationssted:
Det mest fordelagtige installationssted er for det
meste på en indervæg i hovedopholdsrummet i ca.
1,5 m højde.
> Anbring reguleringen på en sådan måde, at den kan
registrere den cirkulerende rumluft – uden at være
hæmmet af møbler, gardiner eller andre genstande.
> Vælg installationsstedet, så hverken træk fra døre
eller vinduer eller varmekilder som f.eks. radiatorer,
kaminvægge, tv'er eller solvarmestråler kan påvirke
reguleringen direkte.

i

Er rumtemperaturudkoblingen aktiveret, skal
alle radiatorventiler være åbnet helt i det
værelse/rum, hvor reguleringen er monteret.
Gør brugeren opmærksom herpå.

e

Fare!
Livsfare på grund af spændingsførende
tilslutninger!
Netkontakten frakobler ikke strømtilførslen
100%.
> Frakoble strømtilførslen på enheden, før
arbejdet påbegyndes.
> Sikre, at strømtilførslen ikke kan tilkobles
igen.

2
4

3

Fig. 4.4 Montering som fjernbetjeningsenhed
Billedtekst
1 Regulering
2 Holdere
3 Kabelgennemføring
4 Fastgøringsboringer

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Sluk for strømforsyningen.
Sikre, at strømtilførslen ikke kan tilkobles igen.
Åbn vægophænget vha. en skruetrækker.
Fjern kabinetafdækningen.
Fjern reguleringen.
Anbring to fastgørelsesboringer (4) til vægsoklen
VR 55 med en diameter på 6 mm
(¬ Abb. 4.4).
Sæt de medfølgende dyvler i.
Før tilslutningskablet gennem kabelgennemføringen
(3).
Fastgør vægsoklen på væggen med de to vedlagte
skruer.
Tilslut tilslutningskablet (¬ Abb. 4.3).
Sæt reguleringen på vægsoklen, så stikbenene på
overdelens bagside passer i holderne (2).
Tryk reguleringen (1) fast på vægsoklen, til den falder
i hak.
Sæt den vedlagte afdækning ind i vægophænget.
Montér afdækningen.

> Læg af praktiske grunde de elektriske ledninger til
kedlen, allerede før reguleringen placeres.

Installationsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00

27

4 Montering

4.8.3 Montering af DCF–modtager med integreret
udeføler

b

Forsigtig!
Fare for materielle skader som følge af forkert montering!
Forkert montering kan føre til skader på
enheden og/eller bygningens væg f.eks. som
følge af fugtighed.
> Overhold den beskrevede kabelføring og
anvisninger om korrekt placering af
udeføleren.
> Bor væggennemføringen med en hældning
udad.
> Træk tilslutningskablet med en drypløkke.
> Sørg for, at DCF-modtageren er tæt.

DCF-modtageren med integreret udeføler må kun åbnes
af en autoriseret VVS-installatør og installeres iht. illustrationerne. I den forbindelse skal de gældende sikkerhedsforskrifter og installationsvejledningerne til kedlen
og varmereguleringen overholdes.

>1 m 1/3

2/3
>2 m

1

5
4
2

2

3

3

Fig. 4.6 DCF-modtager, monteringsposition
Billedtekst
1 Fastgørelseshuller
2 Omløbsmøtrik til kabelgennemføring
3 3-året tilslutningskabel med drypløkke
4 Vægsokkel
5 Kabinetdæksel

> Planlæg de nødvendige boringer til fastgørelser og
kabelføringer nøje, før du borer huller i væggen.
> Lav en markering på et egnet sted på væggen. Hold
her øje med kabelføringen til udeføleren.
> Før tilslutningskablet (3) på bygningen med en let
hældning udad og en drypløkke (3).
> Tag kabinetdækslet (5) af udeføleren.
> Bor to huller med en diameter på 6 mm, som passer
til fastgørelseshullerne (1).
> Sæt de medfølgende dyvler i.
> Fastgør vægsoklen (4) med to skruer på væggen.
Kabelgennemføringen skal pege nedad.

>2 m

N, NW
Fig. 4.5 DCF-modtager, installationssted

> Overhold kravene på installationsstedet (¬kap. 4.6)

~ 40 mm
4,5 - 10 mm

Fig. 4.7 DCF-modtager, tilslutning af kablet
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> Løsn omløbermøtrikken (2) en smule og skub tilslutningskablet gennem kabelgennemføringen nedefra.
> Elinstallationen foretages som beskrevet i kap. 5.
> Spænd omløbermøtrikken (2) igen. Pakningen i
kabelgennemføringen tilpasser sig diameteren på det
anvendte kabel (kabeldiameter: 4,5 mm til 10 mm).
> Anbring pakningen mellem vægsokkel og
kabinetdæksel.
> Tryk kabinetdækslet på vægsoklen, indtil
kabinetdækslet går i indgreb.
Synkroniseringstiden er normalt ca. 5 minutter og kan
afhængigt af lokale og bygningsmæssige forhold samt
af vejrmæssige forhold vare op til 20 minutter.

4.8.4 Montering af udeføler VRC 693
Denne enhed må kun åbnes og installeres i henhold til
illustrationerne af en autoriseret VVS-installatør. I den
forbindelse skal de gældende sikkerhedsforskrifter og
installationsvejledningerne til kedlen og varmereguleringen overholdes.

b

Forsigtig!
Materiel skade som følge af forkert montering!
Forkert montering kan føre til skader på
enheden og/eller bygningens væg f.eks. som
følge af fugtighed.
> Overhold den beskrevede kabelføring og
anvisninger om korrekt placering af
udeføleren.
> Bor væggennemføringen med en hældning
udad.
> Træk tilslutningskablet med en drypløkke.
> Sørg for, at udeføleren er tæt.

>1 m 1/3

2/3

N, NW
Fig. 4.8 Udetemperaturføler VRC 693 installationssted

Afhængigt af hvor tilgængeligt installationsstedet er,
kan der vælges mellem en vægophængs- eller en
vægmonterings-model.

Installationsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00
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4.9

5
4

2

1

Eftermontering af eksisterende anlæg

Reguleringen kan også integreres i eksisterende
varmeanlæg til regulering af varmtvandsopvarmningen
med solvarme. I dette tilfælde anvendes auroMATIC 620
kun til at regulere solvarmeanlæg som differenceregulering med solvarme. Varmeanlægget reguleres af den
hidtidige varmeregulering
(se hydraulikdiagram 3.1).

2

3
3

Montér reguleringen som beskrevet i kapitel 4.7.

i

Ledningsføringen gennemføres iht. hydraulikdiagrammet 3, kun kedlen skal i denne forbindelse forbindes via klemmerne C1/C2 (ikke via
klemmerne 7/8/9). Således aktiveres kun
beholderopvarmningen i kedlen.

i

De kedelspecifikke displays vises stadigvæk i
reguleringen, dog er de uden betydning.

Fig. 4.9 Montering af udeføleren VRC 693
Billedtekst
1 Fastgørelseshuller
2 Omløbsmøtrik til kabelgennemføring
3 2-året tilslutningskabel med drypløkke
4 Kabinet
5 Kabinetdæksel

> Planlæg de nødvendige boringer til fastgørelser og
kabelføringer nøje, før du borer huller i væggen.
> Overhold kravene på installationsstedet (¬kap. 4.7)
> Tag kabinetdækslet (5) af udeføleren.
> Lav en markering på et egnet sted på væggen. Hold
her øje med kabelføringen til udeføleren.
> Bor to huller med en diameter på 6 mm, som passer
til fastgørelseshullerne (1).
> Sæt de medfølgende dyvler i.
> Før tilslutningskablet (3) på bygningen med en let
hældning udad og en drypløkke.
> Fastgør kabinettet (4) til væggen med 2 skruer over
fastgørelsesboringerne (1).
> Træk tilslutningskablerne (3) på installationsstedet
med min. 2 x 0,75 mm2.
> Træk tilslutningskablerne gennem
kabelgennemføringen (2) nedefra.
> Sørg for at sikre, at udeføleren og bygningen er
vandtætte ved hjælp af en tilsvarende kabelføring og
omhyggelig arbejdsmåde.
> Elinstallationen foretages som beskrevet i kap. 5.
> Sikre, at kabinetpakningen er fastgjort korrekt i
kabinetdækslet (5).
> Tryk kabinetdækslet (5) på kabinettet (4).
> Fastgør kabinetdækslet (5) med de vedlagte skruer
på kabinettet (4).
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4.10

Erstatning af gamle reguleringer

Skal reguleringen i et bestående anlæg erstatte den
hidtidige regulering, er det nødvendigt at erstatte alle
følere i anlægget med de tilsvarende Vaillant følere
(standardføler VR 10 hhv. solfangerføler VR 11).
Den tilstedeværende regulering skal fjernes fra
anlægget.
> Gennemfør ledningsføringen iht. kapitel 5.
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5

Elinstallation

i

Elinstallationen må kun foretages af et autoriseret VVS-firma, der er ansvarlig for at overholde de gældende forskrifter.
Især henviser vi til VDE-forskrift 0100 og forskrifterne fra kraftværket.

e

Fare!
Livsfare på grund af spændingsførende
tilslutninger!
Ved arbejde i kedlens kontrolboks er der
livsfare på grund af elektrisk stød.
Netkontakten frakobler ikke strømtilførslen
100%.
Der er også konstant spænding på nettilslutningsklemmerne L og N, når hovedafbryderen
er slået fra!
> Frakoble strømtilførslen på enheden, før
arbejdet påbegyndes.
> Sikre, at strømtilførslen ikke kan tilkobles
igen.

b

Forsigtig!
Kortslutning kan føre til tingskader!
Ved en længere afisolering er der fare for
kortslutning på printpladen, hvis kablerne ved
en fejl ikke er fastgjort rigtigt i stikket
> Isoler ledninger med 230 V for tilslutning
til ProE-stikket til en maks. længde på
30 mm.
> Kontrollér, at ledningsføringen er korrekt.

i

Nettets beregnede spænding skal være
230 V. Ved netspændinger > 253 V og < 190 V
kan det påvirke funktionen.
Enheden skal tilsluttes til en fast trukket
tilslutningsledning og et skydestykke med
kontaktåbninger på mindst 3 mm (f.eks.
sikringer, effektafbryder).

5.1

Tilslutning af kedel uden eBUS

b

Forsigtig!
Fejlfunktion som følge af forkert
ledningsføring!
Tilsluttes mere end en kedel uden eBUS, skal
alle kedlerne tilsluttes via buskobleren
VR 30/2.
Klemmen 7/8/9 aktiveres ikke.
> Tilslut alle kedler via en buskobler VR 30/2.

> Åbn kedlens kontrolboks i henhold til installationsvejledningen.

Fig. 5.1 Tilslutning af kedel

> Gennemfør kedlens ledningsføring med forbindelsesledningen (mindst 3x0,75 mm2) (¬ Fig. 5.1).
> Tilslut kedlens nettilledning med et netkabel i
vægophænget.

i

auroMATIC 620 har en netkontakt, hvormed
den interne elektronik samt alle tilsluttede
aktuatorer (pumper, blandere) kan frakobles
til test- eller serviceformål.

> Følg de gældende forskrifter.
Hvis den maksimale totalstrøm på 6,3 A eller den maksimale kontaktbelastning på 2 A overskrides inden for
systemet, skal forbrugeren/forbrugerne forbindes via en
kontaktor.
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5.2

Tilslutning af kedel med eBUS

> Åbn kedlens kontrolboks i henhold til installationsvejledningen.

Hvis den maksimale totalstrøm på 6,3 A eller den maksimale kontaktbelastning på 2 A overskrides inden for
systemet, skal forbrugeren/forbrugerne forbindes via en
kontaktor.
Fremmede enheder eller enheder, der aktiveres trinvist,
kan tilsluttes via en VR 31 (op til seks er mulige).

5.3

Ledningsføring iht. hydraulikdiagram

Installationen lettes vha. hydraulikdiagrammet, der findes i reguleringens software. De indeholder en maks.
konfiguration; nogle anlægskomponenter er valgfrie.
Disse anlægskomponenter er stiplet eller på grå baggrund på planerne.
Reguleringen identificerer automatisk følerne. Denne
identifikation indeholder dog ikke anlæggets konfiguration. Konfigurationen gennemføres ved at vælge
hydraulikdiagrammet (valg af hydraulikdiagram).

Fig. 5.2 Tilslutning af kedel

b

Forsigtig!
Fejlfunktion som følge af forkert
ledningsføring!
Ved kedler med eBUS skal eBUS tilslutningen
bruges, da systemet ellers ikke fungerer.
> Brug ikke klemmerne 7/8/9 parallelt med
eBUS.

> Tilslut ved kaskader alle yderligere eBUS kedler via
en VR 32 ( se kap. 5.7).
> Angiv på VR 32 det tilsvarende kedelnummer på
adressekontakten.
– Eksempel: „2“ til den 2. kedel,
„3“ til den 3. kedel osv.

b

Forsigtig!
Fejlfunktion som følge af forkert poling!
Forkert poling forhindrer kommunikationen
via eBUS og kan føre til kortslutning.
Reguleringen kan ikke mere styre
varmeanlægget.
> Kontrollér, at polingen er korrekt.

i

Muligt komforttab.
Muligvis nås den beregnede rumtemperatur
ikke.

> Tilslut føleren VF1 til bestemmelse af den fælles
fremløbstemperatur.
> Tilslut altid føleren VF1 ved kaskadeanlæg.
Valg af det rigtige hydraulikdiagram til dit anlæg
afhænger af følgende spørgsmål:
1. Bruges der en kombibeholder, en bufferbeholder eller
en bivalent beholder i forbindelse med en varmtvandsbeholder til opvarmningsstøtte og varmtvandsopvarmning med solvarme?
2. Kører varmeanlægget med en væghængt gaskedel
eller en kondenserende kedel?
3. Skal solvarmeanlægget kombineres med en kedel til
fast brændstof?
(solvarmeanlæg med maks. to solfangerfelter eller
solvarmeanlæg med et solfangerfelt og en kedel til
fast brændstof)
Tabellen 5.1 giver et overblik over, hvilket hydraulikdiagram der skal vælge (valg af hydraulikdiagram).

> Gennemfør kedlens ledningsføring iht. Fig. 5.3.
eBUS–ledningen (mindst 2x 0,75 mm2) skal stå til
rådighed på installationsstedet.

i
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auroMATIC 620 har en netkontakt, hvormed
den interne elektronik samt alle tilsluttede
aktuatorer (pumper, blandere) kan frakobles
til test- eller serviceformål.
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Beholderrtype

Kedeltype

Buffer– og
Kombibe- varm–
Bivalent
holder
vandsbe- beholder
holder
x
x
x

Væghængt
gaskedel

Ekstra
Opvarmningsstøtte kedel til
Kondense- med solvarme
fast
rende kedel
brændstof

x
x
x

x
x
x

x

x

HydraulikBemærkning
diagram

1
2
3
3.1

x

x

3.2

x

x

3.3

x

x
x

x
x
x
x
x

VPS/2

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

Kedel på installationsstedet med
egen varmeregulering
Anlæg, som kan eftermonteres med
solvarme

3.4
4
5
6
7
8

9

Må kun vælges i kombination med VPM W og
VPM S.
VPM W og VPM S fungerer kun med dette
hydraulikdiagram!

Tabel 5.1 Valg af hydraulikdiagram

i

I kombination med denne regulering taber
kombienhederne som f.eks. VCW deres
varmtvandsfunktion.
En kombination med kompaktenheder som f.
eks. ecoCOMPACT, atmoCOMPACT og auroCOMPACT er ikke mulig.

b

Forsigtig!
Tingskader som følge af høje temperaturer!
I solvarmeanlæggene kan der opstå høje temperaturer, de anvendte komponenter kan
beskadiges.
> Kontroller, at alle komponenter i solvarmekredsen og alle komponenter, der henter
varme fra en beholder, der opvarmes med
solvarme, er konstrueret til de høje temperaturer, der findes på installationsstedet.
> Indstil den maks. beholdertemperatur på
den maks. tilladte temperatur for beholderen (i menuen C5).

Hydraulikdiagram 1-8
Ved en kortslutning på SP3 udløses via reguleringen en
varmtvandsopvarmning med en temperatur på 80 °C
beregnet fremløbsværdi.
Da overvågningen af den maks. beholdertemperatur på
SP3 ikke er mulig på grund af kortslutningen, opvarmes
beholderen ikke med solvarme under kortslutningen.
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Ved en kortslutning på SP3 udløses via VRS 620 et varmekrav på 50 °C.
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5 Elinstallation

5.3.1

Hydraulikdiagram 1

Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt (andet solfangerfelt er option)
Væghængt gaskedel
– En blanderkreds
– Kombibeholder til varme og varmtvandsopvarmning
med solvarmestøtte med hydraulikblok (2 omskifterventiler)
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med solvarme og
varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres ved at
kortslutte SP3 på svømmebadsregulering
– Kombination med en VMS er mulig
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, udbytte og VOL må så
ikke tilsluttes
– Kaskadedannelse af kedler er ikke mulig
KOL2

KOL1

ZIR WW KW

KOL2-P

LP/UV1

MA

TD2
VF2

KOL1-P

HK2-P
SP1
VF1

HK2

TD1
VOL
Ertrag

SP2
LP/UV3

UV4

SP3
Fig. 5.3 Hydraulikplan 1
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TD2

TD1

VOL

MA

Fig. 5.4 Krævede ProE–indstik
Billedtekst
Udbytte
HK 2-P
HK 2
KOL1
KOL1-P
KOL2
KOL2-P
KW
MA
LP/UV1
LP/UV3
SP1
SP2
SP3
TD1
TD2
UV4
VF 1
VF 2
VOL
WW
ZIR

Temperaturføler udbytte
Pumpe varmekreds 2
Blander varmekreds 2
Solfangerføler solfangerfelt 1
Solvarmekredspumpe solfangerfelt 1
Solfangerføler solfangerfelt 2
Solvarmekredspumpe solfangerfelt 2
Koldt vand
3-vejsventil opvarmningsstøtte
Beholdervarmepumpe/omskifterventil
Varmepumpe svømmebad
Beholdertemperaturføler foroven
Beholdertemperaturføler forneden
Beholdertemperaturføler svømmebad
Differencetemperaturføler opvarmningsstøtte
Differencetemperaturføler opvarmningsstøtte
Motorisk 3-vejsventil solfangerkreds
Fremløbstemperaturføler
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
Volumenstrømsensor
Varmtvandsbeholder
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5 Elinstallation

5.3.2

Hydraulikdiagram 2.1

Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt
– Kedel til fast brændstof
– Væghængt gaskedel
– En blanderkreds
– Kombibeholder til varme og varmtvandsopvarmning med solvarmestøtte med hydraulikblok (2 omskifterventiler)
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med solvarme og varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres ved at kortslutte
SP3 på svømmebadsregulering
– Kaskadedannelse af kedler er ikke mulig
KOL1

ZIR WW KW

KOL1-P

LP/UV1

MA

TD2
VF2
HK2-P
SP1

KOL2

VF1

HK2

TD1

KOL2-P
VOL
Ertrag

SP2
LP/UV3

UV4

SP3
Fig. 5.5 Hydraulikdiagram 2.1

TD2

TD1

VOL

Fig. 5.6 Krævede ProE–indstik
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Elinstallation 5

Billedtekst
Udbytte Temperaturføler udbytte
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KOL1
Solfangerføler
KOL1-P Solvarmekredspumpe
KOL2
Temperaturføler kedel til fast brændstof
KOL2-P Beholdervarmepumpe kedel til fast brændstof
KW
Koldt vand
MA
3-vejsventil opvarmningsstøtte
LP/UV1 Beholdervarmepumpe/omskifterventil
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
TD1
Differencetemperaturføler opvarmningsstøtte
TD1
Differencetemperaturføler opvarmningsstøtte
UV4
Motorisk 3-vejsventil solfangerkreds
VF 1
Fremløbstemperaturføler
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
VOL
Volumenstrømsensor
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.3

Hydraulikdiagram 2.2

Varmeanlæggets udstyr:
– En VMS
– KOL1, KOL1-P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kedel til fast brændstof
– Væghængt gaskedel
– En blanderkreds
– Kombibeholder til varme og varmtvandsopvarmning med solvarmestøtte med hydraulikblok (2 omskifterventiler)
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med solvarme og varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres ved at kortslutte
SP3 på svømmebadsregulering
– Kaskadedannelse af kedler er ikke mulig

ZIR WW KW

MA

LP/UV1

TD2

2 BUS

VF2
HK2-P

SP1

KOL2

VF1

HK2

TD1

KOL2-P

SP2
LP/UV3
UV4

SP3
Fig. 5.7 Hydraulikdiagram 2.2

TD2

TD1

VOL

Fig. 5.8 Krævede ProE–indstik
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Billedtekst
2 BUS
eBUS
Udbytte Temperaturføler udbytte
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KOL2
Temperaturføler kedel til fast brændstof
KOL2-P Beholdervarmepumpe kedel til fast brændstof
KW
Koldt vand
MA
3-vejsventil opvarmningsstøtte
LP/UV1 Beholdervarmepumpe/omskifterventil
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
TD1
Differencetemperaturføler opvarmningsstøtte
TD1
Differencetemperaturføler opvarmningsstøtte
UV4
Motorisk 3-vejsventil solfangerkreds
VF 1
Fremløbstemperaturføler
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
VOL
Volumenstrømsensor
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.4

Hydraulikdiagram 3

Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt (andet solfangerfelt er option)
– Kondenserende gaskedel (HKK)
– En blanderkreds
– Kombibeholder til varme og varmtvandsopvarmning med solvarmestøtte
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med solvarme og varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres ved at kortslutte
SP3 på svømmebadsregulering
– Kombination med en VMS er mulig
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kaskadedannelse af kedler er ikke mulig
KOL2

KOL1

ZIR WW KW
VF2
HK2-P
HK2
KOL2-P

KOL1-P
SP1
LP/UV1
TD1
VOL
Ertrag

TD2

SP2

MA
LP/UV3

UV4

SP3
Fig. 5.9 Hydraulikdiagram 3

TD2

TD1

VOL

Fig. 5.10 Krævede ProE–indstik
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Billedtekst
Udbytte Temperaturføler udbytte
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KOL1
Solfangerføler solfangerfelt 1
KOL1-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 1
KOL2
Solfangerføler solfangerfelt 2
KOL2-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 2
KW
Koldt vand
MA
3-vejsventil opvarmningsstøtte
LP/UV1 Beholdervarmepumpe/omskifterventil
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
TD1
Differencetemperaturføler opvarmningsstøtte
TD1
Differencetemperaturføler opvarmningsstøtte
UV4
Motorisk 3-vejsventil solfangerkreds
VF 1
Fremløbstemperaturføler
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
VOL
Volumenstrømsensor
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.5

Hydraulikdiagram 3.1

Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt
– Bivalent beholder til varmtvandsopvarmning med solvarmestøtte
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med solvarmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres ved at kortslutte
SP3 på svømmebadsregulering
– Kombination med en VMS er mulig
KOL1, KOL1-P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
KOL1

WW
KOL1-P
HG
SP1

ZIR

VOL
Ertrag

LegP

SP2

KW

UV4

SP3

Fig. 5.11 Hydraulikdiagram 3.1
*) Strømningsretning i strømløs tilstand

TD2

VOL

TD1

MA

Fig. 5.12 Krævede ProE–indstik
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Billedtekst
Udbytte Temperaturføler udbytte
HG
Kedel med egen opvarmningsregulering (efteropvarmning via signal C1/C2)
KOL1
Solfangerføler
KOL1-P Solvarmekredspumpe
KW
Koldt vand
LegP
Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
UV4
Motorisk 3-vejsventil solfangerkreds
VOL
Volumenstrømsensor
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.6

Hydraulikdiagram 3.2

Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt (andet solfangerfelt er option)
– Væghængt gaskedel
– En radiator– og en blanderkreds
– Bivalent beholder til varmtvandsopvarmning med solvarmestøtte
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med solvarme og varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres ved at kortslutte
SP3 på svømmebadsregulering
– Kombination med en VMS er mulig
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kaskadedannelse af kedler er ikke mulig
KOL1

VF2

KOL2

KOL1-P

KOL2-P

WW

SP1

VOL
Ertrag

HK1-P

HK2-P
HK2

ZIR

SP2

LP/UV3
KW

UV4

SP3

Fig. 5.13 Hydraulikdiagram 3.2
*) Strømningsretning i strømløs tilstand

TD2

TD1

VOL

Fig. 5.14 Krævede ProE–indstik
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Elinstallation 5

Billedtekst
Udbytte Temperaturføler udbytte
HK 1-P
Afspærringsventil varmekreds 1
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KOL1
Solfangerføler solfangerfelt 1
KOL1-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 1
KOL2
Solfangerføler solfangerfelt 2
KOL2-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 2
KW
Koldt vand
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
UV4
Motorisk 3-vejsventil solfangerkreds
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
VOL
Volumenstrømsensor
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.7

Hydraulikdiagram 3.3

Varmeanlæggets udstyr:
– Væghængt gaskedel
– En radiator– og en blanderkreds
– Bivalent beholder
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Kombination med en VMS er mulig
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kaskadedannelse af kedler er ikke mulig
KOL1

VF2

HK2-P
KOL1-P
WW

SP1

HK1-P

HK2

ZIR

VOL
Ertrag
SP2
KW
Fig. 5.15 Hydraulikdiagram 3.3

TD2

TD1

VOL

Fig. 5.16 Krævede ProE–indstik
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Elinstallation 5

Billedtekst
Udbytte Temperaturføler udbytte
HK 1-P
Afspærringsventil varmekreds 1
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KOL1
Solfangerføler
KOL1-P Solvarmekredspumpe
KW
Koldt vand
LP/UV1 Beholdervarmepumpe/omskifterventil
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
VOL
Volumenstrømsensor
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.8

Hydraulikdiagram 3.4

Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt (andet solfangerfelt er option)
– Kondenserende gaskedel
– En radiator– og en blanderkreds
– Bivalent beholder til varmtvandsopvarmning med solvarmestøtte
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med solvarme og varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres ved at kortslutte
SP3 på svømmebadsregulering
– Kombination med en VMS er mulig
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kaskadedannelse af kedler er ikke mulig
KOL1

VF2

KOL2

KOL2-P

KOL1-P
WW

HK1-P

HK2-P
HK2

LP/UV1
SP1
VOL
Ertrag

ZIR

SP2

LP/UV3
KW

UV4

SP3
Fig. 5.17 Hydraulikdiagram 3.4

TD2

TD1

VOL

Fig. 5.18 Krævede ProE–indstik
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Elinstallation 5

Billedtekst
Udbytte Temperaturføler udbytte
HK 1-P
Pumpe varmekreds 1
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KOL1
Solfangerføler solfangerfelt 1
KOL1-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 1
KOL2
Solfangerføler solfangerfelt 2
KOL2-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 2
KW
Koldt vand
LP/UV1 Beholdervarmepumpe/omskifterventil
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
UV4
Motorisk 3-vejsventil solfangerkreds
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
VOL
Volumenstrømsensor
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.9

Hydraulikdiagram 4.1

Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt
– Kedel til fast brændstof
– Kondenserende gaskedel (HKK)
– En blanderkreds
– Kombibeholder til varme og varmtvandsopvarmning med solvarmestøtte
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med solvarme og varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet:
Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres ved at kortslutte SP3 på svømmebadsregulering
– Kaskadedannelse af kedler er ikke mulig
KOL1

ZIR WW KW
VF2
HK2-P

KOL1-P

HK2
SP1

KOL2

LP/UV1
TD2

TD1

KOL2-P
VOL
Ertrag

MA
LP/UV3

SP2

UV4

SP3
Fig. 5.19 Hydraulikdiagram 4.1

TD2

TD1

VOL

MA

Fig. 5.20 Krævede ProE–indstik

50

Installationsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00

Elinstallation 5

Billedtekst
Udbytte Temperaturføler udbytte
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KOL1
Solfangerføler
KOL1-P Solvarmekredspumpe
KOL2
Temperaturføler kedel til fast brændstof
KOL2-P Beholdervarmepumpe kedel til fast brændstof
KW
Koldt vand
MA
3-vejsventil opvarmningsstøtte
LP/UV1 Beholdervarmepumpe/omskifterventil
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
TD1
Differencetemperaturføler opvarmningsstøtte
TD1
Differencetemperaturføler opvarmningsstøtte
UV4
Motorisk 3-vejsventil solfangerkreds
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
VOL
Volumenstrømsensor
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.10 Hydraulikdiagram 4.2
Varmeanlæggets udstyr:
– Kombination med en VMS
– KOL1, KOL1-P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kedel til fast brændstof
– Kondenserende gaskedel (HKK)
– En blanderkreds
– Kombibeholder til varme og varmtvandsopvarmning med solvarmestøtte
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med solvarme og varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres ved at kortslutte
SP3 på svømmebadsregulering
– Kaskadedannelse af kedler er ikke mulig

2 BUS

ZIR WW KW
VF2
HK2-P
HK2
SP1

KOL2

LP/UV1
TD2

TD1

KOL2-P

MA
LP/UV3

SP2
UV4

SP3
Fig. 5.21 Hydraulikdiagram 4.2

TD2

TD1

VOL

MA

Fig. 5.22 Krævede ProE–indstik
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Billedtekst
BUS
eBUS
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KOL2
Temperaturføler kedel til fast brændstof
KOL2-P Beholdervarmepumpe kedel til fast brændstof
KW
Koldt vand
LP/UV1 Beholdervarmepumpe/omskifterventil
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
MA
3-vejsventil opvarmningsstøtte
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
TD1
Differencetemperaturføler opvarmningsstøtte
TD1
Differencetemperaturføler opvarmningsstøtte
UV4
Motorisk 3-vejsventil solfangerkreds
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.11 Hydraulikdiagram 5.1
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt (andet solfangerfelt er option)
– Væghængt gaskedel
– En blanderkreds
– Bufferbeholder og varmtvandsbeholder
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Kortslutning med svømmebadsregulering på indgangen SP3
– Kombination med en VMS er mulig
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
KOL1

VF2

KOL2

KOL2-P

52

HK2-P
HK2

KOL1-P

WW

SP1
TD1
MA

VOL
Ertrag
SP2

ZIR

LP/UV3
KW

SP3
Fig. 5.23 Hydraulikdiagram 5.1

TD2

VOL

TD1

MA

Fig. 5.24 Krævede ProE–indstik
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Elinstallation 5

Billedtekst
52
Termostatventil
Udbytte Temperaturføler udbytte
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KW
Koldt vand
KOL1
Solfangerføler solfangerfelt 1
KOL1-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 1
KOL2
Solfangerføler solfangerfelt 2
KOL2-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 2
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
MA
Beholdervarmepumpe
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
TD1
Beholderføler
UV4
Motorisk 3-vejsventil solfangerkreds
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
VOL
Volumenstrømsensor
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.12 Hydraulikdiagram 5.2
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt (andet solfangerfelt er option)
– Væghængt gaskedel med to kaskader
– En blanderkreds
– Bufferbeholder og varmtvandsbeholder
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Kortslutning med svømmebadsregulering på indgangen SP3
– Kombination med en VMS er mulig
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
KOL1

VF2

KOL2

KOL2-P

52

HK2-P
HK2

KOL1-P

WW

VF1
SP1
TD1
MA

VOL
Ertrag
SP2

ZIR

LP/UV3
KW

SP3
Fig. 5.25 Hydraulikdiagram 5.2

TD2

VOL

TD1

MA

Fig. 5.26 Krævede ProE–indstik
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Billedtekst
52
Termostatventil
Udbytte Temperaturføler udbytte
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KW
Koldt vand
KOL1
Solfangerføler solfangerfelt 1
KOL1-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 1
KOL2
Solfangerføler solfangerfelt 2
KOL2-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 2
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
MA
Tilslutning for tryk-ekspansionsbeholder
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
TD1
Beholdertemperaturføler
VF 1
Fremløbstemperaturføler kaskade
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
VOL
Volumenstrømsensor
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.13 Hydraulikdiagram 6
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt
– Kedel til fast brændstof
– Væghængt gaskedel
– En blanderkreds
– Bufferbeholder og varmtvandsbeholder
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Kortslutning med svømmebadsregulering på indgangen SP3
– Kombination med en VMS er mulig
KOL1, KOL1-P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kaskadedannelse af kedler er mulig

VF2

KOL1

52

HK2-P
HK2

KOL1-P

WW

SP1

TD1
MA

ZIR

KOL2
VOL
Ertrag
SP2
KOL2-P

LP/UV3
KW

SP3
Fig. 5.27 Hydraulikdiagram 6

TD2

TD1

VOL

Fig. 5.28 Krævede ProE–indstik
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Billedtekst
52
Termostatventil
Udbytte Temperaturføler udbytte
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KW
Koldt vand
KOL1
Solfangerføler solfangerfelt 1
KOL1-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 1
KOL2
Temperaturføler kedel til fast brændstof
KOL2-P Beholdervarmepumpe kedel til fast brændstof
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
MA
Beholdervarmepumpe
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
TD1
Beholdertemperaturføler
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
VOL
Volumenstrømsensor
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.14 Hydraulikdiagram 7.1
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt (andet solfangerfelt er option)
– Gaskedel med kondensationsteknik (HKK)
– En blanderkreds
– Bufferbeholder og varmtvandsbeholder
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Kortslutning med svømmebadsregulering på indgangen SP3
– Kombination med en VMS er mulig
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kaskadedannelse af kedler er mulig
KOL1

VF2

KOL2

KOL2-P

52

HK2-P
HK2

KOL1-P

WW

4
SP1

TD1
MA

VOL
Ertrag
SP2

ZIR

LP/UV3
KW

SP3
Fig. 5.29 Hydraulikdiagram 7.1

TD2

TD1

VOL

Fig. 5.30 Krævede ProE–indstik
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Billedtekst
52
Termostatventil
Udbytte Temperaturføler udbytte
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KW
Koldt vand
KOL1
Solfangerføler solfangerfelt 1
KOL1-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 1
KOL2
Solfangerføler solfangerfelt 2
KOL2-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 2
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
MA
Beholdervarmepumpe
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
TD1
Beholdertemperaturføler
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
VOL
Volumenstrømsensor
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.15 Hydraulikdiagram 7.2
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt (andet solfangerfelt er option)
– Gaskedel med kondensationsteknik (HKK) med to kaskader
– En blanderkreds
– Bufferbeholder og varmtvandsbeholder
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Kortslutning med svømmebadsregulering på indgangen SP3
– Kombination med en VMS er mulig
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes

KOL1

VF2

KOL2

KOL2-P

52

HK2-P
HK2

KOL1-P

WW

4
SP1
VF1

TD1

VOL
Ertrag
SP2

MA

ZIR

LP/UV3
KW

SP3

Fig. 5.31 Hydraulikdiagram 7.2

TD2

TD1

VOL

Fig. 5.32 Krævede ProE–indstik
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Billedtekst
52
Termostatventil
Udbytte Temperaturføler udbytte
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KW
Koldt vand
KOL1
Solfangerføler solfangerfelt 1
KOL1-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 1
KOL2
Solfangerføler solfangerfelt 2
KOL2-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 2
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
MA
Beholdervarmepumpe
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
TD1
Beholdertemperaturføler
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
VOL
Volumenstrømsensor
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.16 Hydraulikdiagram 8
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt
– Kedel til fast brændstof
– Gaskedel med kondensationsteknik (HKK)
– En blanderkreds
– Bufferbeholder og varmtvandsbeholder
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med varmestøtte (som
option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet:
Kortslutning med svømmebadsregulering på indgangen SP3
– Kombination med en VMS er mulig
KOL1, KOL1-P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kaskadedannelse af kedler er mulig

VF2

KOL1

52

HK2-P
HK2

KOL1-P

WW

SP1

TD1
MA

ZIR

KOL2
KOL2-P

VOL
Ertrag
SP2

LP/UV3
KW

SP3
Fig. 5.33 Hydraulikdiagram 8

TD2

TD1

VOL

Fig. 5.34 Krævede ProE–indstik
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Billedtekst
52
Termostatventil
Udbytte Temperaturføler udbytte
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KW
Koldt vand
KOL1
Solfangerføler solfangerfelt 1
KOL1-P Solvarmekredspumpe solfangerfelt 1
KOL2
Temperaturføler kedel til fast brændstof
KOL2-P Beholdervarmepumpe kedel til fast brændstof
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
MA
Beholdervarmepumpe
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
TD1
Beholdertemperaturføler
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
VOL
Volumenstrømsensor
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.17 Hydraulikdiagram 9.1
Varmeanlæggets udstyr:
– En VPM S (obligatorisk til dette hydraulikdiagram)
– Beholder VPS/2
– En blanderkreds
– Cirkulationspumpe som option kan tilsluttes til
VPM W
– Svømmebadsopvarmning med varmestøtte (som
option)
– En VPM W
– Svømmebadsregulering på installationsstedet:
Kortslutning med svømmebadsregulering på indgangen SP3
– Kaskadedannelse af kedler er mulig (VF1 bruges så til
at registrere kedlernes fælles fremløbstemperatur)

VF2
HK2-P
HK2
63
SP1
TD2

WW
ZIR
KW

UV4
SP2
LP/UV3

SP3
Fig. 5.35 Hydraulikdiagram 9.1
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Hydraulikdiagrammet 9 skal bruges ved
VPS/2, VPM S eller VPM W.
Sensorerne/aktuatorerne: TD1, KOL1, udbytte
og KOL1-P kan ikke bruges.
KOL2 und KOL2-P kan bruges til at tilslutte
en kedel til fast brændstof. Yderligere beholdervarmekredse ud over VPS/2 og
svømmebad er ikke tilladt i dette hydraulikdiagram.
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TD2

VOL

TD1

MA

Fig. 5.36 Krævede ProE–indstik
Billedtekst
63
Solfangerfelt
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KW
Koldt vand
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
TD2
Beholderføler i midten
UV4
Motorisk 3-vejsventil solfangerkreds
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.18 Hydraulikdiagram 9.2
Varmeanlæggets udstyr:
– En VPM S (obligatorisk til dette hydraulikdiagram)
– – Beholder VPS/2
– En blanderkreds
– Cirkulationspumpe som option kan tilsluttes til
VPM W
– Svømmebadsopvarmning med varmestøtte (som
option)
– En VPM W
– Svømmebadsregulering på installationsstedet:
Kortslutning med svømmebadsregulering på indgangen SP3
– Kaskadedannelse af kedler er mulig (VF1 bruges så til
at registrere kedlernes fælles fremløbstemperatur)

VF2
HK2-P
HK2
63
SP1

LP/UV1

TD2

WW
ZIR
KW

UV4
SP2
LP/UV3

SP3
Fig. 5.37 Hydraulikdiagram 9.2
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Hydraulikdiagrammet 9 skal bruges ved
VPS/2, VPM S eller VPM W.
Sensorerne/aktuatorerne: TD1, KOL1, udbytte
og KOL1-P kan ikke bruges.
KOL2 und KOL2-P kan bruges til at tilslutte
en kedel til fast brændstof. Yderligere beholdervarmekredse ud over VPS/2 og
svømmebad er ikke tilladt i dette hydraulikdiagram.
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TD2

VOL

TD1

MA

Fig. 5.38 Krævede ProE–indstik
Billedtekst
63
Solfangerfelt
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KW
Koldt vand
LP/UV1 Skifteventil varme/varmtvand
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
TD2
Beholderføler i midten
UV4
Motorisk 3-vejsventil solfangerkreds
VF 1
Fremløbstemperaturføler varmekreds 1
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.19 Hydraulikdiagram 9.3
Varmeanlæggets udstyr:
– En VPM S (obligatorisk til dette hydraulikdiagram)
– Væghængt gaskedel med to kaskader
– – Beholder VPS/2
– En blanderkreds
– Cirkulationspumpe som option kan tilsluttes til
VPM W
– Svømmebadsopvarmning med varmestøtte (som
option)
– En VPM W
– Svømmebadsregulering på installationsstedet:
Kortslutning med svømmebadsregulering på indgangen SP3

VF2
HK2-P
HK2
63
SP1
LP/UV1
TD2

WW
ZIR
KW

UV4
SP2
LP/UV3

SP3
Fig. 5.39 Hydraulikdiagram 9.3
*) Kontroller systemtemperaturerne!
**) Strømningsretning i strømløs tilstand

i
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Hydraulikdiagrammet 9 skal bruges ved
VPS/2, VPM S eller VPM W.
Sensorerne/aktuatorerne: TD1, KOL1, udbytte
og KOL1-P kan ikke bruges.
KOL2 und KOL2-P kan bruges til at tilslutte
en kedel til fast brændstof. Yderligere beholdervarmekredse ud over VPS/2 og
svømmebad er ikke tilladt i dette hydraulikdiagram.
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TD2

VOL

TD1

MA

Fig. 5.40 Krævede ProE–indstik
Billedtekst
63
Solfangerfelt
HK 2-P
Pumpe varmekreds 2
HK 2
Blander varmekreds 2
KW
Koldt vand
LP/UV1 Skifteventil varme/varmtvand
LP/UV3 Varmepumpe svømmebad
SP1
Beholdertemperaturføler foroven
SP2
Beholdertemperaturføler forneden
SP3
Beholdertemperaturføler svømmebad
TD2
Beholderføler i midten
UV4
Motorisk 3-vejsventil solfangerkreds
VF 2
Fremløbstemperaturføler varmekreds 2
WW
Varmtvandsbeholder
ZIR
Cirkulation

i

NB principvisning!
Dette anlægsskema indeholder ikke alle
afspærrings- og sikkerhedsorganer, der
kræves for at kunne foretage en korrekt montering. En anlægsspecifik planlægning
kræves!
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5.3.20 Integrering af kedel til fast brændstof
Kedler til fast brændstof kan integreres i anlægget som
en anden solfangergruppe. Brug solfangerføleren (VR11)
som kedelføler.

5.3.21 Tilslutning af en blanderkreds som
beholdervarmekreds
Hver blanderkreds i systemet kan alternativt anvendes
som beholdervarmekreds.

5.4

Tilslutning af DCF-modtager

b

Forsigtig!
Fejlfunktion som følge af forkert
Installation
Er udeføleren ikke installeret korrekt, opstår
der fejlfunktioner.
En udeføler, der er tilsluttet til kedlen, ignoreres.
> Tilslut udeføleren til reguleringen.

2

1
3

DCF/AF

DCF/AF

Fig. 5.41 Tilslutning af en blanderkreds som beholdervarmekreds
Forklaring:
1 Beholdervarmepumpe
2 Cirkulationspumpe
3 Beholderføler

> Gennemfør ledningsføringen som vist på Fig. 5.42.

5.3.22 Særlige forhold ved tilslutning af
cirkulationspumpe
Reguleringen har en separat tilslutning til en cirkulationspumpe. Denne cirkulationspumpe er tildelt den ikke
omkonfigurerede beholdervarmekreds. Til denne cirkulationspumpe kan man bruge et tidsprogram, der kan
indstilles uafhængigt af beholdervarmeprogrammet.
Tilsluttes en cirkulationspumpe i en blanderkreds, der er
omkonfigureret som beholdervarmekreds, har cirkulationspumpen altid det samme tidsprogram som den
omkonfigurerede blanderkreds.
Beholdervarmekredse og tilsluttede cirkulationspumper
har i princippet den samme driftsmåde. Det betyder, at
driftsmåden, der indstilles for beholdervarmekredsen,
generelt også gælder for cirkulationspumpen.
Kombineres reguleringen med kedler, der har en egen
cirkulationspumpetilslutning (f.eks. VIH/RL eller VPM/
W), bruges deres tilslutning.
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Fig. 5.42 DCF–modtager tilsluttes
til venstre: med vedlagte udeføler (VRC DCF),
til højre: Specialopløsning med udeføler VRC 693

Kan der ikke modtages noget radiosignal på udefølerens
installationssted, skal man vælge en løsning med
udeføleren VRC 693.
> Tilslut udeføleren til reguleringen.
> Træk DCF-modtageren som vist på Fig. 5.42.
Når du har monteret udeføleren VRC DCF, skal du være
opmærksom på følgende:
– Synkroniseringstiden for radiomodtagelsen er normalt ca. 5 min og kan afhængigt af lokale og
bygningsmæssige forhold samt af vejrmæssige forhold vare op til 20 min.
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5.5

Tilslutning af tilbehør

Der kan tilsluttes følgende tilbehør:
– En føler VR 10 i solvarmekredsen til registrering af
udbyttet fra solvarme,
– Op til otte fjernbetjeningsenheder til regulering af de
første 8 varmekredse,
- Op til 6 blandermoduler til udvidelse af anlægget med
12 anlægskredse (indstillet som blanderkredse fra
fabrikken).
– Volumenstrømmåledel (med artikelnummer:
0010003393) til registrering af volumenstrømmen i
solvarmekredsene

i
5.5.1

Er reguleringen udstyret med en solvarmestation VPM S eller VMS, overføres udbyttet
fra solvarmen direkte til reguleringen via
eBUS. Så er der ikke brug for føleren til
måling af udbyttet.

Indgange ved specielle driftsmåder

Reguleringen har specielle indgange, der kan benyttes
til specielle driftsmåder, hvis der er behov for det.
Indgang cirkulationspumpe 1xZP
Til denne indgang kan der tilsluttes en potentialfri kontakt (trykkontakt). Med et kort tryk på kontakten startes
cirkulationspumpen i et fast tidsrum på 5 min
uafhængigt af det indstillede tidsprogram.

Fig. 5.43 Tilslutning af returløbsføler

5.5.3

Tilslutning af fjernbetjeningsenheder

Fjernbetjeningerne kommunikerer med varmereguleringen via eBUS. Tilslutningen sker på en vilkårlig
grænseflade i systemet. Du skal sikre, at
busgrænsefladerne er forbundet med den centrale regulering.
Vaillant systemet er opbygget således, at du kan føre
eBUS fra komponent til komponent ( Fig. 5.44). Desuden er det muligt at bytte om på ledningerne uden at
det påvirker kommunikationen.

Indgang TLF
Til denne indgang kan der tilsluttes en potentialfri kontakt (trykkontakt). Trykker du på kontakten, ændres
driftsmåden for de tilsluttede varmekredse, varmtvandskredse og cirkulationspumpen afhængigt af indstillingen
i menuen C9.
Til denne indgang kan du desuden tilslutte tilbehøret
teleSWITCH, som kan anvendes til at foretage den
samme ændring på lang afstand via telefonnettet.

5.5.2

DCF/AF

Tilslutning af føler VR 10 til registrering af
udbytte i solvarmekreds

> Forbind returløbsføleren og volumenstrømdelen i solvarmekredsen (standardføler VR 10 som tilbehør) iht.
Fig. 5.43.

eBUS
Fig. 5.44 Tilslutning af fjernbetjeningsenheder

i

Er reguleringen udstyret med en solvarmestation VPM S eller VMS, overføres udbyttet
fra solvarmen direkte til reguleringen via
eBUS. Så er der ikke brug for føleren til
måling af udbyttet.
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Alle forbindelsesstik er konstrueret således, at du mindst kan trække 2 x 0,75 mm2 ledning pr. forbindelsesledning. Som eBus-ledning anbefales det derfor at anvende
2 x 0,75 mm2.
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5.5.4

Tilslutning af yderligere blanderkredse

Hvis en kaskade (minst to kedler) skal installeres, er der
til hver kedel brug for en modulerende buskobler VR
30/2 hhv. en koblende buskobler VR 31 (tilbehør).
Buskobleren monteres direkte i kedlen som vist på
Fig. 5.46 og den vejledning, der følger med buskobleren.
> Vær opmærksom på, at et kaskadeanlæg kun er mulig
med bufferbeholder. Vælg i denne forbindelse de passende hydraulikdiagrammer 5 til 9.

5.7
eBUS

Tilslutning af flere kedler med eBUS–
grænseflade (kaskade)

Reguleringen tillader en kaskadedannelse af op til otte
kedler med eBUS–grænseflade i et system.

Fig. 5.45 Tilslutning af yderligere blandekredse

Blandermodulernes kommunikation gennemføres kun
via eBUS. Systemets opbygning ses i Fig. 5.45.
> Sørg under installationen for, at fremgangsmåden er
den samme som ved tilslutning af fjernbetjeningsenheder.
5.6

Tilslutning af flere kedler uden eBUS–
grænseflade (kaskade)

Reguleringen tillader en kaskadedannelse af op til seks
kedler i et system.

eBUS

VR

32

Fig. 5.47 Tilslutning af kaskade med mere end 2 kedler

Hvis du installerer en kaskade (mindst to kedler), er der
fra den anden kedel brug for en modulerende buskobler
VR 32.
Til den første kedel er der ikke brug for nogen buskobler.

Fig. 5.46 Tilslutning af kaskade med to kedler
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> Monter buskobleren direkte i kedlen som vist på
Fig. 5.47 og den vejledning, der følger med buskobleren.
> Kontroller, at tilslutningernes poler er forbundet rigtigt i den første kedel og reguleringen.
> Fra den anden kedel monterer du buskobleren VR 32
i kedlen.
> Stil adressekontakten til den første VR 32 på 2, da VR
32 er monteret i den anden kedel.
> Fremgangsmåden er den samme ved de øvrige kedler
(tredje kedel på adresse 3 osv.)
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> Vær opmærksom på, at et kaskadeanlæg kun er mulig
med bufferbeholder. Vælg i denne forbindelse de passende hydraulikdiagrammer 5 til 9.

5.8

VRS 620 i kombination med VPS/2, VPM W
og VPM S

A
SP1
B
TD2

C

SP2

Fig. 5.48 Placering af sensorer SP1, TD2 og SP2 i bufferbeholder

Placeres de tre sensorer SP1, TD2 og SP2 i bufferbeholderen, inddeles bufferbeholderens volumen i tre dele,
nemlig A, B og C.
Volumen A holdes på temperaturniveauet, der kræves
af rentvandsstationen VPM W. Hvis temperatur på SP1
underskrider den beregnede værdi med 8 K, så opvarmes volumen A og B indtil den beregnede værdi.
Volumenet B holdes ligeledes på niveauet for rentvandsstationen. I modsætning til volumenet A skal dette
område helst opvarmes med solvarme. Hvis temperaturen på TD2 underskriver den beregnede fremløbsværdi
for rentvandsstationen med 8 K og solvarmestationen
melder via eBUS, at temperaturen kan nå den krævede
fremløbstemperatur, opvarmes volumenet først af solvarmestationen. Så snart solvarmestationen ikke mere
kan levere det krævede niveau, eller senest efter 4
timer, opvarmes volumenet af kedlerne.
Volumenet C holdes på det krævede temperaturniveau
for varmekredsene. Hvis temperaturen på sensoren SP2
underskrider den maks. beregnede fremløbsværdi med
8 K, som varmekredsene kræver, opvarmes volumenet
med kedlerne. Solvarmestationen understøtter opvarmningen parallelt med kedlerne, hvis det er muligt.
Opvarmningen af volumerne A og B har 1. prioritet.
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6

Idrifttagning

i

Følg kedlernes idrifttagningsvejledninger.

6.1

Tilkobling af reguleringen

b

Forsigtig!
Tingskader som følge af frost!
Frostsikringsfunktionen er kun aktiv, når reguleringen er tilkoblet.
> Frakoble aldrig reguleringen, hvis der er
fare for frost.
> Stil hovedafbryderen til reguleringen på
„I”.

i

Kan udeføleren til varmeanlægget ikke modtage noget DCF-signal, skal du indstille
klokkeslættet og datoen manuelt, når reguleringen er tændt.

Kontroller, at reguleringen gennemfører en
automatisk systemkonfiguration ved den første idrifttagning.
Alle tilsluttede anlægskomponenter samt varmegivere
aktiveres en ad gangen og identificeres automatisk.

Forberedende skridt
For at reguleringen kan registrere alle tilsluttede
anlægskomponenter samt varmegivere og gennemføre
en fuldstændig systemkonfiguration, skal du udføre
følgende skridt:
> Tag varmegiveren/varmegiverne samt alle systemkomponenter (f.eks. blandermoduler VR 60) i brug.
> Tænd for reguleringen auroMATIC 620.
> Er varmeanlægget udstyret med vrnetDIALOG, tilkobles dette efter reguleringen.

> Kontrollér, at grunddataene er indstillet rigtigt, så tidsprogrammerne og ferieprogrammet arbejder korrekt
og det næste servicetidspunkt kan overvåges.

Gælder ikke i kombination med atmoVIT, iroVIT, ecoVIT og ecoCRAFT:
> Indstil varmepumpeefterløbet på den maks. værdi ved
kedler med monteret pumpe ved at stille diagnosepunktet d.1 på kedlen på
„–“.
> Stil i kombination med eBUS kedler diagnosepunktet
d.18 på „viderekørende pumpe“ = 1.
Gælder kun for kaskadeanlæg og ikke i kombination
med atmoVIT, iroVIT og ecoVIT:
> Indstil den maksimale brænderspærretid ved at stille
diagnosepunktet d.2 på kedlen på 5 min.
> Hvis diagnosepunktet d.14 er til stede (afhængigt af
kedelvarianten):
Vælg i diagnosepunktet d.14 på kedlen en ureguleret
pumpekarakteristik, der svarer til varmeanlægget.

1

Fig. 6.1 Tilkobling/frakobling af regulering
Billedtekst
1 Vippekontakt

> Tryk på vippekontakten (1) for at tilkoble/frakoble
reguleringen.
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6.2

Automatisk første idrifttagning

Når reguleringen tændes, starter installationshjælpen
automatisk, som analyserer systemkonfigurationen og
viser menuen A1 for valg af sprog (¬ kap. 7.5.1).
> Kontrollér og ændre i givet fald sprogindstillingen i
menuen A1 (¬ kap. 7.5.1).

6.2.1

Valg af hydraulikdiagram

Installationshjælp
Systemkonfiguration
Hydraulikdiagram
Specialudgang
Sol udbytte udv.

A2
1

6.2.2

Konfiguration af solvarmepumper

Installationshjælp
Systemkonfiguration

Gennemstrømningsmængde
3,5
Liter/minut
Start solvarme
FRA
Beskyt. solkredsløb
130 °C
Land
Tyskland
>Indstil værdi
Indstillelige
Parametre

LegP
TIL

>Vælg
Indstillelige
Parametre

Indstillingsområde

Hydraulikdiagram

1-9

Specialudgang

LegP eller E-Stab

Sol udbytte udv.

TIL eller FRA

> Drej på den venstre indstillingsknap , indtil menuen A2 vises.
> Foretag alle nødvendige indstillinger. ¬ kap. 7.5.2).
> Kontrollér og ændre i givet fald systemkonfigurationen i menuen A4 (¬ kap. 7.5.4).
Hvis den automatiske systemkonfiguration ikke automatisk identificerer
– de tilsluttede varmegivere
– antallet af trin ved et kaskadeanlæg
indstiller du disse parametre manuelt i menuen A4.
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A3

Bemærkning

Indstillingsområde

Gennemstrømningsmængde
liter/minut

– ikke i kombination med
VMS eller
VPMS
– bruges en
0 - 165
volumenstrømmåledel,
spiller denne
værdi ingen
rolle

Start solvarme

ikke i kombination med VMS
eller VPMS

TIL eller FRA

Beskyt.
ikke i kombinasolvarmekredsløb tion med VMS
eller VPMS

FRA, 110- 150 °C

Kun i kombination med VMS
eller VPMS

Liste med lande

Land

> Drej på den venstre indstillingsknap , indtil menuen A3 vises.
> Foretag alle nødvendige indstillinger. ¬ kap. 7.5.3).
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6.2.3

Indstilling af antal kedler og kedeltype

Installationshjælp
Systemkonfiguration
Antal kedler
Kedler er

A4
1
modul

>Vælg
Indstillelige
Parametre

Bemærkning

Indstillingsområde

Antal kedler

(kun hvis der ikke
kunne identificeres
nogen buskobler)

1 eller 2

Kedler er

(kun hvis VR 31 er
identificeret)

1-trinnet eller 2trinnet

Indstillelige
Parametre

Indstillingsområde

Prioritering

JA/NEJ

Afspærringsventil

JA/NEJ

Delt prioritering

JA/NEJ

Kedelsekvensskift

FRA/TIL

> Drej på den venstre indstillingsknap , indtil menuen A5 vises.
> Foretag alle nødvendige indstillinger.
¬ kap. 7.5.5).
> Kontrollér og ændre i givet fald systemkonfigurationen i menuen A5 (¬ kap. 7.5.5).

6.2.5
> Drej den venstre indstillingsknap , indtil menuen A4
vises.
> Foretag alle nødvendige indstillinger.
¬ kap. 7.5.4).

Installationshjælp

Beholder

Tillader det valgte hydraulikdiagram et prioriteret
kredsløb, fremkommer følgende menu:
A5

A6

Systemkonfiguration
HK1
HK2

6.2.4 Indstilling af prioritering og
kaskadeparametre

Installationshjælp
Systemkonfiguration
Prioritering

Fastlæggelse af varmekredsenes
anvendelsesmåde

Brænderkreds
Blanderkreds
Beholdervarmekreds

>Vælg
Indstillelige
Parametre

Bemærkning

NEJ
HK1

HK1

>Vælg
I kombination med kaskader fremkommer følgende
menu:
Installationshjælp
Systemkonfiguration
Afspærringsventil
Delt prioritering
Kedelsekvensskift
>Vælg
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Indstillingsområde

A5
NEJ
NEJ
FRA

Beholder

Brænderkreds, deaktiveret
Identificeres af
den automatiske
systemkonfiguration,
indstilling kan
ændres

Brænderkreds hhv.
blanderkreds/fast
temp./
returløbsforhø./
beholdervarmekreds/
deaktiveret
Beholdervarmekreds, deaktiveret

> Drej på den venstre indstillingsknap , indtil menuen A6 vises.
> Kontrollér og ændre i givet fald varmekredsenes
anvendelsesområde A4 (¬ kap. 7.5.6).
> Deaktivér alle kredse, der ikke bruges.
> Indstil mixer mode for de tilsluttede varmekredse.
Afhængigt af denne indstilling pr. varmekreds vises i
alle menuer kun værdierne og parametrene, der er af
betydning for den udvalgte mixer mode.
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6.2.6

Valg og kontrol af følere og ventiler

Installationshjælp
Komponent
Aktorik
Sensorik
Varmegiver
Udluftning solvarme
>Vælg

A7
VRS 620
FRA
VF1
60 °C
FRA
0 min

> Drej på den venstre indstillingsknap , indtil menuen A7 vises.
> Kontrollér i menuen A7 (¬ kap. 7.5.7), at alle aktuatorer og sensorer er tilsluttet rigtigt og arbejder korrekt.
> Vælg under Komponent en af gangen alle tilsluttede
moduler, der tillader en aktuator-/sensortest.
– Under Aktuator aktiverer du aktuatorerne direkte.
Du kan f.eks.:
få en blander til at køre i retning Åbner for at kontrollere, om blanderen er tilsluttet rigtigt eller aktivere og kontrollere en pumpe for at finde ud af,
om pumpen går i gang.
Kun den aktiverede aktuator er aktiv, alle andre
aktuatorer er „frakoblet“ i denne tid.
– Under Sensorik ses måleværdien for enkelte komponenter; kontrollér her, at sensoren leverer den
forventede værdi (temperatur, tryk, flow ...).
> Under varmegiver tager du de enkelte kedler i drift i
kaskade; kontrollér, at komponenternes
ledningsføring fungerer.

6.2.7

Afslutning af installation

> Når du har parametreret alt, bekræft da i menuen A8
parameteren Installation afsluttet? med Ja.

i

Menuen A8 fremkommer kun ved den første
idrifttagning.

Hvis yderligere indstillinger er nødvendige for systemkonfigurationerne, før du følgende:
> Drej på den venstre indstillingsknap , indtil menuen
8 vises.
> Indtast adgangskoden i menuen 8 for at aktivere
VVS-installatørens niveau.
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Ønsker du at kontrollere, indstille eller optimere yderligere parametre, overhold da følgende:
– Informationer vedr. betjeningselementer, betjeningskoncept, menutyper osv. findes i kapitlerne 3.5 til
3.10.
– I kapitel 7.3 er det beskrevet, hvilke parametre du
kan indstille og optimere på brugerniveauet. En oversigt over disse parametre finder du i tillægget
(¬ Tab. 13.6).
– I kapitel 7 er det beskrevet, hvilke parametre du kan
indstille og optimere på VVS-installatørens niveau. En
oversigt over disse parametre finder du i tillægget
(¬ Tab. 13.5).

6.3

Beskyttelse af VVS-installatørens niveau
mod uberettiget adgang

b

Forsigtig!
Materiel skade som følge af forkerte
ændringer!
Forkert indstillede parametre kan føre til tingskader på varmeanlægget.
Kun anerkendte VVS-installatører må indstille
parametrene på VVS-installatørens niveau.
> Indstil efter den første installation en
adgangskode, der beskytter VVSinstallatørens niveau mod uberettiget frigivelse.

Kodeniveau
Frigivelse
Kodenummer

8

0000
Standardkode:
1000
>Indstil ciffer
Menuen

8 afslutter brugerniveauet.

i

Vises standardkoden, kan brugeren efter indtastning af standardkoden 1000 frigive VVSinstallatørens niveau og de anlægsspecifikke
parametre.

> Indstil efter den første installation en ny adgangskode i menuen C11, så standardkoden ikke mere fungerer.
> Notér den nye adgangskode, før du gemmer den.
Når adgangskoden er blevet gemt i menuen C11, vises
standardkoden ikke mere i menuen 8. VVSinstallatørens niveau er altid beskyttet mod uberettiget
adgang.
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6.4

Dataoverføring

En dataoverførsel finder kun sted, hvis varmeanlægget
er udstyret med udeføleren VRC DCF (¬ Tab. 1.1, art.
nr.).
Alt efter de lokale forhold kan det vare op til 15 minutter, indtil alle data (udetemperatur, DCF, kedelstatus
osv.) er aktualiseret.

6.5

Optimering af udbytte fra solvarme

Som alternativ kan man bruge indgangen 1xZP .
Kortsluttes indgangen (f.eks. med en trykknap), starter
cirkulationspumpen. 5 minutter efter at kontakten
åbnes igen, bliver cirkulationspumpen stående igen. På
den måde kan cirkulationspumpen også bruges uden for
tidsvinduerne.

i

Muligt komforttab.
Er cirkulationspumpen ikke i drift, varer det
afhængigt af ledningslængden mellem tappested og beholder længere, før det varme vand
når hen til tappestedet.

Er temperaturen i solfangeren højere, udtrykt gennem
en defineret temperaturforskel, i forhold til området for
neden i solvarme-varmtvandsbeholderen, slår solvarmepumpen til, og varmeenergien overføres til drikkevandet
i beholderen. Udbyttet fra solvarme begrænses af den
maks. beholdertemperatur og solvarmekredsbeskyttelsesfunktionen. Med denne begrænsning
forhindres en overophedning af solvarmebeholderen
hhv. solvarmekredsløbet.
Ved for ringe solvarmelys opvarmes solvarmevarmtvandsbeholderen endvidere af kedlen. Frigivelsen
af efteropvarmningen sker gennem fastlæggelse af den
beregnede værdi for varmtvand og af tidsvinduet for
varmtvand. Underskrider temperaturen i det øverste
beholderområde i solvarme-varmtvandsbeholderen den
beregnede værdi for varmtvand med 5°C, kobles kedlen
til for at varme drikkevandet i beholderen op til den
ønskede beregnede værdi for varmtvand. Når den beregnede værdi for varmtvand nås, kobles kedlen til efteropvarmning fra. Kedlens efteropvarmning sker kun i de
programmerede tidsvinduer for varmtvand. Ved at overholde mulighederne, der beskrives i det følgende, kan
udbyttet fra solvarme optimeres på brugerniveauet.
Varmekredse udføres som blanderkredse
Ved anlæg med opvarmningsstøtte med solvarme er det
en fordel at udføre alle varmekredse som blanderkredse. Er solvarmebeholderen blevet opvarmet med en
høj temperatur om dagen, gives denne videre til ublandede varmekredse i forholdet 1:1. De ublandede varmekredse ville være opvarmet unødvendigt højt i
sænkningsfasen.
Bruges en cirkulationspumpe, sendes varmt vand fra
beholderen hen til de enkelte tappesteder i det indstillede tidsprogram. Det sikrer, at der så hurtigt som
muligt står varmt vand til rådighed ved tappestedet.
Vandet afkøler også ved en godt isoleret cirkulationsledning. Af den grund afkøler drikkevandsbeholderen også.
Dette forhindres ved at dimensionere tidsvinduerne så
knap som muligt.
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7
7.1

Betjening af reguleringen

7.1.2

Valg og markering af parametre
> Drej på den højre indstillingsknap , til cursoren
peger på den parameter, du
ønsker at ændre.

Betjening af regulering

Med de to indstillingsknapper og kan du betjene
reguleringen:
Drejer du på indstillingsknapperne (¬ Fig. 3.5, pos. 3,
4), falder de mærkbart i den næste position. Et
rasterskridt fører dig en position frem eller tilbage i
menuen afhængig af drejeretningen. I parametrenes
indstillingsområde øges eller reduceres værdien
(afhængigt af skridtvidden, værdiområdet og
drejeretningen).

7.1.3

Generelt er følgende betjeningsskridt nødvendige for
menuerne 1 til 8:
– Valg af menu (¬ kap. 7.1.1).
– Valg og markering af parametre (¬ kap. 7.1.2).
– Indstilling og lagring af parametre (¬ kap. 7.1.3).

i

> Tryk på den højre indstillingsknap . Parameteren er
markeret og kan indstilles.

> Tryk på den højre indstillingsknap for at gemme den
ændrede værdi.

Valg af menu

En oversigt over alle menuer findes i Fig. 3.6.
Alle menuer er anbragt lineær og beskrives i denne
rækkefølge.

i

Du kan kun indstille en markeret parameter.

> Drej på den højre indstillingsknap for at ændre værdien
for den valgte parameter.

Da specialfunktioner kun kan hentes frem i grundvisningen, er der et specielt betjeningsforløb (¬ kap. 7.8).

7.1.1

Indstilling af parameterværdier

Grafikvisningen er standardvisningen af reguleringen. Reguleringen viser automatisk grafikvisningen efter en betjeningsfri tid (min. 15
minutter).

> Når reguleringen viser grafikvisningen, drejer du den
venstre indstillingsknap to rasterskridt til højre.
Reguleringen viser grundvisningen.
Efter grundvisningen kommer menuerne.

Indstilling af bestemte parametre er beskrevet i kapitlerne 7.3 og 7.4.

7.1.4

Fremhentning af specialfunktioner

Da specialfunktioner kun kan hentes frem i grundvisningen, er der et specielt betjeningsforløb (¬ kap. 7.8).
7.2

Kontrol af systemstatus

Systemstatusssen kan du kontrollere i grafikvisningerne.

> Drej på den venstre indstillingsknap , til du har valgt
den nødvendige menu.

Fig. 7.1 Grafikvisning: Systemstatus

Visningen systemstatus er standardvisningen for reguleringen og dermed det første display i
betjeningsrækkefølgen. Når det vises, kan du kun dreje
den venstre indstillingsknap til højre.
Efter en længere betjeningsfri tid vender reguleringen
altid tilbage til denne visning.
eller
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>

Drej den venstre indstillingsknap indtil det venstre
anslag.
Displayet viser systemstatussen.
Symbolerne har følgende betydning:
Aktuel temperatur på
solfangerføleren
Ved anlæg med to solfangerfelter
vises den højeste temperaturværdi.
Er solvarmekredsbeskyttelsesfunktionen aktiv, vises temperaturværdien
„> xxx°C“ blinkende.
I kombination med en solvarmestation
VPM S og VMS overtages
temperaturværiden af solvarmestationen. Solvarmestationen kan kun finde
frem til temperaturen, hvis pumpen til
solvarmestationen kører. Er en beskyttelsesfunktion for solvarmestationen
aktiv, vises >150°C blinkende. Er der
ikke noget udbytte fra solvarme, vises
20 °C.
Aktuel udbyttekvalitet
Viser intensiteten af det øjeblikkelige
udbytte fra solvarme.
Ingen bjælke er sort = lavt udbytte
Alle bjælker er sorte = højt udbytte
Udbytte fra solvarme
Beholdersymbolet viser, hvilken temperatur solvarmebeholderen er opvarmet med for tiden hhv. hvor meget
udbytte fra solvarme er mulig indtil
den maks. temperatur.
Brænder
Pil blinker Solvarmebeholderen efteropvarmes netop af kedlen.

Varmekreds
Pil blinker Temperaturen i solvarmebeholderen (sensor TD1) er høj nok til
at understøtte varmesystemet (kun
ved anlæg til varmestøtte med solvarme).

Fig. 7.2 Grafikvisning: Sol Sol udbytte

Er en føler tilsluttet til måling af udbyttet eller i kombination med en VMS eller VPM S, vises det faktiske
udbytte fra solvarme grafisk.
Udbyttet fra solvarmen vises for hver måned i kWh for
kalenderåret (sorte bjælker) i forhold til året før (ufyldte
bjælker).
Den viste værdi (i eksemplet 1231 kWh) viser det samlede udbytte fra solvarmen siden idrifttagningen/tilbagestillingen .
Værdien for udbyttet fra solvarme kan du stille tilbage
på nul (¬ kap 7.3.3). Den grafiske illustration ændrer
sig ikke derved.

i

Er der ikke tilsluttet nogen føler til måling af
udbyttet, kan reguleringen hverken fange
eller vise udbyttet fra solvarme.

i

Er reguleringen udstyret med en solvarmestation VPM S eller VMS, overføres udbyttet
fra solvarmen direkte til reguleringen via
eBUS. Så er der ikke brug for føleren til
måling af udbyttet.

7.3

Indstilling og optimering af parametre på
brugerniveauet

7.3.1

Indstilling af driftsmåde og beregnet
rumtemperatur

a

Fare!
Skoldningsfare på grund af varmt vand!
Ved tappestederne for varmtvand er der ved
temperaturer over 60 °C fare for skoldning.
Små børn eller ældre mennesker kan være i
fare allerede ved lavere temperaturer.
> Vælg temperaturen, så ingen kommer til
skade.

I den anden grafikvisning ses det aktuelle udbytte fra
solvarme grafisk.
> Drej den venstre indstillingsknap et rasterskridt til
højre.
Displayet skifter til den anden grafikvisning og viser
følgende grafik:
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> Når reguleringen viser grafikvisningen, drejer du den
venstre indstillingsknap to rasterskridt til højre.
Displayet viser grundvisningen.
On 02.12.09
15:43
Rumtemperatur
Opvarmning
HK1

-3 °C
20 °C
22 °C

etage1

Eco

20 °C

Auto
Auto
VRS 620

60 °C

Beholder
Solvarme

Grunddataene ugedag, dato og klokkeslæt kan du indstille i menuen 1. Udetemperaturen måles af
udeføleren og overføres til reguleringen. Er rumudkoblingen aktiveret, vises den målte rumtemperatur i den
anden displaylinje.
Parametre, der kan indBeskrivelse
stilles

HK1, HK2, HK3

– Driftsmåde for varmekredsene (¬ kap. 7.3).
– viser Ferie, hvis feriefunktionen er aktiv

Beholder

– Driftsmåde for varmtvandsbeholderen (¬ kap. 7.3).
– viser Ferie, hvis feriefunktionen er aktiv
Beregnet rumtempe- – Vælg den beregnede rumtemperatur på en sådan måde,
ratur
at varmebehovet lige netop er dækket. På den måde kan
brugeren spare energi og penge.
– Varmeanlægget reguleres på den nye, beregnede rumtemperatur i alle tidsvinduer:
– straks, hvis du har ændret den beregnede værdi i et
tidsvindue
– så snart det næste tidsvindue starter, når du har
ændret den beregnede værdi uden for et tidsvindue.
Beregnet temperatur Beregnet temperatur for varmtvandsbeholder

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

Auto
Auto, Eco,
Sænkning,
Opvarmning, Fra
Auto, Til, Fra
Auto
5 °C ... 30 °C

20 °C

35 °C ... 70 °C

60 °C

Tabel Tabel 7.1 Driftsmåder og beregnede temperaturer
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7.3.2

Menu 1:Indstilling af grunddata

i

Kan udeføleren til dit varmeanlæg ikke modtage noget DCF-signal, skal du indstille grunddataene manuelt efter behov.

> Kontrollér, at grunddataene er indstillet rigtigt, så tidsprogrammerne og ferieprogrammet arbejder korrekt
og servicetidspunktet overvåges.

i

Disse indstillinger påvirker alle tilsluttede
systemkomponenter.

Grunddata

1

Dato
02, 12, 09
Ugedag
On
Klokkeslæt
14 : 08
Sommer/Vinter tid
Fra
>Indstil dag

Parametre, der kan indBeskrivelse
stilles

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

Dato

– den aktuelle dags dato;
– vigtigt, fordi den overvåger f.eks. ferieprogrammet
og servicetidspunktet
– består af parametrene dag, måned og år
> Indtast først måneden, da indstillingsområdet for
dag afhænger af måneden.

01.01.00 (31.12.99)

01.01.07

Ugedag

den aktuelle ugedag

Ma ... Sø

Ma

Klokkeslæt

– det aktuelle klokkeslæt
00:00 – 23:59
– Er udeføleren VRC DCF-signal blevet monteret, indstilles klokkeslættet automatisk.
– vigtigt, fordi det overvåger tidsprogrammerne
– klokkeslættet består af 2 parametre (hh:mm)
> Er en DCF-modtagelse ikke mulig, indstiller du
begge parametre.

Sommer/Vinter tid

– Er varmeanlægget udstyret med udeføleren
Auto, fra
VRC DCF (¬ Tab. 1.1) skal du ikke aktivere noget
skift mellem sommertid og vintertid. Skiftet mellem
sommertid og vintertid sker så helt automatisk.
– Indstiller du parameteren Sommer/Vinter tid =
Auto, kan reguleringen skifte mellem sommer-/vintertid helt automatisk, selv om udeføleren ikke har
nogen DCF-modtager.

Fra

Tabel 7.2 Grunddata
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7.3.3

Menu 2:Nulstilling af udbytte fra solvarme

Sol udbytte
Sol udbytte
Reset

2
1255
nej

kWh

>Reset sol udbytte?
Parametre, der kan indstilles

Beskrivelse

Indstillingsområde Fabriksindstilling

Reset udbytte fra solvarme – Den viste værdi (i eksemplet 1255 kWh) viser det NEJ/JA
samlede udbytte fra solvarmen siden idrifttagningen/tilbagestillingen .

Nej

Tabel 7.3 Reset udbytte fra solvarme
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7.3.4

Menu 3:Indstilling af tidsvindue

I menuen 3 Tidsprogrammer kan du indstille tidsvinduer for varmekredsene, varmtvandsbeholderne og cirkulationspumperne.
Du kan pr. dag hhv. blok (f.eks. ma–fr) indstille op til tre
tidsvinduer (start klokkeslæt til slut klokkeslæt).
Fabriksindstilling for tidsprogrammerne
Ma – Sø
kl. 5:30 – 22:00
Lø
kl. 7:00 – 23:30
Sø
kl. 7:00 – 23:30
Der opvarmes inden for et tidsvindue. Reguleringen
gennemføres på basis af den beregnede rumtemperatur.
Uden for tidsvinduerne sænker varmeanlægget rumtemperaturen til sænkningstemperaturen (¬ Menu 5).
For tidsprogrammerne findes der en hel række displays,
der er kendetegnet øverst til højre i displayet med 3. I
den 1. displaylinje vises, hvad tidsprogrammet gælder
for (f.eks. HK1, varmtvand, cirkulationspumpe). I den 2.
displaylinje ses altid Tidsprogrammer.
HK1
Tidsprogrammer
Ma-Fr
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
>Vælg ugedag/blok

3

Parametre, der kan indBeskrivelse
stilles

Indstillingsområde Fabriksindstilling

1

– første tidsvindue (tidligste start: 00:00

00:00 – 24:00

2

– andet tidsvindue

3

– tredje tidsvindue (seneste slut: 24:00

afhængigt af kredsen
(opvarmning/varmtvand)
og ugedag:
Ma – Fr kl. 5:30 – 22:00
Lø
kl. 7:00 – 23:30
Sø
kl. 7:00 – 23:30

Tabel 7.4 Tidsvindue

HK1
Tidsprogrammer
Ma-Fr
1
––:–– – ––:––
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
>Vælg ugedag/blok

3

Er et afvigende tidsvindue blevet programmeret til en
dag (f.eks. on) i en blok (f.eks. ma-fr), vises for blokken
ma-fr --:-- . I dette tilfælde skal du indstille tidsvinduer
enkeltvis for hver dag.
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7.3.5

Menu 4: Ferieprogrammering

I menuen 4 kan du for reguleringen og alle dermed
tilsluttede systemkomponenter indstille:
– to ferietidsrum med start- og slutdato,
– den ønskede sænkningstemperatur, dvs. værdien,
som varmeanlægget skal reguleres på, når du ikke er
hjemme, uafhængigt af det fastlagte tidsprogram.
Ferieprogrammet starter automatisk, når et indstillet
ferietidsrum starter. Når ferietidsrummet er udløbet,
ender ferieprogrammet automatisk. Varmeanlægget
reguleres igen iht. de tidligere indstillede parametre og
den valgte driftsmåde.

i

Det er kun muligt at aktivere ferieprogrammet i driftsmåderne Auto og Eco.
Tilsluttede beholdervarmekredse og cirkulationspumpekredse skifter under ferietidsprogrammet automatisk til driftsmåden Fra.

Programmer ferier
4
for samlet system
Tidsrum
30. 02. 09 – 20. 03. 09
1
2
05, 05, 09, 22, 05, 09
Beregnet temp.
15 °C
>Indstil start dag

Parametre, der kan indBeskrivelse
stilles

1
2

Beregnet temp.

Indstillingsområde Fabriksindstilling

–
–
–
>

1. Tidsrum for et længere fravær (f.eks. ferie)
01.01.00
2. Tidsrum for et længere fravær (f.eks. ferie)
(31.12.99)
Hver dato består af 3 parametre (dag, måned, år)
Indstil først måneden, da indstillingsområdet Dag
afhænger af måneden.
> Indstil så dagen og året.
> Indstil start- og slutdatoen.
– Når den aktuelle dato har nået det indstillede tidsrum, er ferieprogrammet aktivt. I grundvisningen
vises Ferie i stedet for driftsmåden for det indstillede
tidsrum.

01.01.07
(01.01.07)

– I de indstillede tidsrum sænkes rumtemperaturen
5 °C ... 30 °C
automatisk til den indstillede, beregnede temperatur.
> Indstil den beregnede temperatur, som der skal
opvarmes til under fraværet.
> Overhold henvisningerne vedrørende frostsikring
(¬ kap. 3.5)

15 °C

Tabel 7.5 Ferieprogram
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7.3.6

Menu 5:Indstilling af sænkningstemperatur,
varmekurve og varmtvandstemperatur
(beregnet beholdertemperatur)

I menuen 5 indstilles sænkningstemperaturen, varmekurven og varmtvandstemperaturen .
Indstilling af sænkningstemperaturatur og varmekurve
HK1
Parametre
Sænkningstemperatur
Varmekurve

5
15 °C
1,2

>Vælg beregnet rumtemperatur

Parametre, der kan indstilles

Beskrivelse

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

Sænkningstemperatur

– Temperatur, som varmen reguleres til i sænkningstiden
(f.eks. om natten)
– kan indstilles separat for hver varmekreds

5 °C ... 30 °C

15 °C

Varmekurve

– En varmekurve viser forholdet mellem udetemperatur og
fremløbstemperatur.

0,1 (4,0)

1,2

Fremløbstemperatur:
I °C
90

4.0 3.5 3.0

2.5

Varmekurver
2.0
1.5

80

1.2

70

1.0

60
0.6

50
40

0.2

30
20
20

15

10

5

0

-5

-10
-15
-20
Udetemperatur I °C

(¬ kap. 3.5).
– Indstillingen foretages separat for hver varmekreds.
Varmeanlæggets rumklima afhænger i høj grad af valget af
den rigtige varmekurve. For høj varmekurve betyder for høje
temperaturer i varmeanlægget, hvilket giver et højere energiforbrug.
Hvis varmekurven er valgt for lav, opnås det ønskede temperaturniveau i givet fald først efter lang tid eller aldrig.
Tabel 7.6 Sænkningstemperatur og varmekurve

> Informér brugeren om de optimale indstillinger.
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Indstilling af beregnet beholdertemperatur
(varmtvandstemperatur)
Den beregnede værdi for varmtvandstemperaturen kan
du indstille:
– i grundvisningen temperaturen for beholder
(¬ kap. 7.3) eller
– i menuen 5 parameteren Ber. beholdertemp.

a

Fare!
Skoldningsfare på grund af varmt vand!
Ved tappestederne for varmtvand er der ved
temperaturer over 60 °C fare for skoldning.
Små børn eller ældre mennesker kan være i
fare allerede ved lavere temperaturer.
> Vælg temperaturen, så ingen kommer til
skade.

Varmtvand
Parametre

5

60 °C

Ber. beholdertemp.

> Vælg beregnet temperatur

Parametre, der kan indBeskrivelse
stilles

Indstillingsområde Fabriksindstilling

Ber. beholdertemp.

35 °C ... 70 °C

Varmtvandstemperatur
> Vælg den beregnede beholdertemperatur til
varmtvand på en sådan måde, at brugerens varmebehov lige netop er dækket. På den måde kan brugeren
spare energi og penge.

60 °C

Tabel 7.7 Beregnet beholdertemperatur
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7.3.7

Menu 7: Ændring af navn

Reguleringen viser ved idrifttagningen kun de fabriksindstillede navne for varmekredsene og varmtvandsbeholderen.
I menuen 7 kan du ændre de på fabrikken fastlagte
navne for varmekredsene, så brugeren får et bedre
overblik over varmeanlægget.
Navn
ændring
HK1
HK2
HK3

7
: HK1
: HK2
HK1

>Vælg
Parametre, der kan indBeskrivelse
stilles

HK1
HK2 ... HK15

Varmekredsens navn

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

maks. 10 cifre
A ... Z, 0 ... 9
mellemrum

HK1

Tabel 7.8 Ændring af navn

i
i

Ændrede navne overtages automatisk og
vises i de pågældende menuer.

Du kan altid kun ændre 1 tegn.

> Ønsker du at ændre hele navnet, skal du ændre hvert
enkelt tegn og evt. tilføje tegn.
> Ønsker du at slette tegn i slutningen af navnet, overskrives de overflødige tegn med mellemrum.
Reguleringen gemmer det nye navn og viser fra nu af
dette i alle menuer.
Efter en længere betjeningsfri tid vises grundvisningen
automatisk igen.
Resultatet kunne se ud på følgende måde:
Navn
ændring
HK1
HK2
HK1

7
: Etage1
: Bad
HK1

>Vælg
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7.3.8

Menu 8:Frigivelse af VVS-installatørens
niveau

Adgangskode for VVS-installatørens niveau
– VVS-installatørens niveau er beskyttet mod uberettiget adgang og frigives først efter rigtig indtastning af
adgangskoden i 60 min.
Kodeniveau
Frigivelse
Kodenummer

8

0000
Standardkode:
1000
>Indstil ciffer
Adgangskoden skal ændres i forbindelse med idrifttagningen (¬ kap. 6.3). Herefter kan adgangskoden igen
ændres i menuen C11.
Parametre, der kan indBeskrivelse
stilles

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

Kodenummer:

Adgangskoden består af fire cifre, der indstilles
0000 (9999)
uafhængigt af hinanden.
Indtastes der ikke noget kodenummer, kan der ikke indstilles nogle parametre på VVS-installatørens niveau.
> Indstil helst adgangskoden i menuen C11 i forbindelse
med idrifttagningen for at beskytte de
anlægsspecifikke parametre mod uberettiget ændring.

0000

Standardkode:

– kan ikke indstilles

1000

Med standardkoden kan du aktivere VVS-installatørens
niveau, til adgangskoden er blevet ændret (¬ Menu C11).
Når en ny adgangskode er indtastet, vises standardkoden
ikke mere i menuen 8.
Tabel 7.9 Beregnet beholdertemperatur
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7.4

Indstilling og optimering af parametre på
VVS-installatørens niveau

Anlægsparametrene indstilles på VVS-installatørens
niveau. Her kan også kaldes forskellige værdier for
anlægget. VVS-installatørens niveau er beskyttet mod
uberettiget adgang vha. en adgangskode og frigives
efter rigtig indtastning af adgangskoden i 60 min.
Du springer til VVS-installatørens niveau ved at dreje på
den venstre indstillingsknap , indtil menuen C2 er nået.
> Indtast adgangskoden, der i fremtiden giver berettigelse til at ændre de anlægsspecifikke parametre.
Indtastes der ikke nogen adgangskode, vises parametrene i de følgende menuer kun, når der trykkes en gang
på indstillingsknappen , men de kan ikke ændres.
Som standard er adgangskoden indstillet på 1 0 0 0, i
menuen C11 kan adgangskoden indstilles individuelt.
Betjeningen af VVS-installatørens niveau sker på samme
måde som for brugerniveauet. Parametrene vælges ligeledes ved at dreje og trykke på indstillingsknappen .
I de efterfølgende tabeller findes alle menuer, der kan
nås på VVS-installatørens niveau, samt parametrene og
displayværdierne.
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7.4.1

Menu C2:

b

Forsigtig!
Materielle skader som følge af høj
fremløbstemperatur ved gulvopvarmning!
Fremløbstemperaturer over 40 °C kan
medføre materielle skader ved gulvopvarmning.
> Indstil ikke fremløbstemperaturen højere
end 40 °C ved gulvopvarmning.

HK2 ... HK15
Parametre
Type:
Fast temp.

65
°C
65
°C

Fast temp. dag
Fast temp. nat
Sommer udkob. temp.

20
°C

>Vælg fremløbstemperatur

I menuen C2 indstilles parametrene for hver varmekreds.
For varmeanlægget kan der konfigureres maks. 15 varmekredse.
I installationshjælpen (¬ Menu A6) kan du konfigurere
alle tilsluttede varmekredse i overensstemmelse med
deres anvendelse. Ved konfigurationen vises der i displayene kun de værdier og parametre, som har betydning for det valgte
anvendelsesområde for varmekredsen.

HK2 ... HK15
Parametre
Type:
Blanderkreds
Sænkningstemperatur
Varmekurve

Anvendelsesområder for:
HK1
– Brænderkreds/deaktiveret
Blanderkredse
– Brænder-/blanderkreds (gulv– eller radiatorkreds som
blanderkreds),
– Fast temp. (dvs. blanderkredsen reguleres på en
fastværdi),
– Returløbsforhøjelse (ved konventionelle varmegivere
og anlæg med store vandindhold til beskyttelse mod
korrosion i kedlen, hvis dubpunktet underskrides i
længere tid),
– Beholdervarmekreds
– deaktiveret, hvis der ikke er brug for en varmekreds,
så:
– parametrene forsvinder fra visningen
– der ikke beregnes nogen fremløbstemperatur for
kredsen.
Beholder
– Beholdervarmekreds, deaktiveret

HK2 ... HK15
Parametre
Type:
Beholdervarmekreds
Faktisk beholder
Varmepumpestatus

Eksempler for menu C2

C2

Sommer udkob. temp.

C2

15 °C
0,90
20
°C

>Vælg beregnet rumtemperatur

HK2 ... HK15
Parametre
Type:
Returløbsforhø.
Returløbstemperatur
Aktuel returløbstemp.

C2

56 °C
FRA

C2

30°C
25?°C

> Vælg returløbstemperatur
I menuen C2 er der gemt mange parametre. De kan ikke
vises i et enkelt display.
> Drej på den venstre indstillingsknap for at vise yderligere parametre.

HK1
C2
Parametre
Type:
Brænderkreds
15 °C
Sænkningstemperatur
Varmekurve
1,2
Sommer udkob. temp.
21?°C
>Vælg beregnet rumtemperatur
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Parametre, der kan indstilles

Beskrivelse

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

Sænkningstemperatur – Temperatur som varmen skal sænkes til, når der
brug for lidt varme (f.eks. om natten).

5 ... 30 °C

15 °C

Varmekurve

0,1 (4)

1,2

Grundindstillingen på varmekurven gennemføres allerede, når varmeanlægget installeres.
Er den foretagede indstilling af varmekurven ikke
tilstrækkelig til at regulere rumklimaet iht. brugerens
ønsker, kan du tilpasse varmekurven.

Sommer udkob. temp. – Værdi for udetemperatur, hvorfra den
5 ... 50 °C
behovsafhængige varmefrakobling (automatisk sommerfrakobling) fungerer.
– kan indstilles separat for hver varmekreds.
Ændres den beregnede rumtemperatur i grundvisningen, skal sommer udkob. temp i givet fald også ændres
(mindst 1 °C højere end den beregnede rumtemperatur).

21 °C

Minimumstemperatur

– - min. fremløbstemperatur
– kan indstilles separat for hver varmekreds.

15 ... 90 °C

15 °C

Maksimaltemperatur

– Maks. fremløbstemperatur
– kan indstilles separat for hver varmekreds.

15 ... 90 °C

90/75 °C

Maks.fremløbsvarme

– muliggør en aktivering af varmekredsene før det
første tidsvindue, så den beregnede rumtemperatur
er nået, når det første tidsvindue starter
– kun mulig for dagens første varmevindue
– Opvarmningens start fastlægges afhængigt af udetemperaturen:
indstillet varighed for foro– AT ≤ –20 °C :
pvarmningstiden
ingen foropvarmningstid
– AT ≥ +20 °C :

0 ... 300 min ;

0

– Mellem disse to værdier gennemføres en lineær
beregning af varigheden for foropvarmningstiden.
– Er foropvarmningen er startet, afsluttes den først,
når det første tidsvindue starter (ingen afslutning,
selv om udetemperaturen stiger i mellemtiden).
Tabel 7.10 Parametre, der kan indstilles i menuen C2
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Parametre, der kan
indstilles

Rumudkobling

Beskrivelse

(fortsættelse)

– Forudsætning: Reguleringen er monteret på væggen hhv.
fjernbetjeningsenheden VR 90 er tilsluttet
– Fastlægger, om du bruger den monterede temperaturføler i
reguleringen eller i fjernbetjeningsenheden.
– Ingen
– Temperaturføleren anvendes ikke til reguleringen
– Udkobling
– Den indbyggede temperaturføler måler den aktuelle rumtemperatur i referencerummet. Denne værdi sammenlignes med den beregnede rumtemperatur og fører ved en
difference til en tilpasning af varmeanlæggets
fremløbstemperatur med den såkaldte „Effektiv beregnet
rumtemperatur“.

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

Ingen/Styring/
Termostat

Ingen

Ja/nej

–

Effektiv beregnet rumtemp. = indstillet beregnet rumtemp.
+ (indst. beregnet rumtemp. - målt beregnet rumtemp.)
I stedet for den indstillede beregnede rumtemperatur bruges så den effektive beregnede rumtemperatur for reguleringen.
– Termostat
– Lige som styring, dog frakobles desuden varmekredsen,
hvis den målte beregnede rumtemperatur er højere end
den indstillede beregnede rumtemp. + 3/16°C
Falder rumtemperaturen igen 4/16°C under den indstillede
beregnede rumtemperatur, tilkobles varmekredsen igen.
– Udnyttelsen af rumudkoblingen giver i forbindelse med et
omhyggeligt valg af varmekurve en optimal regulering af
varmeanlægget.
Fjernbetjening

– Viser, om en fjernbetjening er konfigureret
– kan ikke indstilles

Bereg.
fremløbstemp.

– Viser fremløbstemperaturen for varmekredsen, der er bereg- –
net af reguleringen på basis af de fastlagte parametre

–

Aktuel
fremløbstemp.
Fast temp. dag
Fast temp. nat

– Viser den faktiske fremløbstemperatur for varmekredsen

–

–

– Blanderkreds reguleres til den faste værdi dag
– Blanderkreds reguleres til den faste værdi nat

5 ... 90 °C
5 ... 90 °C

65 °C
65 °C

Pumpespærretid

– Alle 15 minutter kontrolleres det for hver kreds, om den
målte fremløbstemperatur 2K ligger over den beregnede
værdi. Er dette tilfældet 3 gange i træk, frakobles pumpen
for den pågældende kreds for den indstillede tid. Blanderen
bliver i sin aktuelle position

0 ... 30 min ;

0 min

Faktisk beholder

– Viser den aktuelle beholdertemperatur (varmtvandstemperatur); (kan ikke indstilles)

Varmepumpestatus – Varmepumpens status (kan ikke indstilles)

Til/fra

Returløbtemperatur – Beregnet temperatur for blanderkredsen som returløbstemp 15 ... 60 °C
eraturregulering
Aktuel
– Målt returløbstemperatur
returløbstemp.

30 °C

Tabel 7.10 Parametre, der kan indstilles i menuen C2
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For hver varmekreds viser reguleringen afsluttende et
informationsdisplay, der viser de beregnede og de faktiske/aktuelle værdier for fremløbstemperaturen og statussen for hver pumpe.
Eksempel Informationsdisplay for HK1:
HK1
Information

C2
90
°C
50 °C
TIL
Åbner

Bereg. fremløbstemp.
Aktuel fremløbstemp.
Pumpestatus

Information

Beskrivelse

Bereg. fremløbstemp.

– Viser den indstillede beregnede fremløbstemperatur

Aktuel fremløbstemp.

– Viser den aktuelt målte fremløbstemperatur

Pumpestatus

– Angiver, om pumpen er til-/frakoblet (TIL/FRA)

Blanderstatus

– Viser, om og i hvilken retning blanderen netop bevæges (FRA/Åbner/TIL)

Tabel 7.11 Viste informationer for HK1
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7.4.2

Menu C2:

Menuen C3 er en informationsmenu og viser den aktuelle beholdertemperatur og statussen for varme- og cirkulationspumpen.
Du kan ikke foretage nogle indstillinger.
Varmtvand
Information
Aktuel beholdertemp.
Varmepumpestatus
Cirkulationspumpe

C3
56 °C
FRA
TIL

Information

Beskrivelse

Aktuel beholdertemp.

– Viser den aktuelt målte beholdertemperatur

Varmepumpestatus

– Viser, om varmepumpen er til-/frakoblet (TIL/FRA)

Cirkulationspumpe

– Viser, om cirkulationspumpen er til-/frakoblet (TIL/FRA)

Tabel 7.12 Viste informationer for varmtvandsbeholder
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7.4.3

Menu C4

a

Fare!
Skoldningsfare på grund af varmt vand!
Ved tappestederne for varmtvand er der ved
temperaturer over 60 °C fare for skoldning.
Små børn eller ældre mennesker kan være i
fare allerede ved lavere temperaturer. Er
funktionen beskyttelse mod legionellabakterier aktiveret, opvarmes varmtvandsbeholderen i mindst en time over 65 °C.
> Gør brugeren opmærksom på, at beskyttelsen mod legionellabakterier er aktiv.

Beholdervarmekredse
Parametre
Efteropvarmningsforsinkelse
Varmepumpeefterløb
Parallel opvarm.

C4
0 min
5 min
FRA

> Indstil varighed

Parametre, der kan indstilles

Beskrivelse

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

Efteropvarmningsfor- – Ved reguleringen bruges beholdervarmekredsen til den 0 – 120 min
sinkelse
tidsmæssige frigivelse af efteropvarmningsfunktionen.
Efteropvarmningen gennemføres i det programmerede
tidsprogram, så længe den beregnede beholderværdi
endnu ikke er nået. Beholderefteropvarmningen aktiveres, hvis den beregnede beholderværdi er underskredet
med mere end 5 K.
– Funktionen „Eftervarmeforsinkelse“ bruges til at undgå
unødvendig efteropvarmning. Kører solvarmepumpen,
forsinkes den egentligt nødvendige efteropvarmning
med den indstillede værdi. Frakobler solvarmepumpen i
forsinkelsestiden, aktiveres straks efteropvarmningen.
– Kan ikke indstilles for alle hydraulikdiagrammer.

0 min

Varmepumpeefterløb – De høje fremløbstemperaturer, der kræves til beholde(varmepumpeefterløb
ropvarmningen, sikres i stort omfang stadigvæk beholikke i kombination
deren vha. varmepumpeefterløb, før varmekredsene,
med VIH-RL)
især brænderkredsen, frigives igen.
– Når beholderopvarmningen er afsluttet
(varmtvandstemperatur nået), frakobler kedlen.
Varmepumpeefterløbet til beholderen starter og frakobler automatisk igen, når den indstillede tid er
udløbet.

5 min.

0 ... 15 min ;

Tab. 7.13 Parametre, der kan indstilles i menuen C4
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Parametre, der kan
indstilles

Parallel opvarmning

Beskrivelse

Indstillingsområde

– Den Parallelle opvarmning gælder for alle tilsluttede FRA/TIL
blanderkredse.
– Når den parallelle opvarmning er aktiveret, kører forsyningen af blanderkredsene videre under beholderopvarmningen. Det vil sige: Så længe der er behov for
varme i de pågældende varmekredse, frakobles pumperne ikke i blanderkredsene.
– HK1 frakobles altid ved en beholderopvarmning.
– Den beregnede fremløbstemperatur for systemet svarer til den højeste beregnede fremløbstemperatur over
alle kredse.
Er f.eks. en fastværdikreds med 90 °C aktiv under
beholderopvarmningen, er den beregnede
fremløbstemperatur 90 °C.

Fabriksindstilling

FRA

Beskyttelse mod – Beskyttelsen mod legionellabakterier kan kun aktive- Fra, Ma, Ti, On,
legionellabakterier
res globalt for alle beholdervarmekredse.
To, Fr, Lø, Sø,
– Er beskyttelsen mod legionellabakterier aktiveret,
Ma-Sø
opvarmes på det indstillede tidspunkt den pågældende
beholder og de tilsvarende varmtvandsledninger til en
temperatur på 70 °C. Hertil løftes den pågældende
beregnede beholdertemperaturværdi automatisk til
70 °C (med 5 K–hysterese). Den pågældende cirkulationspumpe tændes.
– Funktionen afsluttes automatisk, når beholderføleren i
mere end 60 minutter registrerer en temperatur på
≥ 60 °C, eller når en periode på 90 minutter er udløbet
(for at forhindre at systemet "bliver hængende" i
denne funktion ved samtidig tapning).
Grundindstilling = Fra betyder:
Ingen beskyttelse mod legionellabakterier (pga.
skoldningsfare).

Fra

Beskyttelse mod – Når det indstillede klokkeslæt er nået, starter beskytlegionellabakterier
telsen mod legionellabakterier automatisk.
start
> Find sammen med brugeren et gunstigt tidsrum for
beskyttelsen mod legionellabakterier for at undgå
skoldning.

4:00

00:00 – 23:50

Tabel 7.13 Parametre, der kan indstilles i menuen C4
(fortsættelse)
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7.4.4

Menu C5

a

Fare!
Skoldningsfare på grund af varmt vand!
Ved tappestederne for varmtvand er der ved
beregnede temperaturer over 60 °C fare for
skoldning. Små børn eller ældre mennesker
kan være i fare allerede ved lavere temperaturer.
> Vælg den beregnede temperatur og den
maksimale temperatur således, at ingen
kommer til skade.

Du kan indstille de maks. beholdertemperaturer i
menuen C5 .
> Indstil den maksimale værdi så højt, som muligt, derved opnår man et højere udbytte fra solvarmen.
For på den ene side at opnå et så højt udbytte af opvarmningen af solvarmebeholderen som muligt, men på
den anden side at muliggøre en sikring mod tilkalkning,
kan du indstille en maksimalbegrænsning for solvarmebeholdertemperaturen. Hvis den indstillede maks. temperatur overskrides, kobles solvarmepumpen fra.

i

Den indstillede maks. temperatur må ikke
overskride den maksimalt tilladte vandtemperatur i den anvendte beholder!

Solvarmebeholder 1
Parametre
Maksimumstemperatur
Indkoblings diff.
Udkoblings diff.

C5
90 °C
7K
3K

>Vælg temperatur
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Parametre, der kan
indstilles

Maksimumstemperatur

Tilkoblingsdifference

Udkoblings difference

Førende VVB

Beskrivelse

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

– For at sikre et så stort udbytte som muligt fra opvarmningen af solvarmebeholder og en tilkalkningsbeskyttelse
kan du indstille en maks. begrænsning for solvarmebeholdertemperaturen.
– Til dette anvendes ved beholder 1 sensoren „Beholdertemp. foroven“ SP1, hvis denne er tilsluttet den
pågældende beholder. Ellers anvendes automatisk sensoren „Beholdertemp.forneden“ SP2. Til den anden beholder (svømmebad) anvendes SP3.
– Hvis den indstillede maksimaltemperatur overskrides, fra- 20 - 99 °C
kobles solvarmekredspumpen.
– En opvarmning med solvarme frigives først igen, når temperaturen ved den aktive føler er faldet 1,5 K under maksimaltemperaturen.
– Maksimaltemperaturen kan indstilles separat for hver
beholder.
– Den indstillede maksimaltemperatur må ikke overskride
den maksimalt tilladte vandtemperatur i den anvendte
beholder!

90 °C

– opstår ved at sammenligne solfangertemperatur og
nederste temperatur for solvarmebeholder.
– For at opvarme beholderen til den beregnede værdi tilkobles solvarmekredspumpen, når den fastlagte værdi over- 2 – 25 K
skrides dvs. tilkoblingsdifferencen.
– Bemærk: Gælder ikke i kombination med en solvarmestation VPM S eller VMS.

12 K

– Underskrider differencen mellem solfangertemperatur og
nederste beholdertemperatur fakoblingsdifferencen, frakobler solvarmepumpen.
– NB: Frakoblingsdifferencen skal være mindst 1 K mindre
end den indstillede tilkoblingsdifference. Af den grund
1 – 20 K
indstilles værdien for indstillingsdifferencen automatisk
ved en underskridelse på 1 K.
– Bemærk: Gælder ikke i kombination med en solvarmestation VPM S eller VMS.

5K

– På anlæg med mere end en solvarmeopvarmet beholder
opvarmes foretrukket føringsbeholderen.
– Beholder 1 er beholderen med SP1/SP2
– Beholder 2 er beholderen med SP1/SP2

1-2 - 2-1

1-2

Tabel 7.14 Parametre, der kan indstilles i menuen C5
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7.4.5

Menu C6

Menuen C6 indeholder informationer om solvarmekredsene og her kan du foretage indstillinger for solvarmekredsene

i

Menuen bortfalder i kombination med en solvarmestation VPM S eller VMS.

Solvarmekreds 1
Information
Solfangerføler
Status Solpumpe
Løbetid solvarmep.

C6
25 °C
FRA
0t

Information

Mulige visninger

Solfangerføler

– Visning af aktuelt fangede temperatur

Status Solpumpe

– TIL eller FRA

Funktionstid solvarmepumpe

– vises i timer, fra idrifttagning eller den sidste tilbagestilling

Tabel 7.15 Viste informationer for solvarmekredse
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Parametre, der kan
indstilles

Forklaring

Løbetid solvarme- – Sætter solvarmepumpens funktionstid tilbage på 0
pumper nulstilles?
timer

ED-styring

– har til formål at holde solvarmekredsen på
tilkoblingsværdien og dermed i drift så længe som
muligt.
– Hertil til- og frakobles pumpen i periodiske intervaller
afhængigt af differencen mellem solfanger– og beholdertemperatur nede.
– Når tilkoblingsdifferencen nås, startes funktionen med
30 % af funktionstiden – dvs. pumpen tilkobles i 18
sekunder - og frakobles derefter i 42 sekunder.
– Stiger temperaturdifferencen, øges funktionstiden (f.
eks. 45 sekunder til, 15 sekunder fra). Falder temperaturdifferencen, reduceres funktionstiden (f.eks. 20
sekunder til, 40 sekunder fra). Perioden er altid et
minut.
– Bemærk: Gælder ikke i kombination med en solvarmestation VPM S eller VMS.

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

NEJ/JA

Nej

Til/fra

Fra

Frostsikringsfunktionen for solvarmekredsene er på grund
af de lovmæssige bestemmelser udelukkende relevant for
Frostsikringsfunk- Spanien. Under den her indstillede temperatur tages solTil/fra
tion
fangerpumperne i drift
Indstillingsområde: FRA,-10 ...5 °C
default: FRA.
– kan indstilles til enhver solvarmekreds eller kedlen til
Minimaltemperafast brændstof (ved hydraulikdiagrammer med kedel til
tur
fast brændstof, det er hydraulikdiagrammer 2, 4, 6, 8 og
(kedler til fast
9)
0 - 99 °C
brændstof, solvar- – Bemærk: Først når solfangerføleren har en værdi >minmekredse)
dste temp., frigives delta-T reguleringen.
– Bemærk: Gælder ikke i kombination med en solvarmestation VPM S eller VMS.

Fra

0 °C

Tabel 7.16 Parametre, der kan indstilles til solvarmekredse
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7.4.6

Menu C7

I menuen C7 indstiller du globale parametre, der sikrer
en optimal drift af varmeanlægget.
Samlet system
Parametre
Maks. bereg. udkobling
Frostsik. forsink.
Kontinuerlig varme
Temp.o.blandekreds
> Indstil maks. varighed

Parametre, der kan
indstilles

C7
15 min
1t
FRA
0K

Beskrivelse

Indstillingsområde Fabriksindstilling

Maks. bereg.
udkobling

– Med den maks. bereg. udkobling undgås en unødvendig 0 ... 120 min ;
opvarmning af varmeanlægget umiddelbart før et fastlagt sænkningstidspunkt.
– Reguleringen beregner det faktiske tidsrum afhængigt af
udetemperaturen.
> Indstil her det maksimale tidsrum, som brugeren ønsker.
– Er udetemperaturen -20 °C, gennemføres ingen
forudgående frakobling.
– Er udetemperaturen +20 °C, virker den indstillede maks.
bereg. udkobling.
– Ved udetemperaturer fra -20 °C ... +20 °C beregner reguleringen en værdi, der svarer til et lineært forløb mellem
-20 °C ... +20 °C.

15 min.

Frostsikringforsinkelse

0 ... 23 h
– Funktionen Frostsikring sikrer i driftsmåderne Fra, Eco
(uden for de programmerede tidsvinduer) frostsikringen i
varmeanlægget og gælder for alle tilsluttede varmekredse.
– Hvis udetemperaturen falder til under 3 °C, sættes den
beregnede rumtemperatur til den indstillede
sænkningstemperatur. Varmekredspumpen tilkobles.
– Indstiller du en forsinkelsestid, undertrykkes frostsikringsfunktionen i dette tidsrum
(indstillingsområde 0 - 23 h).
– Er den målte rumtemperatur mindre end den indstillede
sænkningstemperatur, aktiveres frostsikringen ligeledes
(uafhængigt af den målte udetemperatur).

1h

Tabel 7.17 Parametre, der kan indstilles i menuen C7
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Parametre, der kan
indstilles

Beskrivelse

Indstillingsområde Fabriksindstilling

AT-opvarmning

– Udetemperatur, hvorfra der opvarmes kontinuerligt
FRA/
uden for de programmerede tidsvinduer med den bere- -25 ...10 °C
gnede rumtemperatur/varmekurve, der er forbundet
med varmekredsen.
– En natsænkning eller totalfrakobling finder ikke mere
sted, når den indstillede temperatur nås eller underskrides.

FRA

Temp.
o.blandekreds

– Global til alle blanderkredse:
0 ... 15 K
– Muliggør, at blanderens beregnede værdi (også ved
kedeltemperatur på den beregnede værdi) kan nås ved
blanderkredse med stor opblanding i opvarmningsdriften om morgenen, selv om den faste opblanding sænker
blanderkredsens temperatur meget,
– Muliggør et optimalt reguleringsområde for blanderens
drift,
(en stabil drift er kun mulig, hvis blanderen kun sjældent
skal køre til anslag. Derved sikres en højere reguleringskvalitet.)
– Derfor kan du indstille en fælles højere kedeltemperatur
for alle blanderkredse. En højere kedeltemperatur øger
den aktuelle beregnede varmekredsværdi med den indstillede værdi.

0K

Tabel 7.17 Parametre, der kan indstilles i menuen C7
(fortsættelse)
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7.4.7

Menu C8

Varmegiver
Parametre
Kedelkobl.hysterese
Minimaltemperatur
Beholder startydelse

C8
8K
15°C
1

>Vælg temperatur

Parametre, der
Beskrivelse
kan indstilles

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

Kedelkobl.
hysterese

Kun ved koblende kedler eller kaskader (koblende eller modulerende)
1 ... 20 K
Kedlen eller kaskaden:
– Tilkobles, hvis samletemperaturen ligger 1/3 af hysteresen under
den beregnede fremløbsværdi
– Frakobles, hvis samlertemperaturen ligger 2/3 over den beregnede
fremløbsværdi
For små hystereser kan føre til en konstant taktning af kedlerne.

8K

Minimumstemperatur

Til beskyttelse af kedlen f.eks. mod korrosion
15 ... 65 °C
Korrosion forventes, hvis kedlen hele tiden kører i kondensatområdet f.
eks. på grund af store vandindhold

15 °C

Beholder star- Kun ved kaskader
1 ... Antal kedler 1
tydelse
Formålet med denne funktion er, at beholdervarmeydelsen hurtigt stilles klart.
Fastlægger antallet af hhv. kedeltrin og varmegivere, hvormed beholderopvarmningen startes
Tabel 7.18 Parametre, der kan indstilles i menuen C8

Varmegiver
Kaskadeparameter
Indkobl. forsink.
Udkobl. forsink.

C8
5 min
5 min

> Indstil forsink. varighed
Information

Indkobl. forsink.
Udkobl.forsink.

Beskrivelse

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

Kun ved kaskader
Ved indkoblingsforsinkelse: Ventetid efter tilkobling af et trin hhv.
en kedel, indtil det næste trin tilkobles
Ved udkoblingsforsinkelse: Ventetid efter frakobling af et trin, til
det næste trin frakobles
Længere ventetider giver systemet mere tid til at stabilisere sig
Er ventetiden lukket, fører dette til en over- eller undersvingning
af fremløbstemperaturen og til en varig taktning af enhederne i
kaskaden.

1 ... 90 min ;

5 min

Tabel 7.18 Parametre, der kan indstilles i menuen C8
(fortsættelse)
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Varmegiver
Information
Aktuel anlægstemp.
Aktuel anlægstemp.
Status varmedrift

C8
90 °C
30°C

Kedelsekvens 1 2 3 4

Information

Beskrivelse

Aktuel
anlægstemp.

Viser den aktuelle, beregnede anlægsværdi

Aktuel
anlægstemp.

Viser sensorens temperatur VF1 (i fremløbsfordeleren)

Status

Viser, i hvilken status varmeanlægget netop befinder sig (f.eks. status varmedrift)

Kedelsekvens

Kun ved kaskader
Viser den aktuelle rækkefølge, i hvilken kedlerne tilkobles

Tabel 7.19 Informationer menu C8
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7.4.8

Menu C9:Indstilling af specialfunktioner

Specialfunktion teleSWITCH
Er en telefonfjernkontakt teleSWITCH (potentialfri kontaktindgang) tilsluttet til varmeanlægget, kan
driftsmåden for de tilsluttede varmekredse, varmtvandskredse og cirkulationspumpen ændres via telefonen fra
et hvilket som helst sted via telefonfjernkontakten
teleSWITCH (tilbehør).
Specialfunktion
teleSWITCH
HK1
HK2
HK1
Beholder
> Vælg udførelse

C9
Sænkning
Sænkning:
: Sænkning:
: Fra
:
:

Parametre, der kan indBeskrivelse
stilles

teleSWITCH

teleSWITCH for
beholder

Indstillingsområde

Driftsmåde for telefonfjernkontakten teleSWITCH
for HK1 ... HK15

Ingen, Opvarmning, Fra, Auto,
Eco, Sænkning
Driftsmåde for telefonfjernkontakten teleSWITCH for behol- Ingen, Til, Fra,
der
Auto

Fabriksindstilling

Sænkning

FRA

Tabel 7.20 Parametre, der kan indstilles i menuen C9

Driftsmåde

Telefonfjernkoblingens virkning

Ingen

Telefonkontakt har ingen virkning

Opvarmning,
Auto, Eco,
Sænkning, Til, Fra

Er telefonkontakten lukket, skifter
telefonfjernkontakten fra den
aktive driftsmåde til den her indstillede driftsmåde.

Tabel 7.21 Den indstillede driftsmådes virkning
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Specialfunktion udtørring
Specialfunktion
Udtørring

C9
Dag
0.

HK2

Temp.
0?°C

>Indstil start dag
> Aktivér funktionen udtørring for at „varmetørre“ et
nylagt støbt gulv iht. gældende byggeforskrifter.
Parametre, der kan indBeskrivelse
stilles

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

HK2 ... HK15

0-29

0

Tidsplan for den pågældende varmekreds

Tabel 7.22 Parametre, der kan indstilles til funktionen
udtørring

Hvis funktionen gulvtørring/udtørring er aktiveret, er
alle valgte driftsmåder afbrudt.
Kedlen regulerer varmekredsens fremløbstemperatur
uafhængigt af udetemperaturen efter et forindstillet
program.
Beregnet fremløbstemperatur på startdag 1: 25 °C
Dage efter start
af funktionen
1

Beregnet fremløbstemperatur
for denne dag [°C]
25

2

30

3

35

4

40

5

45

6-12

45

13

40

14

35

15

30

16

25
10
(frostsikringsfunktion, pumpe i drift)
30
35
40
45
35
25

17-23
24
25
26
27
28
29

Tabel 7.23 Temperaturprofil udtørring

Reguleringen viser i menuen C9 driftsmåden for
gulvtørringen/udtørringen med den aktuelle dag og den
tilhørende beregnede fremløbstemperatur.
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Sådan starter du funktionen udtørring
> Indtast startdagen Dag for den pågældende varmekreds for at starte gulvtørringen/udtørringen.
Når funktionen starter, gemmer kedlen det aktuelle
klokkeslæt for starten. Skift af dag sker nøjagtigt på
dette klokkeslæt.
Parameteren Temp. fastlægges af en internt fastlagt
temperaturprofil. Du kan ikke indstille parameteren
Temp. manuelt.
I reguleringens grundvisning vises for den pågældende
varmekreds Udtørring i stedet for driftsmåden.
On 02.12.09
HK1
HK2
HK1
Beholder

15:43

-3 °C

Opvarmning 22.0 °C
Udtørring
Eco
18.0 °C
Auto
60.0 °C
VRS 620

Udtørring afsluttes
Funktionen afsluttes:
– Automatisk, når den sidste dag for temperaturprofilen er færdig (Dag = 29)
eller
– Hvis du stiller i menuen C9 startdagen på 0 (Dag =
0) for den pågældende varmekreds.
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7.4.9

Menu C11:Indstilling af servicedata og
adgangskode

Indstilling af servicedata
Service

C11

:
Telefon
Service
01 . 10 . 10
Temperatur fejlerkendelse
efter
Fra
Indstil nummer

Parametre, der kan indBeskrivelse
stilles

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

Telefon

> Indtast dit telefonnummer
0 ... 9, –,
Når datoen for det næste servicetidspunkt er nået,
mellemrum
vises dette telefonnummer i den 2. linje i grundvisnin- (17-cifret)
gen.
> Du skal indstille hver position i telefonummeret
separat. Maks. 17 positioner er mulige.

–

Service

Varmeanlægget skal vedligeholdes med regelmæssige
mellemrum.
> Indstil måned, dag og år for det næste servicearbejde.
Når datoen for det næste servicetidspunkt er nået,
vises service i den 2. linje i grundvisningen.

01.01.01

Dag:
1 ... maks. 31
(afhængigt af
måneden)
Måned:
1 (12)
År:
00 (99)

Temperaturfejlidenti- Bliver fremløbstemperaturen 20% under den beregFRA, 0 ... 12 h
fikation efter
nede fremløbsværdi i det angivede tidsrum, vises en
fejlmelding for den pågældende varmekreds.
Indstiller du et tidsrum, så aktiverer du temperaturfejlidentifikationen.

FRA

Tabel 7.24 Parametre, der kan indstilles i menuen C11
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Indstilling af adgangskode

b

Forsigtig!
Tingskade på grund af forkert indstillede
anlægsparametre!
Når varmeanlægget installeres første gang,
er den indstillede standardkode 1000. Denne
standardkode vises i menuen 8 og er også
tilgængelig for brugeren.
> Indtast en adgangskode i menuen C11 for
at udelukke, at brugeren foretager
ændringer på anlæggets parametre.
> Notér den indstillede adgangskode, da man
i fremtiden har brug for den til frigivelse af
VVS-installatørens niveau.

Kodeniveau
Frigivelse
Kodenummer

C11

1234
Overførsel
>Vælg

NEJ

Parametre, der kan indBeskrivelse
stilles

Kodenummer:

Overførsel

Indstillingsområde

Adgangskode for VVS-installatørens niveau
– VVS-installatørens niveau er beskyttet mod uberettiget adgang og frigives først efter rigtig indtast0000 (9999)
ning af adgangskoden i 60 min.
– Adgangskoden består af fire cifre, der indstilles
uafhængigt af hinanden.
– Forespørgsel, om adgangskode skal gemmes

JA/NEJ

Fabriksindstilling

1000

NEJ

Tabel 7.25 Adgangskode

i

Gemmer du det nye kodenummer (overtage =
JA), så kan VVS-installatørens niveau i fremtiden kun frigives via denne nye adgangskode.

> Indtast en ny adgangskode.
> Notér adgangskoden.
> Stil parameteren Overførsel på JA.
Den nye adgangskode gemmes.

i
112

Kender du ikke adgangskoden, kan du:– gendanne standardkoden 1000 ved at resette
reguleringen eller
– udlæse adgangskoden med vrDIALOG 810.
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7.4.10 Menu C12: Indstilling af temperaturkorrektur
og displaykontrast
I menuen C12 optimerer du visningen af
temperaturværdier og displaykontrasten.
Værktøj

C12

Temperaturkorrektur
Udetemperatur
Aktuel rumtemperatur
Displaykontrast

0.0 K
0.0 K
11

Parametre, der kan indstilBeskrivelse
les

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

Udetemperatur
Aktuel rumtemperatur

Korrekturværdi for den målte udetemperatur
Korrekturværdi for den målte rumtemperatur

-5.0 ... +5.0 K
-3.0 ... +3.0 K

0.0 K
0.0 K

Displaykontrast

Indstillelig kontraststyrke for en god læselighed

0 ... 15

11

Tabel 7.26 Parametre, der kan indstilles i menuen C12

Er der en konstant difference mellem den viste og den
faktisk målte temperatur på grund af installationsstedet,
så kan denne afvigelse kompenseres vha.
korrekturværdien.
Eksempel udetemperatur:
Visning af udetemperatur på regulering: +5 °C
Målt udetemperatur:
+ 7 °C
> Indstil korrekturværdien +2.0 K.
> Fremgangsmåden er den samme ved afvigelser mellem den faktisk målte og den viste rumtemperatur.

7.4.11 Menu C15:Kontrol af softwareversioner
Menuen C15 er en informationsmenu, hvor softwareversionerne for I/O-kortet og User Interface vises.
Indtastninger er ikke mulig. Versionsnumrene identificeres og vises automatisk ved idrifttagningen.
Softwareversioner
i/o-kort
User interface

C15
2
1

4.23
4.27

Installationshjælpens menuer A1 til A7 er tilsluttet til
menuen C15.

Installationsvejledning regulering auroMATIC 620 0020094403_00

113

7 Betjening af reguleringen

7.5

Parametre i installationshjælpen

Installationshjælpens menuer A1 ... A7 findes på VVSinstallatørens niveau bag ved menuen C15 og kan til
enhver tid hentes frem efter den første idrifttagning.
> Kontrollér nøje forindstillingerne i
installationshjælpens menuer
A1 ... A7.

7.5.1

Menu A1: Indstilling af sprog

I denne menu indstiller du sproget for menuteksterne.
Installationshjælp
Sprogvalg
Sprog

A1
DE Tysk

>Vælg sprog
> Indstil sproget.
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7.5.2

Menu A3:Hydraulikdiagram vælges

I denne menu vælges hydraulikdiagrammet.
Installationshjælp
Systemkonfiguration
Hydraulikdiagram
Specialudgang
Sol udbytte udv.

A2
1
LegP
TIL

>Vælg

Parametre, der kan indstilBeskrivelse
les

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

Hydraulikdiagram

Her vælger du det nødvendige hydraulikdiagram.

1-9

1

Specialudgang

Dette er en 230–V–skiftekontakt, der kan bruges
enten til at efteropvarme via E–patron eller til at
opvarme beholderen elektrisk eller som skiftekontakt til beskyttelse mod legionellabakterier.

LegP/E–stav

LegP

Sol udbytte udv.

Ved aktivering (TIL) bruges temperaturdifferencen FRA, TIL
mellem føler SP3 og UDBYTTE til at bestemme
udbyttet fra solvarme. SP3 skal så være installeret
på solvarmekredsens fremløb i nærheden af beholderen og kan ikke bruges til en anden solvarmeopvarmet beholder.
Den udvidede fangning af udbytte fra solvarme
bortfalder i kombination med solvarmestationerne
VPM S og VMS

FRA

Tabel 7.27 Parametre, der kan indstilles i menuen A3
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7.5.3

Menu A3: Konfiguration af solvarmepumper

I denne menu konfigurerer du solvarmepumperne.
Installationshjælp
Systemkonfiguration

A3

Gennemstrømningsmængde
Liter/minut
3,5
Start solvarme
FRA
Beskyt. solkredsløb
130 °C
Land
Tyskland
>Indstil værdi

i

Hvordan du indstiller
gennemstrømningsmængden på solvarmepumpen, er beskrevet i vejledningen til idrifttagning af systemet auroTHERM og i installationsvejledningen til solvarmestationen.

i

Hvis reguleringen er udstyret med en solvarmestation VPM S eller VMS eller en
volumenstrømmåledel er tilsluttet ved indgangen VOL, overføres udbyttet fra solvarme
direkte til reguleringen.
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Parametre, der kan indstilles

Beskrivelse

Indstillingsområde Fabriksindstilling

Gennemstrømningsmængde – Den rigtige indstilling af
0 - 165
gennemstrømningsmængden kræves, for at
udbyttet fra solvarme kan beregnes rigtigt.
– Indstillingen af gennemstrømningsmængden
afhænger af indstillingen af solvarmepumpen.
– En forkert indstilling fører til en forkert beregning af udbytte fra solvarme.

0

Start solvarme

– Afhængigt af konstruktionen kan der ved
FRA, TIL
nogle solfangere være en tidsmæssig forsinkelse på måleværdien ved
temperaturmålingen; denne kan afkortes med
solvarmepumpekickfunktionen.
– Måleværdi for solfangertemperaturen ved
aktiveret solvarmepumpekickfunktion:
Når temperaturen ved solfangerføleren er steget >25 og 2 °C K/time, tilkobles solvarmepumpen i 15 s (solvarmepumpekick).
Derved transporteres den opvarmede
solvarmevæske hurtigere hen til målestedet.
– Overskrider temperaturdifferencen mellem
solfanger og beholder den indstillede tilkoblingsdifference, så kører solvarmepumpen tilsvarende lang for at opvarme beholderen (differenceregulering).
– Er to solvarmekredse tilsluttet, gælder aktiveringen af solvarmepumpekickfunktionen for
begge solvarmekredse.
– Funktionen udføres separat for alle solfangerfelter.

TIL

Beskyt. solkredsløb

– Hvis solvarmen overstiger det aktuelle varme- FRA, 110- 150 °C 130 °C
behov (f.eks. alle beholdere er fuldt opvarmede), kan temperaturen i solfangerfeltet
stige kraftigt.
– Overskrides sikkerhedstemperaturen på
solfangerføleren, frakobles solvarmepumpen
for at beskytte solvarmekredsen (pumpe, ventiler osv.) mod overhedning.
– Efter afkøling tilkobles pumpen igen. Denne
funktion udføres uafhængigt for hvert solfangerfelt. I kombination med VPM S og VMS forsvinder indstillingsparameteren. Solvarmestationerne har deres egen beskyttelsesfunktion,
der altid fungerer.

Land

– Udvalgsliste med lande til solkalenderen

Udvalgsliste med
lande

Tabel 7.28 Parametre, der kan indstilles i menuen A3
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7.5.4

Menu A4: Konfiguration af kedler

Konfigurér varmeanlægget i menuen A4.
Hvis den automatiske systemkonfiguration ikke automatisk identificerer
– de tilsluttede varmegivere og
– antallet af trin ved et kaskadeanlæg
indstiller du parametrene manuelt i menuen A4.
Installationshjælp
Systemkonfiguration
Antal kedler
Kedler er

A4
1
modul

>Vælg
Parametre, der kan indstilBeskrivelse
les

Antal kedler

Kedler er

Indstillingsområde

– Antal kedler (der kan indstilles, hvis en buskobler 1 eller 2
eller direkte tilsluttet eBUS-kedel ikke blev identificeret)
– Kedler er (kun hvis kedler kunne identificeres,
1-trinnet eller
der aktiveres trinvist:f.eks. via en VR 31 eller
2-trinnet
eBUS-kedler)

Fabriksindstilling

1

1-trinnet

Tabel 7.29 Parametre, der kan indstilles i menuen A4
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7.5.5

Menu A5: Indstilling af prioritering og
kaskadeparametre

I menuen A5 fastlægger du, om varmtvandsopvarmningen eller varmen skal have prioritering.
Installationshjælp
Systemkonfiguration
Prioritering

A5
NEJ

Ved kaskader viser displayet følgende parametre:
Installationshjælp
Systemkonfiguration
Afspærringsventil
Delt prioritering
Kedelsekvensskift

A5
NEJ
NEJ
FRA

>Vælg

>Vælg

Parametre, der kan indBeskrivelse
stilles

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

Prioritering

Prioritering virker som en delt prioritering for en enkelt kedel.
Beholderen er forbundet hydraulisk direkte med kedlen.
Ved en enkelt kedel kan beholderen ligeledes være tilsluttet
hydraulisk direkte til kedlen. Beholderopvarmningen har prioritering før varmedriften, varmekredsenes behov kan ikke
dækkes i denne tid. Under beholderopvarmningen aktiveres
den interne 3-vejs-ventil hhv. varmepumpen til kedlen. Denne
parameter fremkommer kun, hvis der ikke kunne registreres
nogen kaskade, og det valgte hydraulikdiagram tillader et
prioriteret kredsløb.

JA/NEJ

NEJ

Afspærringsventil

Ved kedler med stort vandindhold er der ikke brug for nogen
fremløbsfordeler. Ved kaskader afbrydes de kedler, der ikke er
aktive, med en afspærringsventil over for de aktive kedler.
Ventilen er tilsluttet til kedelelektronikkens kedelpumpe. Styrekedlens ventil vil i dette tilfælde altid være aktiveret, da varmeaftagerpumperne ellers arbejder mod ventilerne.

JA/NEJ

NEJ

Delt prioritering

Stilles på JA, hvis beholderen i en kaskade er tilsluttet
hydraulisk direkte til den sidste kedel i kaskaden og ikke til
samleklemmen bag ved fremløbsfordeleren. Enheden "prioriteres" så ud af kaskaden under beholderopvarmningen og
opvarmer beholderen, mens kaskadens øvrige enheder
fortsætter med at kunne betjene varmekredsene. Under
beholderopvarmningen aktiveres den interne 3-vejs-ventil hhv.
varmepumpen til kedlen. Denne parameter fremkommer kun,
hvis der er en kaskade, og det valgte hydraulikdiagram tillader
en delt prioritering.

JA/NEJ

NEJ

Kedelsekvensskift

Hvis flere ensartede kedler kaskaderes, så skal enhedens driftstid fordeles ensartet i denne funktion. Reguleringen summerer tiden, i hvilken den har aktiveret hver kedel (aktiveringstimer). Hver dag ved midnat kontrollerer reguleringen, om differencen for aktiveringstimerne er > 100 og omsorterer i dette
tilfælde kedlerne.

TIL/FRA

FRA

Tabel 7.30 Parametre, der kan indstilles i menuen A5

> Indstil parametrene iht. varmeanlægget.
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7.5.6

Menu A6: Indstilling af anvendelsesområde

I menuen A6 kan du konfigurere alle tilsluttede varmekredse konfigureres i overensstemmelse med deres
anvendelse.
Installationshjælp
A6
Systemkonfiguration
HK1
Brænderkreds
HK2
Blanderkreds
Beholder

Beholdervarmekreds

>Vælg

Parametre, der kan indstilBeskrivelse
les

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

HK1
HK2 ... HK15

– Anvendelsesområde for HK1 Brænderkreds, deaktiveret
Brænderkreds
– Anvendelsesområde
Brænderkreds hhv. blanderfor HK2 ... HK15
kreds/
fastværdi/returløbsforhø./
Blanderkreds
Beholdervarmekreds/deaktiveret

Beholder

– Anvendelsesområde for
beholder

Beholdervarmekreds, deaktiveret Beholdervarmekreds

Tabel 7.31 Parametre, der kan indstilles i menuen A6

Afhængigt af varmekredsenes anvendelsesområde vises
i menuerne kun værdierne og parametrene, der er af
betydning for den udvalgte mixer mode.
Følgende indstillinger er mulige for blanderkredse:
– Blanderkreds:
Gulv– eller radiatorkreds som blanderkreds,
– Fast temp.:
Blanderkreds reguleres til en fastværdi,
– Returløbsforhøjelse:
Til beskyttelse mod korrosion i kedlen som følge af
en længere underskridelse af dugpunktet (ved konventionelle varmegivere og anlæg med store vandindhold),
– Beholdervarmekreds
Regulering af en ekstra drikkevandsbeholder
– deaktiveret:
Hvis denne kreds ikke bruges.
– Får kredsens parametre til at forsvinde
– Til den deaktiverede kreds beregnes ingen
fremløbstemperatur.
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7.5.7

Menu A7: Valg og kontrol af følere og ventiler

I menuen A7 kan du teste aktuatorerne og sensorerne
for den udvalgte komponent og aktivere pumpen til solvarmekredsen.
Installationshjælp
Komponent
Aktorik
Sensorik
Varmegiver
Udluftning solvarme
>Vælg

Parametre, der
kan indstilles

A7
VRS 620
FRA
VF1
60 °C
FRA
0 min

Beskrivelse

Indstillingsområde

Komponenter > Vælg en af de tilsluttede komponenter, for hvilken en aktu- VRC 620
ator-/sensortest skal gennemføres.
VR 60, VR 31, VIH-RL,
– Viser den selekterede komponent
VPM S, VMS, VM W ...
(afhængigt af tilsluttet
komponent)

Fabriksindstilling

VRS
620

Aktorik

– Åbning og lukning af ventiler
– Status kan ikke indstilles
> Aktivér aktuatorerne for den udvalgte komponent direkte
som f.eks.:
– Køre en blander i retning Åbner for at kontrollere, om
blanderen er tilsluttet rigtigt,
– aktivere en pumpe for at kontrollere, om pumpen går i
gang...
Kun den aktiverede aktuator er aktiv, alle andre aktuatorer er
„frakoblet“ i denne tid.

FRA, LP/UV1, ZP, HK1-P,
HK2 Åbner, HK2 TIL,
HK2-P, HK3 Åbner, HK3
TIL, HK3-P, KP/AV, C1/C2
...
FRA
(afhængigt af selekteret
komponent)

Sensorik

– Viser den målte måleværdi til højre for den selekterede
sensor
– Måleværdier kan ikke indstilles
> Udlæs sensorernes måleværdier for den udvalgte komponent og kontrollér, om sensoren leverer den forventede
værdi (temperatur, tryk, gennemstrømning ...).

VF1, VF2, VF3, TR, SP, AF
...
(afhængigt af selekteret SP1
komponent)

Varmekilde

– Udvalg af varmegiverne
> Tag de enkelte kedler i kaskaden i drift og kotrollér, om
komponenternes ledningsføring fungerer.

FRA, WE 1 - 6

Udluftning
solvarme

– Her kan solvarmekredsens pumpe aktiveres til et tidsrum, 0 min- 600 min
der kan indstilles, for at gennemføre en udluftning
uafhængigt af reguleringen.
– Bemærk: I kombination med VPM S og VMS understøttes
denne funktion ikke, da begge solvarmestationer hele tiden
gennemfører en udluftning.

FRA

0 min

Tabel 7.32 Parametre, der kan indstilles i menuen A7
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7.6

VVS-installatørens niveau forlades

Efter ca. 60 minutter spærres VVS-installatørens niveau
automatisk. Du kan til enhver tid få vist de
anlægsspecifikke parametre på VVS-installatørens
niveau igen.
7.7

Servicefunktioner

7.7.1

Betjeningsforløb ved servicefunktioner

Servicefunktionerne er forbeholdt VVS-installatøren og
skorstensfejeren.
Servicefunktionerne kan til enhver tid hentes frem fra
alle displays.
Henter du servicefunktionerne frem, skal du altid
gennemgå et lineært betjeningsforløb:

> Aktivér skorstensfejerfunktionen ved at trykke på indstillingsknapperne og 1 x på
samme tid
> Aktivér den manuelle drift
ved at trykke på indstillingsknapperne og 1 x på
samme tid
> Afslut servicefunktionerne
ved at trykke på indstillingsknapperne og 1 x på
samme tid

7.7.2

Skorstensfejerfunktionen er nødvendig til
emissionsmålingen.
15:43

-3 °C

Skorstensfejerfunktion
aktiveret
Varmegiver

1.

i
i
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Anlægget tages i drift i 20 minutter uafhængigt af det
indstillede tidsprogram og udetemperaturen.
Styringen af kedlerne sker alt efter den anvendte varmegiver.
Ved modulerende varmegivere frakobles alle tilsluttede
kedler af reguleringen og skal tages i drift direkte på
kedlen (via kontakten til skorstensfejerdriften).
> Følg vejledningerne til kedlerne.
Ved koblende kedler aktiveres varmegiverne med reguleringen trin 1/trin 2 eller VR 31.
Er flere varmegivere tilsluttet, vælges varmegiveren i
displayet.
> Tag alle tilsluttede kedler i drift en ad gangen.
Under skorstensfejerdriften tager reguleringen automatisk de tilsluttede varmekredse i drift. Reguleringen
starter med den varmekreds, som har den højest indstillede maksimumstemperatur. Alt efter varmeaftagelse
kobles en ekstra varmekreds til. Tilkoblingskriteriet er
fremløbstemperaturen.
Er fremløbstemperaturen kun 10 K lavere end kedlens
maksimale temperatur, kobles den næste varmekreds til
for at sikre varmeaftagelsen.

7.7.3

Håndbetjent

Den manuelle drift er nødvendig for at kunne kontrollere anlæggets funktion.

Skorstensfejerfunktion

On 02.12.09

> Aktivér skorstensfejerdriften ved at aktivere skorstensfejerfunktionen.
> Følg betjeningsforløbet for servicefunktioner
(¬ kap. 7.7.1)

Udvalget af varmegivere (ses på grå baggrund) er kun mulig ved koblende kedler.

On 02.12.09

15:43

-3 °C

Håndbetjent
aktiveret

i

Aktivering og afslutning af den manuelle drift
er beskrevet i betjeningsforløbet ved servicefunktioner.

Ved denne funktion aktiveres alle systemets pumper og
kedler. Blanderne bliver i deres sidste position.

Aktivering og afslutning af skorstensfejerfunktionen er beskrevet i betjeningsforløbet
ved servicefunktioner.
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7.8

Aktivering af specialfunktioner

Specialfunktioner hentes frem i grundvisningen.
On 02.12.09
HK1
etage1
Beholder
Solvarme

15:43

-3 °C

Opvarmning 22.0 °C
Eco
18.0 °C
Auto
60.0 °C
Auto
VRS 620

De tre specialfunktioner
– Sparefunktion
– Partyfunktion
– Beholderopvarmning en enkelt gang
ses efter hinanden som menufølge.
> Tryk (en til tre gange) på den
venstre indstillingsknap , til
den ønskede specialfunktion
vises.

Sparefunktion:
Vises menuen, er sparefunktionen aktiveret.
On 02.12.09

15:43

Spar aktiveret
til

-3 °C

18:30
VRS 620

Parametre, der kan
Beskrivelse
indstilles

Indstillingsområde Fabriksindstilling

Spar aktiveret

Med sparefunktionen kan du regulere varmeanlægget på
sænkningstemperaturen indtil et klokkeslæt, der skal
fastlægges.
Virker kun på varme- og varmtvandsbeholderkredsene, hvor
driftsmåden Auto eller ECO er indstillet.

–

til

Klokkeslæt, hvor sparefunktionen skal ende
> Indtast klokkeslættet, hvornår sparefunktionen skal ende.

Næste hele time Aktuelt
klokkeslæt
afrundet til 10
min

–

Tabel 7.33 Sparefunktion
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Når det indstillede klokkeslæt er nået, afsluttes sparefunktionen automatisk og reguleringen skifter til grundvisningen.
Sparefunktion afbrydes
> Tryk tre gange på den venstre indstillingsknap .
Reguleringen afslutter sparefunktionen og skifter til
grundvisningen.

Beholderopvarmning en enkelt gang
On 02.12.09
15:43
Rumtemperatur

-3 °C
21 °C

Beholderopvarmning en enkelt gang
aktiveret
VRS 620

Partyfunktion:
On 02.12.09
15:43
Rumtemperatur

-3 °C
21 °C

Party aktiveret

VRS 620
Vises menuen, er partyfunktionen aktiveret.
– Indstillinger er ikke mulige
Varme- og varmtvandsperioderne virker ud over det
næste udkoblingstidspunkt til den næste varmestart,
dvs. at de egentlige indstillinger af varmen sættes ud af
kraft i kort tid.
Kun de varmekredse og varmtvandsbeholderkredse, der
er indstillet i driftsmåden Auto eller ECO, er omfattet af
partyfunktionen.
> Kontrollér, at driftsmåden Auto eller Eco er indstillet
for varmekredsen og varmtvandsbeholderen.
Er dette ikke tilfældet, indstiller du driftsmåden Auto
eller Eco (¬ kap. 7.3.1).

Vises menuen, er funktionen Beholderopvarmning en
enkelt gang aktiveret.
– Denne gør det muligt at opvarme varmtvandsbeholderen en enkelt gang uafhængig af det aktuelle tidsprogram
– Indstillinger er ikke mulige
Når beholderens vandindhold er opvarmet til den indstillede varmtvandstemperatur, afsluttes funktionen automatisk, og reguleringen skifter til grundvisningen.

i

Varmtvandstemperaturen fastlægges af VVSinstallatøren, når varmeanlægget tages i
brug.

Beholderopvarmning en enkelt gang afbrydes
> Tryk en gang på den venstre indstillingsknap .
Reguleringen afslutter beholderopvarmningen en
enkelt gang og skifter til grundvisningen.

Når den sidste varmekreds begynder at opvarme igen
(skift fra sænkning til opvarmning), afsluttes partyfunktionen automatisk, og reguleringen skifter til grundvisningen.
Partyfunktion afbrydes
> Tryk to gange på den venstre indstillingsknap .
Reguleringen afslutter partyfunktionen og skifter til
grundvisningen.
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8

Overdragelse til brugeren

Reguleringens bruger skal være sat ind i håndtering af
reguleringen og dens funktion.
> Overgiv de vejledninger og udstyrspapirer, der er
henvendt til brugeren, til denne til opbevaring.
> Gennemgå betjeningsvejledningen med brugeren og
besvar alle spørgsmål.
> Gør især brugeren opmærksom på sikkerhedshenvisningerne, som skal overholdes.
> Gør brugeren opmærksom på, at vejledningerne skal
opbevares i nærheden af reguleringen.
> Er rumtemperaturudkoblingen aktiveret, skal du gøre
brugeren opmærksom på, at alle radiatorventiler skal
være helt åbne i det rum, hvor reguleringen er monteret.
> Informér brugeren om foranstaltningerne i forbindelse med beskyttelse mod legionellabakterier og
frostsikring.
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9 Afhjælpning af fejl

9

Afhjælpning af fejl

b

9.1

9.3

Forsigtig!
Materiel skade som følge af forkerte
ændringer!
Ukorrekte ændringer kan beskadige reguleringen eller varmeanlægget.
> Ændringer eller reparationer på reguleringen eller andre dele på varmeanlægget må
kun foretages af en autoriseret VVSinstallatør.

Fejlhukommelse

De sidste 10 fejl gemmes i en fejlhukommelse.
Du kan udlæse fejlhukommelsen med vrDIALOG 810.

9.2

Servicemelding

Fejlmeldinger

Reguleringen kan vise bestemte fejlmeldinger.
Hertil hører:
– Meldinger vedr. manglende kommunikation med
enkelte komponenter i systemet,
– servicehenvisninger til varmegiveren,
– Følerdefekter samt en
– melding, hvis den beregnede værdi ikke nås efter et
defineret tidsrum.
Fejlvisninger har altid højeste prioritet.
Opstår en fejl i varmeanlægget, viser reguleringen automatisk som klartekst i den pågældende fejlmelding.
On 02.12.09
15:43
-3 °C
Kedel forbindelse mangler
Opvarmning 22.0 °C
HK1
etage1
Eco
18.0 °C
Beholder
Auto
60.0 °C
Solvarme
Auto
VRS 620

En servicemelding gør brugeren opmærksom på en
nødvendig servicering af varmeanlægget.

Fejlmeldingen vises, indtil fejlen er afhjulpet.

i

> Følg diagnosehenvisningerne i vejledningen til varmegiveren.
> Brug softwaren vrDIALOG 810 til at få vist fejlhistorien.

Indtaster du service-telefonnummeret og den
næste servicedato i menuen C11 på reguleringen, vises ved en servicemelding service og
telefonnummeret i linjen for menubetegnelsen.

On 02.12.09
Service
HK1
etage1
Beholder
Solvarme

15:43

-3 °C

Opvarmning 22.0 °C
Eco
18.0 °C
Auto
60.0 °C
Auto
VRS 620

i
9.4

Fremkommer der flere meldinger, springer
visningen videre til den næste melding hvert
2. s.

Oversigt over fejlkoder

Eksempel på en fejlmelding:
On 02.12.09
15:43
-3 °C
Kedel forbindelse mangler
Opvarmning 22.0 °C
HK1
18.0 °C
etage1
Eco
Beholder
Auto
60.0 °C
VRS 620
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Fejltekst

Fejlårsag

VR 60 (4) forbindelse mangler
eller
kedel forbindelse mangler

Med den indstillede busadresse 4
er der ingen kommunikation til
blandermodulet VR 60.
Følgende vises:
– den pågældende komponent
– adressen, der ikke kan nås
– en henvisning om, at kommunikationen er afbrudt
– buskablet er ikke tilsluttet
– spændingsforsyningen er ikke til
stede,
– komponenten er defekt.

– Fejl på kedel

En kedel melder en fejl via eBUS
Se kedlens vejledning

VRC 620 svigt VF1
VR60 (4) svigt VFa,
VIH-RL sensor T1 fejl,
VPM W (1) sensor T1 fejl,
...

Fremløbsføleren VF1 er defekt.
Følgende vises:
– den pågældende komponent
– den pågældende sensor med
betegnelsen på ProE–stikpanelet
Mulige årsager:
– en afbrydelse ???
– en kortslutning af den
pågældende sensor.

„HK2 temperaturfejl“

Den beregnede værdi for varmekredsen er endnu ikke nået efter
en defineret tid.
Denne tid indstilles i menuen C11:
Parameter „Temp. Fejlerkendelse
efter“;
Indstillingsområde: FRA, 0 - 12 h
Fabriksindstilling: FRA.

I kombination med en VIH-RL kan følgende fejl vises:
„Fejl
fremmedstrømsanode“

Overvågningen af
fremmedstrømsanoden for VIH-RL
har konstateret en fejl.

VIH-RL tilkalkning WT

Elektronikken for VIH-RL har konstateret, at varmevekslerne skal
vedligeholdes.

Tabel 9.1 Fejlkoder og fejlårsager

Yderligere fejlkoder og beskrivelsen af fejlårsagerne og
foranstaltningerne fremgår af vejledningerne til
varmeanlæggets komponenter.
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10 Ud-af-driftagning
10.1

10.2

Ud-af-drifttagning af regulering

Forbigående ud-af-drifttagning af regulering

calor

1

e

Fare!
Livsfare på grund af spændingsførende
tilslutninger!
Netkontakten frakobler ikke strømtilførslen
100%.
> Frakoble strømtilførslen på enheden, før
arbejdet påbegyndes.
> Sikre, at strømtilførslen ikke kan tilkobles
igen.

b

Forsigtig!
Tingskader som følge af frost!
Frostsikringsfunktionen er kun aktiv, når reguleringen er tilkoblet.
> Sikre, at en ud-af-drifttagning af reguleringen ikke fører til materielle skader på
varmeanlægget.

Fig. 10.1 Tilkobling/frakobling af regulering
Billedtekst
1 Vippekontakt

> Tryk vippekontakten (1) i position 0 for at slukke for
reguleringen.

i

Kan udeføleren til varmeanlægget ikke modtage noget DCF-signal, skal du indstille
klokkeslættet og datoen manuelt, når reguleringen er tændt.

> Kontrollér, at grunddataene er indstillet rigtigt, så tidsprogrammerne og ferieprogrammet arbejder korrekt
og det næste servicetidspunkt kan overvåges.

Før du slukker for reguleringen:

i

Når du tager varmeanlægget ud af drift, følg
da vejledningerne til kedlerne og komponenterne.

> Tag varmeanlægget ud af drift.
> Slå strømtilførslen til kedlen fra.
> Sikre, at strømtilførslen ikke kan tilkobles igen.
Slukning af regulering
> Tryk vippekontakten (1) i position 0 for at slukke for
reguleringen (¬ Fig. 10.1).
> Afbryd reguleringen fra strømforsyningsnettet.
> Sikre, at strømtilførslen ikke kan tilkobles igen.

Det yderligere forløb afhænger af reguleringens opstillingssted.
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Hvis reguleringen er monteret på væggen:

e

Fare!
Livsfare på grund af spændingsførende
tilslutninger!
Netkontakten frakobler ikke strømtilførslen
100%.
> Frakoble strømtilførslen på enheden, før
arbejdet påbegyndes.
> Sikre, at strømtilførslen ikke kan tilkobles
igen.

Hvis reguleringen er monteret i fjernbetjeningsenheden:
> Demontér kabinetafdækningen på fjernbetjeningsenheden.
> Tag reguleringen forsigtigt af vægsoklen.
> Fjern tilslutningskablet.
> Fjern i givet fald vægsoklen.
> Luk evt. huller i væggen.

10.3

Bortskaffelse af regulering

Termostaten hører ligesom alle tilbehørsdele ikke til i
husholdningsaffaldet.
Bortskaf den brugte enhed og evt. eksisterende tilbehør
iht. gældende love og forskrifter.

1

2

Fig. 10.2 Åbning vægophæng
Billedtekst
1 Skrue
2 Kabinetafdækning

Kabinetafdækningen er udelt.
> Løsn skruen (1) på oversiden af vægophænget.
> Klap kabinetafdækningen (2) ned. Slå
kabinetafdækningen op og tag den af.
> Træk reguleringen (1) af vægophænget (2).
Før hertil en skruetrækker ind i de to låsetappe (¬
Fig. 10.2).
> Løsne og fjern eBUS-ledningen på reguleringens
klemmerække.
> Løsne og fjern kablet fra udeføleren.
> Skru vægophænget af væggen.
> Luk evt. huller i væggen.
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11

Genbrug og bortskaffelse

Både din Vaillant regulering auroMATIC 620 og den
tilhørende transportemballage består overvejende af
stoffer, der kan genbruges.
Bortskaffelse af regulering
Din regulering samt alle tilbehørsdele må ikke smides ud
sammen med det almindelige husholdningsaffald. Sørg
for, at den brugte enhed og i givet fald tilbehørsdele
bortskaffes korrekt.
Bortskaffelse af emballage
Bortskaffelsen af transportemballagen overlades til den
VVS-installatør, der har installeret kedlen.
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12 Garanti og kundeservice
12.1

Garanti

Vaillant yder en garanti på to år regnet fra opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl.
For fejl, som ikke skyldes materiale-eller fabrikationsfejl,
f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget
ansvar.
Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er
udført af en VVS-installatør/el-installatør. Hvis der
udføres service/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder garantien, medmindre dette arbejde
udføres af en VVS-installatør.
Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant.
12.2

Kundeservice

Vaillant A/S
Drejergangen 3A
2690 Karlslunde
Telefon +45 4616 0200
Telefax +45 4616 0220
www.vaillant.dk
salg@vaillant.dk
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13 Tekniske data

13

Tekniske data

Følerværdier VR 10
(fremløbs-, returløbs-, beholder- og udbytteføler)
Enheder

Driftsspænding
V AC/Hz
Indgangsstrøm regulering
VA
Kontaktbelastning på udgangsrelæerne
A
(maks.)
Maksimal totalstrøm
Korteste aktiveringstidsrum
Gangreserve
Tilladt omgivelsestemperatur maks.
Driftsspænding føler
Minimumtværsnit
- af følerledningerne
- af 230-V-tilslutningsledningerne
Mål vægophæng
– Højde
– Bredde
– Dybde
Kapslingsklasse
Beskyttelsesklasse for regulering
Tilsmudsningsgrad for omgivelsen
Tabel 13.1 Tekniske data

Værdi
230 / 50
4
2

A
Min.
Min.
°C
V

6,3
10
15
40
5

mm2
mm2

0,75
1,50

mm
mm
mm

292
272
74
IP 20
I
Normal

Temperatur i °C

R i kOhm

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

5,363
4,238
3,372
2,700
2,176
1,764
1,439
1,180
0,973
0,806
0,671
0,562
0,473
0,399
0,339
0,288
0,247

Tabel 13.2 Følerværdier VR 10

Følerværdier udeføler
Temperatur i °C

R i kOhm

-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40

2,167
2,076
1,976
1,862
1,745
1,619
1,494
1,387
1,246
1,128
1,02
0,92
0,831
0,74

Tabel 13.3 Følerværdier udeføler
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Solfangerføler VR 11 skal være tilsluttet
Temperatur i °C

R i kOhm

15

15,694

20

12,486

25

10,000

30

8,060

35

6,535

40

5,330

45

4,372

50

3,605

55

2,989

60

2,490

65

2,084

70

1,753

75

1,481

80

1,256

85

1,070

90

0,916

95

0,786

100

0,678

105

0,586

110

0,509

115

0,443

120

0,387

Tabel 13.4 Følerværdier VR 11
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13.1

Fabriksindstillinger

Fabriksindstillingerne kan kun indstilles og tilbagestilles
efter behov på VVS-installatørens niveau.
Menu Vist menutekst

Parametre, der kan indstilles *) Indstillingsområde

C2

Varmekreds parametre
(¬ kap. 7.4.1)

C4

Beholdervarmekreds parametre
(¬ kap. 7.4.3)

5 - 30 °C
0,1 - 4
5 - 50 °C
0 - 30 min
15 - 90 °C
15 - 90 °C
0 - 300 min
Ingen/Udkobling/Termostat
5 - 90 °C
5 - 90 °C
5 - 50 °C
15 - 60 °C
0 - 120
0 - 15 min
Fra/Til
Fra, Ma, Ti, ...Sø, Ma-Sø
00:00 - 24:00

C5

Maks. beholdertemperaturer
(¬ kap. 7.4.4)

C6

Indstillinger til solvarmekredsene
(¬ kap. 7.4.5)

Sænkningstemperatur
Varmekurve
Sommer udkob. temp.
Pumpespærretid
Minimaltemperatur
Maksimaltemperatur
Maks. foropvarmningstid
Rumudkobling
Fast temp. dag
Fast temp. nat
Sommer udkob. temp.
Returløbstemperatur
Eftervarmeforsinkelse
Varmepumpeefterløb
Parallel opvarmning
Legionellabeskyt.
Beskyttelse mod legionellabakterier start
Maks. temperatur
Indkoblings diff.
Udkoblings diff.
Føringsbeholder
Løbetid solvarmepumper nulstilles?
ED–styring
Frostsikringsfunktion
Minimaltemperatur (kedler til fast
brændstof, solvarmekredse)
Max bereg. udkobl.
Frostsikringsforsinkelse
Kontinuerlig varme
For høj temperaturforøgelse
Kedelkobl.hysterese
Minimaltemperatur
Beholder startydelse
Indkoblingsforsinkelse
Udkoblingsforsinkelse
Kedelsekvensskift

Fabriksindstilling
15 °C
1,2
21 °C
0 min
15 °C
75 °C/90 °C
0 min
Ingen
65 °C
65 °C
21 °C
30 °C
0 min
5 min
Fra
Fra
04:00

20 – 99 °C
2 - 25 K
1 – 20 K
1-2 - 2-1
Nej/Ja

90 °C
12 K
5K
1-2
Nej

Til/Fra
Til/Fra
0 - 99 °C

Fra
Fra
0 °C

0 - 120 min
0 - 23 h
FRA, -25 ... 10°C
0 - 15 K
1 - 20 K
15 - 90 °C
1-8
1 - 60 min
1 - 60 min
Fra/TIL

15 min
1h
FRA
0K
8
15 °C
1
5 min
5 min
Fra

teleSWITCH for HK1 ... HK15
teleSWITCH for beholder

Sænkning
FRA

Tidsplan HK2 ... HK15

Ingen, Opvarmning, Fra, Auto, Eco,
Sænkning
Ingen, Til, Fra, Auto
0 - 29

Telefonnummer FHW
Dato for service
Temperaturfejlidentifikation efter
Kodenummer:

0 - 9 (17 cifret)
Dato
FRA, 0 - 12 h
0000 (9999)

–
1.1.2003
FRA

Temperaturkorrektur:
Udetemperatur
Faktisk rumtemperatur
Displaykontrast

-5 ... +5 K
-3 ... +3 K
0 - 16

0K
0K
11

C7

Samlet system parametre
(¬ kap. 7.4.6)

C8

Varmegiver parametre
(¬ kap. 7.4.7)

C8

Varmegiver:
Kaskadeparametre
(kun ved kaskadeanlæg)
(¬ kap. 7.4.7)
Specialfunktion teleSWITCH
(¬ kap. 7.4.8)

C9
C9
C11
C11
C12

Specialfunktion gulvtørring/
udtørring
(¬ kap. 7.4.8)
Service
(¬ kap. 7.4.9)
Ændring af kodeniveau
(¬ kap. 7.4.9)
Værktøj
(¬ kap. 7.4.10)

0

Tabel 13.5 Fabriksindstillinger
*) De tilsluttede komponenter og indstillinger er afgørende for,
hvilke parametre vises i menuen.
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Menu Vist menutekst
A1
A2

A3

Installationshjælp A1
Valg af sprog (¬ kap. 7.5.1)
Valg af hydraulikdiagram
(¬ kap. 7.5.2).
Konfiguration af solvarmepumper
(¬ kap. 7.5.3)

Parametre, der kan
indstilles *)
Sprog

Indstillingsområde

Fabriksindstilling

Hydraulikdiagram
Specialudgang
Sol udbytte udv.

1-9
LegP/E–stav
FRA, TIL

1
LegP
FRA

Gennemstrømningsmængde
Solvarmepumpekick
Solvarmekredsbeskyttelse

0 - 165
FRA, TIL
FRA, 110 - 150 °C

0
TIL
130 °C
1
1-trinnet

A4

Installationshjælp
Systemkonfiguration
(¬ kap. 7.5.4)

Antal kedler
Kedler er

1 eller 2
1-trinnet eller 2-trinnet

A5

Installationshjælp
Systemkonfiguration
(¬ kap. 7.5.5)

A6

Installationshjælp
Systemkonfiguration
(¬ kap. 7.5.6)

Prioritering
Afspærringsventiler
Delt prioritering
Kedelsekvensskift
HK1
HK2 ... HK15

JA/NEJ
JA/NEJ
JA/NEJ
FRA/TIL
Brænderkreds, deaktiveret
Brænder- hhv. blanderkreds/Fast temp./
Returløbsforhø./beholdervarmekreds/deaktiveret
Beholdervarmekreds/, deaktiveret
VRS 620, VR 60, VR 31, VIH-RL, VPM S,
VMS, VM W ...
afhængigt af tilsluttet komponent)

NEJ
NEJ
NEJ
FRA
Brænderkreds
Blanderkreds

Aktorik

FRA, LP/UV1, ZP, HK1-P, HK2
Åbner, HK2 TIL, HK2-P, HK3 Åbner,
HK3 TIL, HK3-P, KP/AV, C1/C2 ...
afhængigt af selekteret komponent)

FRA

Sensorik

HK1, HK2, HK3, TR, SP, AF ...
afhængigt af selekteret komponent)

SP1

Varmegiver

FRA, WE 1 - 6

FRA

Udluftning solvarme

0 min - 600 min

0 min

Beholder
A7

Valg og kontrol af følere og ventiler Komponent
(¬ kap. 7.5.7).

Beholder
Varmekreds
VRS 620

Tabel 13.5 Fabriksindstillinger (fortsættelse)
*) De tilsluttede komponenter og indstillinger er afgørende for,
hvilke parametre vises i menuen.
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Menu Menu
Betegnelse

1

2
3

4

5

Grunddata
(¬ kap. 7.3.2)

Sol udbytte
¬ kap. 7.3.3).
Tidsprogram
¬ kap. 7.3.4).

indstillelige
driftsværdier

Bemærkninger

Dato
ugedag
klokkeslæt
Omstilling Sommer/
Vinter tid
Tilbagestilling værdi
udbytte fra solvarme
Ugedag/blok

Dag, måned og år
vælges;
time, minutter vælges

1 Start/slut klokkeslæt
2
3
Programmering Ferietidsrum
af ferier for
hele systemet
¬ kap. 7.3.5).
Ferie-beregnet opvarmning
HK1
Parameter
¬ kap. 7.3.6).

Sænkningstemperatur

Varmekurve

7

8

Varmtvand
parametre
¬ kap. 7.3.6).
Ændring af
navn
¬ kap. 7.3.7).
Frigive
kodeniveau
¬ kap. 7.3.8).

Beregnet varmtvand

HK 1

Kodenummer

Enhed

Grafisk visning af historien ændrer sig ikke
Ugedag/blok med dage
(f.eks. ma-fr) vælges
Der står tre tidsvinduer
til rådighed pr. dag/pr.
blok med dage
Start dag, måned, år
indstilles;
Slut dag, måned, år indstilles
Beregnet rumtemperatur for ferietidsrum indstilles
Sænkningstemperatur
fastlægges for tidsrum
mellem tidsvinduerne

Min.
værdi

Maks.
værdi

Trinvis/
valgmulighed

Fabriksindstilling

Auto, fra

Fra

Egen indstilling

kWh

Timer/
minutter

10 min.

°C

5

30

1

15 °C

°C

5

30

1

15

0,1

4

0,05-0,1

1,2

35

70

1,0

60

Fremløbstemperatur
reguleres afhængigt af
udetemperatur;
der kan vælges mellem
forskellige varmekurver
Beregnet temperatur
°C
indstilles for
varmtvandsopvarmning
vilkårlige navne
indtastes med op til
10 tegn
Kodenummer indtastes
for adgang til VVS-installatørens betjeningsniveau

HK 1

Tabel 13.6 Parametre, der kan indstilles på brugerniveauet
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Overensstemmelseserklæring

Fig. A.1 Overensstemmelseserklæring
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Funktionsoversigt
3. Differenceregulering
Funktionsmåde:
– hvis TD1 > TD2 + tilkoblingsdifference (menu C5), så
aktiveres udgang MA
– hvis TD1 < TD2 + frakoblingsdifference (menu C5), så
frakobles udgang MA igen
I hydraulikdiagrammerne 1-4 bruges den 3. differenceregulering til opvarmningsstøtte.
I alle øvrige diagrammer står den 3. differenceregulering ikke til rådighed.
Antal trin
Trinnene konfigureres som regel allerede ved systemkonfigurationen – en parametrering er kun nødvendig i
tilfælde, hvor 2-trinsbrændere skal aktiveres som
ettrinsbrændere.
Antal varmegivere
Disse konfigureres som regel allerede ved systemkonfigurationen – en parametrering er kun nødvendig i
undtagelsestilfælde (f.eks. når varmegiver tages ud af
anlæggets system).
AT-opvarmning
Udetemperatur, hvorfra der opvarmes kontinuerligt
uden for de programmerede tidsvinduer med den beregnede rumtemperatur/varmekurve, der er forbundet med
varmekredsen.
En natsænkning eller totalfrakobling finder ikke mere
sted, når den indstillede temperatur nås eller underskrides.
Beholder startydelse
Formålet med denne funktion er hurtigt at stille beholderopvarmningsydelsen klar. Til dette kan du fastlægge
antallet af kedeltrin eller varmegivere, som beholderopvarmningen skal startes med. Her skal du være
opmærksom på beholderens ydelse for at undgå en
unødvendig pendling af varmegiveren ved varmtvandsopvarmningen.
Grundindstilling: 1 (varmegiver eller første trin)
Beholderefteropvarmningskreds/beholderefteropvarmningsforsinkelse
Ved reguleringen bruges beholdervarmekredsen til den
tidsmæssige frigivelse af efteropvarmningsfunktionen.
Efteropvarmningen gennemføres i det programmerede
tidsprogram, så længe den beregnede beholderværdi
endnu ikke er nået. Beholderefteropvarmningen aktiveres, hvis den beregnede beholderværdi er underskredet
med mere end 5 K.
For at undgå unødvendig efteropvarmning er der integreret en funktion „Efteropvarmningsforsinkelse". Kører
solvarmepumpen, forsinkes den egentligt nødvendige
efteropvarmning med den indstillede værdi. Frakobler
solvarmepumpen i forsinkelsestiden, aktiveres straks
efteropvarmningen.
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Reguleringen viser et på fabrikken forprogrammeret tidsprogram, som du kan tilpasse individuelt:
Ma. – fr.
5:30 – 22:00
Lø
7:00 – 23:30
Lø
7:00 - 22:00
De forindstillede tider gælder ikke for VPM W.
Beholderfrostsikring
Temperaturen i beholderen holdes altid på en mindste
temperatur på 12 °C. Beholderfrostsikringen virker ikke,
hvis en kontakt på beholderfølerindgangen er koblet til
(R 0 Ohm – R uendelig).
Beregnet fremløbstemperatur
Fremløbstemperaturen i en varmekreds, som reguleringen har beregnet på basis af de fastlagte parametre.
Beskyttelse mod legionellabakterier
Beskyttelsen mod legionellabakterier kan kun aktiveres
globalt for alle beholdervarmekredse. Er funktionen
aktiveret, udføres den indtil det indstillede tidspunkt: 1x
om ugen eller hver dag på det udvalgte tidspunkt køres
beholderen og de pågældende varmtvandsledninger op
til en temperatur på 70 °C. Hertil øges den pågældende
beregnede beholderværdi til 68/70 °C (2 K–hysterese),
og den pågældende cirkulationspumpe tilkobles. Funktionen afsluttes, når beholderføleren i et tidsrum på >
30 min registrerer en temperatur på ≥ 68 °C, eller når
en periode på 90 min er udløbet (for at forhindre at
systemet "bliver hængende" i denne funktion ved samtidig tapning).
Beskyttelsen mod legionellabakterier udføres ikke til
svømmebadet (beholderføler 3).
Særligt Er 230–V–kontakten konfigureret som „Kontakt
til beskyttelse mod legionellabakterier“, tages der herover en solvarmepumpe i drift, der blander indholdet i
solvarmebeholderen, så det nederste beholderområde
kan nå den nødvendige temperatur.
Er der som følge af en solvarmeopvarmning på den
nederste beholderføler allerede nået en temperatur på
> 68 °C, skal kedlen ikke tilkobles. Så tilkobles kun kontakten til beskyttelse mod legionellabakterier og cirkulationspumpen.
Blanderkreds/blanderregulering
Ved en blandet varmekreds forstås en varmekreds, som
via et indstillingsorgan (blander) er koblet fra kedelkredsen (temperatur).
Blanderkredsens reguleringsforhold
Afviger den aktuelle temperatur i blanderkredsen mere
end +/- 0,5 K fra den beregnede fremløbstemperatur,
der kræves af reguleringen, aktiveres blandeventilen via
blandermotoren med impulser af variabel funktionstid
(ED). Funktionstiden (spændingssignal for "Åben" eller
"Lukket") er afhængig af reguleringsafvigelsen, dvs. af
temperaturdifferencen mellem faktisk og beregnet
fremløbsværdi og proportionalen.
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I indstillingen fra fabrikken har vi fastlagt et
proportionalområde på 12 K, dvs. at der ved en reguleringsafvigelse på 12 K eller mere køres med et tilkoblingsforhold på 100 % mod "Åben" eller "Lukket". Er
reguleringsafvigelsen for eksempel på 6 K, så køres
blanderen med et tilkoblingsforhold på 50 %. Da periodetiden har en fast takttid på 20 sek., betyder det at
blanderen i 10 sek. kører mod "Åben" eller "Lukket" og
står stille i 10 sek.
Delt prioritering
Ved en kaskadedannelse med kedler kan drikkevandsbeholderen i hydraulikdiagrammerne 5-8 forbindes
hydraulisk direkte med prioriteringsskifteventilen eller
kedlens varmepumpe med den højeste eBUS adresse. I
dette tilfælde skal den delte prioritering aktiveres. Ved
et varmtvandskrav via beholderføleren TD2 bruges den
sidste kedelbeholderopvarmning, alle andre kedler kan
stadigvæk betjene bufferbeholderen.
ED-styring
ED-styringen har til formål at holde solvarmekredsen på
tilkoblingsværdien og dermed i drift så længe som
muligt. Hertil til- og frakobles pumpen i periodiske intervaller afhængigt af differencen mellem solfanger– og
beholdertemperatur nede. Når tilkoblingsdifferencen
nås, startes funktionen (hvis aktiveret) med 30 % af
funktionstiden – dvs. pumpen tilkobles i 18 sekunder - og
frakobles derefter i 42 sekunder. Stiger temperaturdifferencen, øges funktionstiden (f.eks. 45 sekunder til, 15
sekunder fra). Falder temperaturdifferencen, reduceres
funktionstiden (f.eks. 20 sekunder til, 40 sekunder fra).
Perioden er altid et minut.
Bemærk: Gælder ikke i kombination med en solvarmestation VPM S eller VMS.
Faktisk fremløbstemperatur
Den faktisk eksisterende fremløbstemperatur i en varmekreds.
For høj temperaturforøgelse
Funktionen har ved blandervarmekredse til formål
a) at forhindre, at blanderen ved kedlens beregnede
temperatur kort før genindkoblingen af kedlen ikke
kan nå op på sin beregnede værdi trods fuld åbning,
b) at forhindre, at der ved blanderkredse med stor opblanding i opvarmningsdriften om morgenen ikke kan
nås op på blanderens beregnede værdi (også ved
kedeltemperatur på den beregnede værdi), fordi den
faste opblanding sænker blanderkredsens temperatur for meget,
c) at muliggøre et optimalt reguleringsområde for blanderens drift. (en stabil drift er kun mulig, når blanderen kun i sjældne tilfælde er nødt til at køre hen til
"Åben" anslaget, hvorved en højere reguleringskvalitet sikres).
Derfor kan du indstille en fælles højere kedeltemperatur
for alle blanderkredse. Denne forøger den aktuelt beregnede varmekredstemperatur med den indstillede værdi.
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Frakoblingsdifference
Underskrider differencen mellem solfangertemperatur
og nederste beholdertemperatur frakoblingsdifferencen,
frakobler solvarmepumpen.
NB: Frakoblingsdifferencen skal være mindst 1 K mindre
end den indstillede tilkoblingsdifference. Af den grund
indstilles værdien for indstillingsdifferencen automatisk
ved en underskridelse på 1 K.
Bemærk: Gælder ikke i kombination med en solvarmestation VPM S eller VMS.
Frostsikringsforsinkelse / varmeanlæg frostsikring
Funktionen Varmeanlæg frostsikring sikrer i
driftsmåderne Fra, Eco (uden for tidsvinduerne) frostsikringen i anlægget og gælder for alle tilsluttede varmekredse. For at forhindre, at anlægget fryser til ved en
udetemperatur på under 3 °C, sættes den beregnede
rumtemperatur på den indstillede beregnede
sænkningsværdi, og varmekredspumpen indkobles.
Frostsikringsfunktionen kan undertrykkes i et bestemt
tidsinterval ved indstilling af forsinkelsestid
(indstillingsområde 0 - 23 h).
Desuden aktiveres frostsikringen uafhængigt af den
målte udetemperatur, hvis det ved tilsluttet fjernbetjeningsenhed konstateres, at den målte rumtemperatur er
lavere end den indstillede sænkningstemperatur.
Indkoblingsforsinkelse (kun for kaskader)
Her drejer det sig om det tidrum, som skal afventes
efter efterindkobling af det foregående kaskade-/kedeltrin til indkobling af næste trin. Denne funktion har til
formål at forhindre en unødvendig ind- og udkobling af
trinnene, når anlægget er tæt på den ønskede, beregnede værdi. Det næste trin indkobles kun, hvis den aktuelle, beregnede værdi for anlægget efter udløb af denne
periode endnu ikke er nået eller er overskredet.
Kedelkoblingshysterese
Ved kaskade af varmegivere samt ved totrinskedler er
en kedelkoblingshysterese nødvendig for at koble varmegiverne / kedlens trin til og fra. Reguleringen
muliggør en individuel indstilling af den nødvendige koblingshysterese. Herved er der fastlagt de følgende
værdier, som der kobles til og fra ved:
- Tilkoblingstemperatur 1/3 af hysteresen under den
beregnede værdi for anlægget,
- Frakoblingstemperatur 2/3 af hysteresen over den
beregnede værdi for anlægget.
Koblingshysteresen er asymmetrisk, så kedlen også har
mulighed for at koble til ved højere udetemperaturer (=
lav beregnet fremløbstemperatur) (specielt ved flade
varmekurver).
Parameter koblingshysterese: 1 – 20 K Grundværdi 8 K
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Kedelsekvensskift (kun for kaskader)
Formålet med kedelsekvensskiftet er en ensartet driftstid for alle tilsluttede varmegivere.
Der foretages skift i kedelsekvensen, når:
1. Kedelsekvensskiftet er frigivet i menuen, og
2. Kedelsekvensskiftet er muligt i det valgte hydraulikdiagram, og
3. Differencen i aktiveringsvarigheden mellem første og
sidste kedel er 100 h.
- I dette tilfælde sorteres der i stigende rækkefølge
efter aktiveringstimer.
- Der bruges en intern værdi for aktiveringstimerne,
driftstimerne for kedlen udlæses ikke.
Bemærkninger:
– Ved varmegivere med forskellige ydelser er det ikke
fornuftigt at arbejde med kedelsekvensskift.
Konfigurering af varmekreds
I installationshjælpen (Menu A6) kan du konfigurere alle
tilsluttede varmekredse i overensstemmelse med deres
anvendelse. Ved konfigurationen vises der i displayene
kun de værdier og parametre, som har betydning for
den valgte varmekredstype.
Konstantkreds/konstantregulering
Denne funktion bruges til specialanvendelser som
portslør, ventilatorer el. lign. Ved denne regulering
reguleres der til en fast fremløbstemperatur uafhængigt
af den beregnede rumtemperatur og udetemperaturen.
Ved denne reguleringstype kan alle driftsmåder indstilles. Den behovsafhængige varmeudkobling virker ligeledes.
Legionella
Legionella er levende bakterier i vandet, der udbreder
sig hurtigt og kan føre til alvorlige lungesygdomme. De
opstår der, hvor opvarmet vand giver dem optimale
betingelser for at formere sig. Kortvarig opvarmning af
vandet over 65 °C dræber legionella.
Maksimal foropvarmning
Med denne funktion er det muligt at aktivere varmekredsene inden opvarmningsvinduet, med det formål at
nå den beregnede dagsværdi, allerede når opvarmningsvinduet starter.
Funktionen udføres kun for dagens første opvarmningsvindue. Opvarmningens start fastlægges
afhængigt af udetemperaturen:
Påvirkning fra udetemperaturen (AT):
AT ≤ –20 °C :
indstillet foropvarmningstid
AT ≥ +20 °C : ingen foropvarmningstid

Maksimal forudgående frakobling
Denne funktion har til formål at forhindre en
unødvendig opvarmning af opvarmningssystemet umiddelbart før et forprogrammeret sænkningstidspunkt.
Derved beregnes den faktiske tid afhængigt af udetemperaturen af reguleringen. Den indstillede værdi viser
kun kundens ønskede maksimale tidsrum. Ligger udetemperaturen ved -20°C, findes der ingen forfrakobling,
ved en udetemperatur på +20°C anvendes den indstillede maksimale forfrakobling. Ligger udetemperaturerne mellem disse to nøgletal, beregner reguleringen
en værdi, som svarer til et lineært forløb mellem disse
to nøglepunkter.
Maksimaltemperatur solvarmebeholder
For på den ene side at opnå et så højt udbytte af opvarmningen af solvarmebeholderen som muligt, men på
den anden side at muliggøre en sikring mod tilkalkning,
kan du indstille en maksimalbegrænsning for solvarmebeholdertemperaturen.
Til dette anvendes ved beholder 1 sensoren „Beholdertemp. foroven“ SP1, hvis denne er tilsluttet til den
pågældende beholder. Ellers anvendes føleren „Beholdertemp.for neden“ SP2. Til den anden beholder
(svømmebad) anvendes SP3.
Hvis den indstillede maksimaltemperatur overskrides,
frakobles solvarmekredspumpen. En opvarmning med
solvarme frigives først igen, når temperaturen ved den
aktive føler er faldet 1,5 K under maksimaltemperaturen.
Maksimumstemperatur varmekreds
Den maks. fremløbstemperatur kan indstilles separat for
hver varmekreds. De beregnede fremløbstemperaturer
begrænses til den indstillede værdi.
Mindste temperatur solvarmekreds og kedel til fast
brændstof
Den mindste temperatur kan indstilles til hver solvarmekreds eller kedlen til fast brændstof (ved hydraulikdiagrammer med kedel til fast brændstof) i oprådet fra 0 ...
99 °C.
Bemærk: Først når solfangerføleren har en værdi >mindste temp., frigives delta-T reguleringen.
Bemærk: Gælder ikke i kombination med en solvarmestation VPM S eller VMS.
Minimaltemperatur varmegiver
Kedlens minimaltemperatur har til formål at beskytte
kedlen mod f.eks. korrosion, når kedlen eksempelvis
konstant skal fungere i kondensatområdet på grund af
stort vandindhold. Indstillingsområdet ligger mellem 15
°C og 65 °C (ved levering 15 °C).

Mellem de to nøgletal foretages der en lineær beregning
af tidsperioden.
Er foropvarmningen først startet, afsluttes den først,
når tidsvinduet er nået (ingen afslutning, selv om udetemperaturen stiger i mellemtiden).
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Opvarmningsstøtte med solvarme
Opvarmningsstøtten med solvarme bruges til også at
bruge solvarme til opvarmning. I denne forbindelse øges
returløbstemperaturen i varmeanlægget.
Vha. hydraulikdiagrammerne 1-4 kan
opvarmningsstøtten med solvarme nås med den
3. differenceregulering TD1, TD2 og MA.
- TD1 placeres hertil i midten af beholderen,
- TD2 placeres hertil i returløbet.
Parallel beholderopvarmning
Funktionen gælder for alle tilsluttede blanderkredse. Er
den parallelle beholderopvarmning aktiveret, kører forsyningen af blanderkredsene videre ved opvarmningen
af beholderen, dvs. pumperne i blanderkredsene kobles
ikke fra, så længe der fortsat er varmebehov i de
pågældende varmekredse. HK1 frakobles altid ved en
beholderopvarmning.
Pumpeblokeringsbeskyttelse
For at forhindre at kedel-, varme-, cirkulations- eller varmepumpen sidder fast, aktiveres pumperne, som ikke
har været i drift i 24 h, hver dag i ca. 20 sek. efter
hinanden.
Pumpespærretid
For at spare elektrisk energi kan varmekredspumpen
kobles fra i en konfigurerbar periode ved hjælp af fastlagte kriterier.
Som kriterium for "Energibehovet i varmekredsen er
dækket" sammenlignes den aktuelle
fremløbstemperatur med den beregnede
fremløbstemperatur for varmekredsen. Denne sammenligning udføres hvert 15. min. Er differencen i den forbindelse ikke på mere end 2 K, og opfyldes dette kriterium
tre gange efter hinanden, kobles pumpen fra i den indstillede pumpespærretid, blanderen bliver stående i den
aktuelle position.
Rumudkobling
Brugen af rumføleren i fjernbetjeningsenhederne (FBG)
eller i betjeningsenheden (betjeningsenheden skal så
sættes ind i tilbehøret VR 55-vægsoklen) kan parametreres for hver varmekreds:
Rumudkoblingen har til formål at inddrage den aktuelle
rumtemperatur i et referencerum i beregningen af
fremløbstemperaturen. Ved aktiveret funktion anvendes
den pågældende fjernbetjeningsenheds rumføler. Hvis
der ikke er en fjernbetjeningsenhed, benyttes betjeningsenhedens værdi. (På den måde er det muligt at benytte
betjeningsenheden vha. vægmontering ligeledes i et
referencerum til denne funktion.)
Sænkningstemperatur
Sænkningstemperaturen er den temperatur, til hvilken
dit anlæg sænker rumtemperaturen uden for programmerede tidsvinduer.
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Service
Her kan det næste servicetidspunkt for anlægget gemmes.
Solvarmekreds-sikkerhedsfunktion
Hvis solvarmen overstiger det aktuelle varmebehov (f.
eks. alle beholdere fuldt opvarmede), kan temperaturen
i solfangerfeltet stige kraftigt.
Overskrides sikkerhedstemperaturen på
solfangerføleren, frakobles solvarmepumpen for at
beskytte solvarmekredsen (pumpe, ventiler osv.) mod
overhedning. Efter afkøling tilkobles pumpen igen.
Denne funktion udføres uafhængigt for hvert solfangerfelt.
I kombination med VPM S og VMS forsvinder indstillingsparameteren. Solvarmestationerne har deres egen
beskyttelsesfunktion, der altid fungerer.
Specialudgang
Dette er en 230–V–skiftekontakt, der kan bruges enten
til at efteropvarme via E–patron eller til at opvarme
beholderen elektrisk eller som skiftekontakt til beskyttelse mod legionellabakterier.
Specielle driftsmåder:
Er driftsmåden Auto valgt til beholderkredsen, påvirker
følgende specielle driftsmåder efteropvarmningen:
Party Beholderopvarmning indtil den faldende flanke for
det næste tidsvindue
Ferie: Beholderopvarmning deaktiveret
Beholderopvarmning en enkelt gang: Beholderen opvarmes en gang indtil den indstillede, beregnede temperatur
Start solvarme
Afhængigt af konstruktionen kan der ved nogle solfangere være en tidsmæssig forsinkelse på måleværdien
ved temperaturmålingen; denne kan afkortes med solvarmepumpekickfunktionen.
Måleværdi for solfangertemperaturen ved aktiveret solvarmepumpekickfunktion:
Når temperaturen ved solfangerføleren er steget >25 °C
og 2 K/time, tilkobles solvarmepumpen i 15 s (solvarmepumpekick). Derved transporteres den opvarmede
solvarmevæske hurtigere hen til målestedet.
Overskrider temperaturdifferencen mellem solfanger og
beholder den indstillede tilkoblingsdifference, så kører
solvarmepumpen tilsvarende lang for at opvarme beholderen (differenceregulering).
Er to solvarmekredse tilsluttet, gælder aktiveringen af
solvarmepumpekickfunktionen for begge solvarmekredse. Funktionen udføres separat for alle solfangerfelter.
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Telefon
I servicedisplayet kan du indtaste et telefonnummer,
som i tilfælde af service automatisk vises i displayet.
Temperatur fejlerkendelse
Med denne funktion er det muligt at identificere fejl med
hensyn til indstilling eller beregning i en varmekreds.
Nås den fastlagte, beregnede temperatur heller ikke
efter længere tid (kan parametreres: FRA, mellem 1 og
12 h), ses en fejlmelding for den pågældende kreds.
Fabriksindstilling:
FRA
Temperaturkorrektur faktisk rumtemperatur
Den viste værdi for rumtemperaturen kan efter behov
forskydes op eller ned i et område på +/–3 °C.
Temperaturkorrektur udetemperatur
Sensorværdien for udeføleren, der tilsluttes til reguleringen, kan forskydes med en værdi på +/– 5 °C for at
udligne fremmed påvirkning. Dvs. den målte udetemperatur ændres med den indstillede værdi.
Indstillingsområde:
–5 K ... +5 K,
Grundindstilling:
0K
Testdrift
I testdriften kan du separat kontrollere og aktivere hver
enkelt føler, hver pumpe og hver blander for varmekredsene.
Tilkoblingsdifference
Tilkoblingsdifferencen baserer på en sammenligning
mellem solfangertemperaturen og den nederste temperatur for solvarmebeholderen. For at opvarme beholderen til den beregnede værdi tilkobles solvarmekredspumpen, når den fastlagte værdi overskrides dvs. tilkoblingsdifferencen.
Bemærk: Gælder ikke i kombination med en solvarmestation VPM S eller VMS.
Udetemperatur (AT)-frakoblingsgrænse
Ved AT-frakoblingsgrænse forstås den værdi for udetemperaturen, hvorfra den behovsafhængige opvarmningsfrakobling (automatisk sommerfrakobling) virker.
AT-frakoblingsgrænsen kan indstilles separat for hver
varmekreds i området fra 5 ... 50 °C, ved standardleveringen er værdien indstillet på 21 °C. Som standard er
den beregnede rumtemperatur for hver varmekreds indstillet på 20 °C. Hvis der skal foretages en ændring af
den beregnede rumtemperatur i grundmenuen, skal ATfrakoblingsgrænsen i givet fald også ændres (mindst 1
°C højere end den beregnede rumtemperatur).
Når reguleringen tages i drift, spørger systemet først
om det nødvendige hydraulikdiagram. De hydraulikdiagrammer, der står til rådighed, er beskrevet i kapitel 5.
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Udkoblingsforsinkelse (kun for kaskader)
Når udkoblingsforsinkelsestiden er udløbet, udkobles
det næste trin, der skal udkobles, kun hvis udkoblingstemperaturen stadig er overskredet.
Udluftningsfunktion solvarmekreds
Via menuen A7 kan pumpen til solvarmekredsen aktiveres i en indstillelig periode på op til 600 minutter for at
gennemføre udluftningen uafhængigt af reguleringen.
Bemærk: I kombination med VPM S og VMS
understøttes denne funktion ikke, da begge solvarmestationer hele tiden gennemfører en udluftning.
Udtørring
Udtørringsfunktionen har til formål at "varmetørre" et
frisk støbt gulv i henhold til forskrifterne. Ved aktiveret
funktion er alle driftsmåder afbrudt, også de
driftsmåder, der er valgt med telefonkontakten.
Fremløbstemperaturen for den regulerede varmekreds
reguleres uafhængigt af udetemperaturen efter et forindstillet program.
Starttemperatur: 25 °C
I displayet vises driftsmodussen med den aktuelle dag
og den beregnede fremløbstemperatur, den løbende dag
kan indstilles manuelt.
Ved start af funktionen gemmes det aktuelle klokkeslæt
for starten. Dagsskiftet gennemføres
nøjagtigt på dette klokkeslæt.
Efter net-fra/-til starter tørringen af det støbte gulv
med den sidste aktive dag.
Følgende indstillinger er mulige for blanderkredse: Blanderkreds (gulvvarme- eller radiatorkreds som blanderkreds), konstant (dvs. blanderkredsen reguleres til en
fast værdi), returløbsforøgelse (ved konventionelle varmegivere og anlæg med stort vandindhold til beskyttelse mod korrosion i kedlen ved en længere underskridelse af dugpunktet) beholdervarmekreds og "deaktiveret" (hvis der ved et blandemodul VR 60 ikke er brug
for den anden varmekreds, til undertrykkelse af parametrene).
udvalg hydraulikdiagram
Reguleringen råder over 9 allerede gemte systemkonfigurationer (hydraulikdiagrammer). Når hydraulikdiagrammet vælges, gennemføres allerede en forkonfiguration.
Varmekurve
Som varmekurve betegnes fremløbstemperaturen i
varmeanlæg, der beregnes afhængigt af udetemperaturen. Varmekredsens fremløbstemperatur bliver varmere
i denne forbindelse, jo lavere udetemperaturen bliver.
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Varmepumpeefterløb
Efter frakobling af kedlen ved afslutningen på beholderopvarmningen starter beholdervarmepumpens
efterløbstid. I denne periode gives der ikke noget temperaturbehov til den/de varmegiver(e), som har varmet
varmtvandsbeholderen op. Alle andre funktioner (styring varmepumpe/UV ...) fortsætter i denne periode.
Denne funktion har til opgave at forsyne varmtvandsbeholderen med de høje fremløbstemperaturer, som er
nødvendige til beholderopvarmningen, før varmekredsene især brænderkredsen igen frigives.
Varmtvandsefteropvarmning drikkevandsbeholder
Efteropvarmningen for drikkevandsbeholderen (SP1 ved
hydraulikdiagram 1–4 hhv. SP4 ved hydraulikdiagram 5–
8) gennemføres altid, når:
• beholderkredsen ligger i det programmerede tidsvindue,
• beholdertemperaturen ligger 5K under den indstillede,
beregnede værdi.
Den aktiverede efteropvarmningsforsinkelse forhindrer
beholderopvarmningen for den indstillede tid, når udbyttet fra solvarme er til stede. I hydraulikdiagrammet 9
udløses efteropvarmningen via rentvandsstationen
VPM W. Se vejledning VPM W.
Varmtvandsprioritet
Varmtvandsprioritetskoblingen er kun aktiv, hvis
varmtvandsbeholderen i hydraulikdiagrammerne 5-8 er
tilsluttet direkte til prioriteringsskifteventilen eller varmepumpen til kedlen. Beholderføleren TD2 forbliver
tilsluttet på VRS 620. Kedlen kan ved denne hydrauliske
forbindelse enten opvarme bufferbeholderen eller
varmtvandsbeholderen.
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