Condexa PRO 50 M
Condexa PRO 100 M
Condexa PRO 100 S

Riello Condexa PRO
vegghengte kondenserende gasskjeler
Instruksjonsmanual

TALLATIONSVEJLEDNING

Overensstemmelse

POWER PLUS
Condexa
PRO kedlerne opfylder kravene i:
• Gasdirektivet 90/396/EØF
• Direktivet 92/42/EØF (✫✫✫✫).
• EMC-Direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF.
• Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF.
• Reglement vedrørende kondenserende kedler 677.
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INSTALLATION
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Nogle steder i vejledningen anvendes følgende
symboler:

b GIV AGT

= gælder for handlinger, der kræver
særlig forsigtighed og passende forberedelse

a FORBUDT = gælder for handlinger, der UNDER
INGEN OMSTÆNDIGHEDER må udføres

Nærværende vejledning med kodenr. 068660DK - Rev.1
(03/06) består af 72 sider.
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Almindelige Advarsler

b Når man har fjernet emballagen, skal man sørge for,

at leveringen er intakt og det hele er kommet frem.
Skulle dette ikke være tilfældet, bedes De henvende
Dem til den RIELLO forhandler, der har solgt
kedlen.

b Kedlen skal installeres af autoriseret firma.
b Kedlen skal anvendes til det formål, som er angivet
af RIELLO og som den er designet til.

RIELLO fralægger sig ethvert ansvar

-

kontraktmæssigt såvel som udenfor kontraktforhold i tilfælde af skader på mennesker, dyr eller materielle
goder, der skyldes forkert installation, regulering eller
vedligeholdelse samt uhensigtsmæssig anvendelse.

bI

tilfælde af vandudslip skal kedlen frakobles
elforsyningen, der skal lukkes for vandforsyningen
og der skal straks rettes henvendelse til tekniker med
den fornødne faglige kompetence.

b Man skal med jævne mellemrum undersøge, om
kondensatudløbet er helt frit for hindringer.

b Man skal med jævne mellemrum undersøge, om

vandanlæggets driftstryk udgør 1,5 bar bar og under
alle omstændigheder befinder sig under apparatets
maksimumsgrænse.
Skulle dette ikke være tilfældet, skal der rettes
henvendelse til en tekniker med den fornødne faglige
kompetence.

b Hvis kedlen ikke skal anvendes over en længere

periode, skal man foretage mindst ét af følgende
indgreb:
- stil anlæggets hovedafbryder på ”slukket”
- luk for varmeanlæggets gas- og vandhaner
- tøm varmeanlægget, hvis der er risiko for frost.

b Der skal foretages eftersyn af kedlen mindst én gang
om året.

b Denne vejledning er en fast bestanddel af kedlen.

Den skal opbevares omhyggeligt og ALTID følge
med kedlen, også hvis den overdrages til en anden
ejer eller bruger, eller hvis den skal installeres i et nyt
anlæg.
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Grundlæggende Sikkerhedsregler
De bedes være opmærksom på, at det i forbindelse med anvendelse af produkter, der fungerer med gas, el og vand, er
nødvendigt at overholde nogle grundlæggende sikkerhedsregler såsom:

a Det er forbudt at lade børn og ukyndige personer
anvende kedlen uden opsyn.

a Det er forbudt at aktivere elektriske anordninger eller

apparater som fx. afbrydere, husholdningsapparater,
hvis der er lugt af gas eller uforbrændte stoffer. Skulle
dette forekomme, skal man:
- udlufte rummet ved at åbne døre og vinduer;
- lukke gashanen;
- straks rette henvendelse til en tekniker med den
fornødne faglige kompetence.

a Det er forbudt at trække i elledningerne fra kedlen,
samt at skille dem ad eller sno dem, selvom de
allerede er frakoblet elforsyningen.

a Det

er forbudt at tilstoppe opstillingsrummets
friskluftåbninger eller gøre dem mindre.

a Kedlen må ikke installeres udendørs. Den er ikke

beregnet til at fungere udendørs, og den er ikke
forsynet med passende frostbeskyttelse.

a Det

a Afbryd ikke kedlen, hvis udetemperaturen kommer

a Det er forbudt at foretage hvilket som helst teknisk

a Det er forbudt at efterlade brændbare beholdere og

er forbudt at berøre kedlen, hvis med bare
fødder.
indgreb eller rengøringsarbejde, før kedlen frakobles
elforsyningen ved at stille anlæggets hovedafbryder
på ”slukket”.

a Det er forbudt at foretage ændringer på sikkerhedseller reguleringsanordningerne uden først at have
indhentet tilladelse dertil og anvisninger fra kedlens
producent.

ned under NULPUNKTET (fare for frost).

stoffer i det rum, hvor kedlen er installeret.

a Det er forbudt at efterlade indpakningsmaterialet i

naturen eller efterlade det indenfor børns rækkevidde,
da der er mulighed for, at der opstår farer derved.
Dette materiale skal derfor bortskaffes i henhold til
den gældende lovgivning.

a Det er forbudt at tilstoppe i kondensatafløbet.
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Beskrivelse

Condexa PRO er en væghængt, kondenserende kedel med
centralvarmeprioritering, forsynet med premix-brænder,
bestående af et eller to kedler alt efter modellen.
POWER PLUS kan sammenbygges i en kaskade, med
det formål at skabe modulære kedelanlæg bestående af
hydraulisk forbundne kedler, hvis elektroniske styringer
kommunikerer via bus. Hvert kedels nytteeffekt når 48,50
kW (100%, 50°C- 30°C) og er modulerende fra 30% til
100%. Ydelsen kommer op på 108,7%, og takket være
den udledte røggas’ lave temperatur er det muligt at
anvende et aftræksrør af polypropylen (klasse B1) med
en diameter på blot 50 mm, der kan nå en længde af i
alt 30 meter. Apparatets alsidige elektroniske print gør
det muligt at oprette en forbindelse hurtigt til hvilket som
helst centralvarme- og brugsvandsopvarmningsanlæg med
beholder og gør det muligt at styre tre kredse med tre
forskellige temperaturer samtidigt. Montering af kedlerne i
kaskade giver ikke kun mulighed for den klassiske skiftevise
tænding. Denne kan også foretages således, at når den
første kedel når en vis effekt, så går de efterfølgende i
gang, alle med den samme belastningsfaktor.
Derved er det muligt at fordele den ydede effekt mellem flere
varmevekslere med et forhold mellem effekt og vekselflade,
der er særligt gunstigt for at udnytte kondensationsvarmen.
Der findes særligt tilbehør beregnet til at forsyne kedlen
med tovejsventil eller cirkulationspumpe eller til indsugning
af luft til forbrændingsprocessen fra de ydre rum. Man
kan desuden bestille vandsamlerør, et røggassamlerør til
installation i kaskade og fjernbetjening til fjernstyring af
systemet (indstilling af parametre og visning af temperaturer
og fejl).

- premix brænder med luftblæsning og et konstant luftgasforhold
- effekt fra 16,3 til 100 kW (modellerne 100M og 100 S)
- varmeydelse op til 450 kW med forbindelse af op til
9 kedler i kaskade ved hjælp af hydraulisk kit (kode
1102409), der kan bestilles separat
- maksimal røggasudgangstemperatur 80°C
- samlet længde røggasaftræk og indsugning af luft til
forbrændingsprocessen op til 30 m med Ø 50 mm
- hurtig forbindelse af vand- og gassamlerørene
(ekstraudstyr) med udgang til højre eller til venstre
- styring og kontrol via mikroprocessor med automatisk
diagnosticering via signallamper og skærm
- mulighed for at aktivere op til 60 kedler på række med
den elektroniske styring
- frostfunktion aktiveret på grundlag af udetemperatur og/
eller kedlens temperatur
- forberedelse til indretning af rumtermostat med zoner
med høj og lav temperatur
- ekstern føler, der tilkobler funktionen klimakontrol
- eftercirkulationsfunktion
for
centralvarmeog
brugsvandskredsene
- kan indstilles til prioritering af brugsvand, høj- eller
lavtemperaturkreds
- mulighed for at styre to kredse med fast punkt eller
vejrkompensering med to forskellige kurver
- automatisk invertering af den rækkefølge, som brænderne
tændes i
- nødfunktion, som på trods af en fejl i Masterkortet giver
mulighed for at styre Slavekortene.

Sikkerhedsanordninger

Condexa PRO kedlen er forsynet med følgende sikkerhedsanordninger, der er installeret på hver kedel:

Sikkerhedstermostat med automatisk genindkobling,
der stopper kedlen, hvis fremløbstemperaturen kommer
op over 90°C, idet brænderen stoppes.
Vandkreds diagnosticering I hver kedel kontrolleres
varmeoverføringsmidlets
minimalfremløb
af
en vanddifferenspressostat og et elektronisk
sikkerhedssystem, der kontrollerer en fremløbsføler og
en returføler. Apparatet bringes over til en sikker tilstand i
tilfælde af vandmangel eller utilstrækkelig cirkulation.
Sikkerhedsanordning røggasudledning
Røggassonden, der befinder sig forneden på veksleren,
forårsager en forstyrrelse, hvis røggassens temperatur er
høj ( > 80°C). Flydelegemet i vandlåsen hindrer desuden
røggassen i at komme igennem kondensatafløbet.
Ventilator sikkerhedsanordning Takket være en
Hall-omdrejningsindikator overvåges ventilatorens
omdrejningshastighed konstant.
Kedlerne er beregnet til kombineret
installering; takket være systemets høje moduleringsforhold er det muligt at bygge kompakte, yderst fleksible
varmeanlæg.
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Condexa PRO kedlens hovedegenskaber er som følger:

b Hvis sikkerhedsanordningerne udløses, betyder det,

at der er opstået en funktionsforstyrrelse i kedlen,
som kan være farlig. Der skal således straks rettes
henvendelse til teknisk assistance.

Efter et kort stykke tid er det således muligt at forsøge
at sætte kedlen i drift igen (jævnfør afsnit Første
idriftsætning).

a Kedlen må under ingen omstændigheder sættes i drift
- heller ikke i kort tid – hvis sikkerhedsanordningerne
ikke fungerer, eller hvis de er blevet ændret.

b Sikkerhedsanordningerne

må kun udskiftes

af Riellos tekniske assistance, og der skal

anvendes originale reservedele fra producenten.
Der henvises til reservedelkataloget, som følger
med kedlen.
Når reparationen er gennemført, skal man kontrollere, om
kedlen fungerer som den skal.

De verwarmingsketels worden geïdentificeerd

Die Heizeinheiten werden folgendermaßen identifiziert:

- Etikette an Verpackungskarton / Etiket op de verpakking
DEUTSCH Angabe von Artikeln., Seriennummer und Balkencode.
DE
IT
Dit vermeldt de code, het serienummer en de streepjescode.

Identifikation
Identifizierung

NEDERLANDS

N

- Etikette an Verpackungskarton / Etiket op de verp
Identificatie

Angabe von Artikeln., Seriennummer und Balkencod
Dit vermeldt de code,
het
serienummer
endedehand
streep
De verwarmingsketels
worden
geïdentificeerd
aan
van

Die Heizeinheiten werden folgendermaßen identifiziert:
Kedlerne kan identificeres ved hjælp af:

- Mærke på emballagen
- Etikette an Verpackungskarton / Etiket op de verpakking
Angabe von Artikeln.,
Seriennummerserienummer
und Balkencode.
Indeholder
kodenummer,
Dit vermeldt de code, het serienummer en de streepjescode.
ogstregkode.

DEUTSCH

NEDERLAN
�

DE
IT

�

- Gasschild
- Technisches Typenschild
Seitlich am Rahmen, enthält Brennstoff
Enthält
die technischen
Identificatie
und Bestimmungsland der Heizeinheit.
und Leistungsdaten.
- Gasschild
- Technisches
- Etiket gas
- Plaatje Technische
gege- enthält Brennstoff
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Enthält die tec
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aan de ha
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- Plaatje Techn
MODELL
/ MODELLEN
Modèles
Viser
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gegevens
Diten
is prestaties.
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100 S RES - 100 S
gebruikt en het land van bestemming.
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/ MODELLEN
MODELL
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92/42/EEC:

η=

European Directive

G25

0085AQ0713

0085 / 07

Categoria :
Categorie:
Kategorie :

G20
P.min.G20= 20 mbar

N°

IP X0D

Cod.

B23,C63,C63x
Pms= 6 bar T = 90 °C

Caldaia a condensazione - Chaudière à condensation - Brennwertkessel - Condenserende verwarmingsketel

I2E(S)B

II2E+3+

II2H3B/P

BE :G20=20 mbar G25=25 mbar

II2H3+

C63,C63x verboden in Belgiè
CH :G20=20
mbardéfendu
G30/G31=50
mbar
C63,C63x
en Belgique

Combustible:
Brennstoff :

92/42/EEC:

NOx: 5

η=

ITkW
:G20=20 mbarkW
G30=28-30 mbar
G31=37 mbar
kW
kW
FR :G20=20 mbar G25=25 mbar
G30=28-30 mbar G31=37 mbar

Pn(min)=

Qn(max)=

Combustibile :
kW
Brandstof
: kW

kW

European Directive

G20

Qn(min)=

P.min.G20= 20 mbar
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CALDAIA REGOLATA PER: CHAUDIE

230 V ~ 50Hz

PAESE DI DESTINAZIONE:
Pressions d’alimentation gaz:
BESTIMMUNGSLAND:
G20 20 mbar

Lire attentivement le manuel d’instructions
PAYS DE DESTINATION:
avant d’installer et mettre en service l’appareil.

kW

G25

G20 - 20 mbar

: B23, C63, C63x
: II2H3B/P

N°

II2E+3+

I2E(S)B

II2H3B/P

ATTENTION

Type de appareil
Catégorie appareil

IP X0D

G20 20 mbar
VERWARMINGSKETEL INGESTELD OP:

Caldaia a condensazione - Chaudière à condensation - Brennwertkessel - Condenserende verwarmingsketel

Pays de destination:

KESSEL GEREGELT FÜR

Lire attentivement le manuel d’instructions
avant d’installer et mettre en service l’appareil.

II2H3+

Categoria :
Categorie:
Kategorie :

effectuéeREGLEE
par le fabricant:
PER:Régulation
CHAUDIERE
POUR:

BE :G20=20 mbar G25=25 mbar

�

- Mærke
til G20
CALDAIA REGOLATA

(Laterale DX)

(Laterale DX)

ATTENTION

0085 / 07

B23,C63,C63x

Pn(max)=

ATTENTION

: B23, C63, C63x
: II2H3B/P

Lire attentivement le manuel d’instructions

avant d’installer
et mettre engaz:
service l’appareil.
Pressions
d’alimentation
G20 20 mbar
G30+G31 50 mbar

CH :G20=20 mbar G30/G31=50 mbar

Type de appareil
Catégorie appareil

FR :G20=20 mbar G25=25 mbar
G30=28-30 mbar G31=37 mbar

�

G20 20 mbar

Qn(max)=

G20 20 mbar

Combustible:
Brennstoff :

ATTENTION

(Laterale DX)

Régulation effectuée par le fabricant:

IT :G20=20 mbar G30=28-30 mbar
G31=37 mbar

Pays de destination:

Lire attentivement le manuel d’instructions
avant d’installer et mettre en service l’appareil.

Régulation effectuée par le fabricant:

: I2E(S)B

Pressions d’alimentation gaz:
G20 20 mbar
G25 25 mbar

Cod.

Pressions d’alimentation gaz:
G20 20 mbar
G30+G31 50 mbar

Pn(min)=

Qn(min)=

Catégorie appareil

Régulation effectuée par le fabricant:

G20 20 mbar

ATTENTION

Lire attentivement le manuel d’instructions
avant d’installer et mettre en service l’appareil.

Lire attentivement le manuel d’instructions
avant d’installer
et appareil
mettre en service
l’appareil.
Type de
: B23, C63,
C63x

(Laterale DX)

G20 20 mbar

Combustibile :
Brandstof :

: B23, C63, C63x
: II2H3B/P

Régulation effectuée par le fabricant:

ATTENTION

Pays de destination:

: B23, C63, C63x
: II2E+3+

Pressions d’alimentation gaz:
G20 20 mbar
G25 25 mbar
G30+G31 28-30/37 mbar

G20 20 mbar

Dit vermeldt de technische
gegevens en prestaties.
0085AQ0713

kW

kW

kW

kW

: B23, C63, C63x
: I2E(S)B

Pressions d’alimentation gaz:
G20 20 mbar
G25 25 mbar

Pn(max)=

kW

kW

kW

C63,C63x verboden in Belgiè
C63,C63x défendu en Belgique

92/42/EEC:

NOx: 5

η=

kW

European Directive

G25

I2E(S)B

II2H3B/P

0085AQ0713

G20

Type de appareil
Catégorie appareil

Pms= 6 bar T = 90 °C

Type de appareil
Catégorie appareil

Pays de destination:

Régulation effectuée par le fabricant:

230 V ~ 50Hz

(Laterale DX)

(Laterale DX)

Type de appareil
Catégorie appareil

II2E+3+

Pays de destination:

P.min.G20= 20 mbar

100 S RES - 100 S

Lire attentivement le manuel d’instructions
avant d’installer et mettre en service l’appareil.

Lire attentivement le manuel d’instructions
avant d’installer et mettre en service l’appareil.

: B23, C63, C63x
: II2E+3+

Pressions d’alimentation gaz:
G20 20 mbar
G25 25 mbar
G30+G31 28-30/37 mbar

N°

50 M RES - 50 M
100 M RES - 100 M

Pays de destination:

Type de appareil
Catégorie appareil

IP X0D

ATTENTION

BE :G20=20 mbar G25=25 mbar

MODELL
/ MODELLEN
Modèles

ATTENTION

Caldaia a condensazione - Chaudière à condensation - Brennwertkessel - Condenserende verwarmingsketel

MODELL
/ MODELLEN
Modèles

Pays de destination:

de behuizing en vermeldt het type
brandstof dat de verwarmingsketel
gebruikt en het land van bestemming.

G20 20 mbar

CH :G20=20 mbar G30/G31=50 mbar

Régulation effectuée par le fabricant:

G20 20 mbar

II2H3+

Régulation effectuée par le fabricant:

FR :G20=20 mbar G25=25 mbar
G30=28-30 mbar G31=37 mbar

Pressions d’alimentation gaz:
G20 20 mbar
G25 25 mbar

Combustible:
Brennstoff :

: B23, C63, C63x
: I2E(S)B

Pressions d’alimentation gaz:
G20 20 mbar
G25 25 mbar
G30+G31 28-30/37 mbar

IT :G20=20 mbar G30=28-30 mbar
G31=37 mbar

Type de appareil
Catégorie appareil

Categoria :
Categorie:
Kategorie :

Pays de destination:

: B23, C63, C63x
: II2E+3+

Combustibile :
Brandstof :

Type de appareil
Catégorie appareil

0085 / 07

1

Pays de destination:

KESSEL GEREGELT FÜR

VERWARMIN

LAND VON BESTEMMING :

G30+G31 50 mbar

Régulation effectuée par le fabricant:(Laterale DX)

Cod.

- GasschildIT FR CH BE
- Technisches Typenschild
Seitlich am Rahmen, enthält Brennstoff
Enthält die technischen
IT FR CH B
und Bestimmungsland der Heizeinheit.
und Leistungsdaten.
G20 - 20 mbar
- Etiket gas
- Plaatje
Technische gege
- Gasmærke
Dit
is
aangebracht
aan
de
zijkant
van
vens
Entfernen oder Fehlen dieser
Het veranderen of verwijderen
van de identificatieplaatjes
Det
befinder
siden
rammen
Modeller
Die Unkenntlichmachung, das Entfernen oder Fehlen
dieser sigenpåvermeldt
Hetafveranderen
of
van de
de behuizing
het
type og angiver
Ditverwijderen
vermeldt de technisch
erungsmerkmale M
des
Produkts
of
soortgelijke
handelingen
maakt
dekedlen
volledige
identificahvilken
gasart,
anvender,
samt landet,gegevens
hvor
100
S
ODELL
/
M
ODELLEN
M
ODELL
/
M
ODELLEN
Modèles
Modèles
brandstof
dat
de
verwarmingsketel
en maakt
prestaties.
Schilder bzw. anderer Identifizierungsmerkmale des Produkts
of soortgelijke handelingen
de v
kedlen
skal
50 M RES - 50 M
- 100 S onmogelijk,
nd Wartungsvorgänge.
tie100
vanS RES
het product
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installatieof
gebruikt
en installeres.
het landelke
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die
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Wartungsvorgänge.
van
het
product
onmogelijk,
waardoo
Die M
Unkenntlichmachung,
das Entfernen oder Fehlen dieser
Het veranderen of verwijderen van de identificatieplaat
100
RES - 100 M
onderhoudswerkzaamheid bemoeilijkt wordt. onderhoudswerkzaamheid bemoeilijkt wor
Schilder bzw. anderer Identifizierungsmerkmale des Produkts
of soortgelijke handelingen maakt de volledige identifi
erschweren die Installations- und Wartungsvorgänge.
tie van het product onmogelijk, waardoor elke installatieonderhoudswerkzaamheid bemoeilijkt wordt.
G20 20 mbar
ATTENTION

KESSEL GEREGELT FÜR

C63,C63x verboden in Belgiè
C63,C63x défendu en Belgique

kW

kW

Pn(max)=

kW

kW

Qn(max)=

kW

kW

92/42/EEC:

European Directive

NOx: 5

kW

Régulation effectuée par le fabricant:

Pn(min)=

Régulation effectuée par le fabricant:

kW

: B23, C63, C63x
: I2E(S)B

Pressions d’alimentation gaz:
G20 20 mbar
G25 25 mbar

G25

Type de appareil
Catégorie appareil

Pressions d’alimentation gaz:
G20 20 mbar
G25 25 mbar
G30+G31 28-30/37 mbar

I2E(S)B

0085 / 07

Pays de destination:

: B23, C63, C63x
: II2E+3+

0085AQ0713

b

FR CH BE

II2E+3+

Pays de destination:

PAYS DE DESTINATION:
LAND VON BESTEMMING :

IT

Caldaia a condensazione - Chaudière à condensation - Brennwertkessel - Condenserende verwarmingsketel

b

Type de appareil
Catégorie appareil

FR :G20=20 mbar G25=25 mbar
G30=28-30 mbar G31=37 mbar

II2E+3+

II2H3B/P

N°

B23,C63,C63x

Pms= 6 bar T = 90 °C

Categoria :

IP X0D

Combustible:

IT :G20=20 mbar G30=28-30 mbar
G31=37 mbar

European Directive

II2H3+

FR :G20=20 mbar G25=25 mbar
IT :G20=20 mbar G30=28-30 mbar G30=28-30 mbarII2H3+
G31=37 mbar

G31=37
mbarpar le fabricant:
Régulation
effectuée

II2E+3+

0085 / 07 II2H3B/P
CH :G20=20 mbar G30/G31=50 mbar
II2E+3+
0085AQ0713
BE :G20=20 mbar G25=25 mbar
I2E(S)B

0085 / 07

230 V ~ 50Hz

Pressions d’alimentation gaz:
G20 20 mbar
G30+G31 50 mbar

G20 20 mbar
FR :G20=20
mbar G25=25 mbar
G30=28-30 mbar G31=37 mbar
ATTENTION

CH :G20=20 mbar G30/G31=50 mbar

II2H3B/P

Caldaia a condensazione - Chaudière à condensation - Brennwertkessel - Condenserende verwarmingsketel

BE :G20=20
mbar
Lire attentivement
le mbar
manuelG25=25
d’instructions
avant d’installer et mettre en service l’appareil.
Caldaia a condensazione - Chaudière à condensation - Brennwertkessel - Condenserende verwarmingsketel

PAYS DE DESTINATION:
LAND VON BESTEMMING :

VERWARMINGSKETEL INGESTELD OP:

FR CH BE

FR CH BE

G20 - 20 mbar

Caldaia a condensazione - Chaudière à condensation - Brennwertkessel - Condenserende verwarmingsketel

P.min.G20= 20 mbar

I2E(S)B

IT

BE :G20=20 mbar G25=25 mbar

0085 / 07

G20 - 20 mbar

CH :G20=20 mbar G30/G31=50 mbar

II2H3+

Type de appareil
: B23, C63, C63x
Combustibile
:
Catégorie
appareil : II2H3B/P

Cod.

IT :G20=20 mbar G30=28-30 mbar
G31=37 mbar

Categoria :
Categorie:
Kategorie :

CALDAIA REGOLATA PER: CHAUDIERE REGLEE POUR:

Combustible:
Brennstoff :

KESSEL GEREGELT FÜR

Combustibile :
Brandstof :

IT

VERWARMINGSKETEL INGESTELD OP:

PAESE CALDAIA
DI DESTINAZIONE:
DE DESTINATION:
REGOLATA PER:PAYS
CHAUDIERE
REGLEE POUR:
LAND VON BESTEMMING :
BESTIMMUNGSLAND:
KESSEL GEREGELT FÜR VERWARMINGSKETEL INGESTELD OP:

Combustibile :
Brandstof :

Pays de destination:

Qn(min)=

G20

P.min.G20= 20 mbar

BE :G20=20 mbar G25=25 mbar

FR :G20=20 mbar G25=25 mbar
G30=28-30 mbar G31=37 mbar

(Laterale DX)

(Laterale DX)

PAESE DI DESTINAZIONE:
BESTIMMUNGSLAND:

KESSEL GEREGELT FÜR

CALDAIA REGOLATA PER: CHAUDIERE REGLEE POUR:

PAYS DE DESTINATION:
LAND VON BESTEMMING :

FR CH BE

G20 - 20 mbar

IT

PAESE DI DESTINAZIONE:
BESTIMMUNGSLAND:

b

Plaatje met technische gegevens
Lire attentivement le manuel d’instructions
avant d’installer et mettre en service l’appareil.

Lire attentivement le manuel d’instructions
avant d’installer et mettre en service l’appareil.

Verwarmin
Categorie:
Brennstoff :
Verwarmingsbedrijf
Kategorie :
Combustible:
Categoria :
Qn Heizbetrieb
Nennwärmebelastung
Qn
Nominale
Verwarmingsbedrijf
Categorie:
:
Brennstoff warmteafgifte
:
Qn BrandstofNominale
Kategorie :
Nennwärmeleistung
Pn
Nominaal
0085AQ0713
Qn Pn Nennwärmebelastung
Qn
Nominale
warmteafgifte
Pn
Nominaal nuttig vermogen
0085AQ0713
Pn IP Nennwärmeleistung
Pn
NominaalIPnuttig vermogen
Elektrische Schutzart
Elektrisch
IP
Elektrische beschermingsgraad
IP P.min
Elektrische
Schutzart
IP
Elektrische
beschermingsgra
Mindestdruck
P.min Minimumd
G20 - 20 mbar
P.min Minimumdruk
P.min
P.min Minimumdruk
IP X0D
PmsMindestdruck
Max. Druck im Heizbetrieb
Pms
Maximum
Pms
X0D
IP X0D Maximumdruk verwarming Pms
Pms
Max. Druck imIPHeizbetrieb
Maximumdruk
IT FR CH verwarming
BE
Cod.
N°
η=
T
Temperatur
T
Temperatu
G20
G25
N°
η=
N°
T Cod. Temperatur
T
Temperatuur
G20
G25
η =Cod.
T
Temperatuur
G20
G25
NOx:
5
kW
kW
Qn(min)=
η
Nutzungsgrad
η
Rendeme
Hvis identifikationsmærkatet
beskadiges, fjernes eller mangler eller
lignende, er det NOx:
ikke5 muligt at identificere
Qn(min)=
η
Nutzungsgrad
η
Rendement
NOx: 5
kW
kW
Qn(min)=
η 230 V ~ 50Hz
Rendement
230 V ~ 50Hz
produktet
på
sikker
vis,
og
det
gør
det
svært
at
foretage
installation
og
vedligeholdelse.
Pn(min)=
kW
kW
NOx
NOx
-Klasse
NOx
Klasse NO
V ~ -Klasse
50Hz
Pn(min)=
NOx 230
NOx
NOx
Klasse NOx
Pn(min)=
kW oder
kW Fehlen dieser
NOx
Klasse
NOx
Die Unkenntlichmachung, das
Entfernen
Het
veranderen
of
verwijderen
van
de
identificat
Qn(max)=
kW
kW
Qn(max)=
Pn(max)=
kW
kW
Qn(max)=
kW
kW des Produkts
Pn(max)=
Schilder bzw. anderer Identifizierungsmerkmale
of soortgelijke
handelingen
maakt de volledige i
C63,C63x verboden in Belgiè
kW
kW
Pms= 6 bar T =Pms=
90 °C 6 bar
T
= 90van
°C
B23,C63,C63x
B23,C63,C63x
erschweren die Installations-Pn(max)=
und Wartungsvorgänge.
tie
het
product onmogelijk,
waardoor7elke inst
C63,C63x défendu en Belgique
C63,C63x verboden in Belgiè
Pms= 6 bar T = 90 °C
B23,C63,C63x
onderhoudswerkzaamheid bemoeilijkt wordt.
C63,C63x défendu en Belgique

b

Heizbetrieb

CH :G20=20 mbar G30/G31=50 mbar

ATTENTION

ATTENTION

IT :G20=20 mbar G30=28-30 mbar
G31=37 mbar

G20 20 mbar

G20 20 mbar

Technisches typenschild

Combustible:
Brennstoff :

Plaatje met technische gegevens
Technisches typenschild
Plaatje met technische gegeve
Combustibile :
Brandstof :

d

PAESE DI DESTINAZIONE:
BESTIMMUNGSLAND:

II2H3+

b

VERWARMINGSKETEL INGESTELD OP:

II2H3B/P

(Laterale DX)

Categoria :
Categorie:
Kategorie :

b

PAYS D
LAND

CALDAIA REGOLATA PER: CHAUDIERE REGLEE POUR:

Lire attentivement le manuel d’instructions
avant d’installer et mettre en service l’appareil.

b

G20 - 20 mb

PAESE DI DESTINAZIONE:
BESTIMMUNGSLAND:

η=

(Laterale DX)

I2E(S)B

P.min.G20= 20 mbar

European Directive

European Directive

92/42/EEC:

92/42/EEC:

b

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

KESSEL GEREGELT FÜR

PAESE DI DESTINAZIONE:
BESTIMMUNGSLAND:

P.min.G20= 20 mbar

(Laterale DX)

CALDAIA REGOLATA PER: CHAUDIERE REGLEE POUR:

kW

C63,C63x verboden in Belgiè
C63,C63x défendu en Belgique

92/42/EEC:

VERWARMINGSKETEL INGESTELD OP:

PAYS DE DESTINATION:
LAND VON BESTEMMING :

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Opbygning

POWER PLUS 50 M

1

2

3

POWER PLUS 100 M - 100 S

4

1

22

3

4

1

2

3

4

22

21

5

20

6

21

5

20

6

7

7

19

19

18
17

18
17

9

16

10

8

9

16

10
11

11

14

13

12

15

1 - Blæser
2 - Forbindelsesrør indsugning af luft
til forbrænding
3 - Gasventil
4 - Forbindelsesrør røggasaftræk
5 - Røggasanalysested
6 - Fremløbsføler
7 - Sikkerhedstermostat
8 - ANDET forbrændingskammer
(kun på modellerne 100)
9 - Returføler
10 - Vandlås kondensatsamling

8

2

14

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 -

13

12 14

13

12 15

Panel (vippes 90°)
Gasforsyning
Retur, anlæg
Fremløb, anlæg
Hovedafbryder
Vanddifferenspressostat
Aftapningsventil
Røggasføler
FØRSTE forbrændingskammer
Automatisk luftudlader
Tænd-/ioniseringselektrode
Ramme

Tekniske Data
BESKRIVELSE
Brændsel
Apparatets klasse
Apparatets type
Varmeydelse Øvre brændværdi (min – maks)
Varmeydelse Nedre brændværdi (min – maks)
Ydelse (80°/60°C)
Ydelse (50°/30°C)
Nyttevirkning ref. Nedre brændværdi (80°C/60°C)
Nyttevirkning ref. Nedre brændværdi (50°C/30°C)
Nyttevirkning ved 30% ref. Nedre brændværdi (50°C/30°C)
Tab brænder i drift
Tab i stilstand
Tab ved kappe (Tm=70°C )
Røggastemperatur
CO2 ved minimum – maksimum 8,4 - 9,4 %
CO uden vand ved minimum – maksimum under
NOx uden vand ved minimum – maksimum under
NOx 5 klasse
Maksimalt driftstryk centralvarme
Tilladt maksimaltemperatur
Indstillingsområde kedlens vandtemperatur (± 3 °C)
Vandindhold
Elforsyning
Maksimalt effektforbrug
Elektrisk beskyttelsesklasse
Kondensatmængde

50 M

16,3 - 50
15 - 45
44,2
48,5
98,2
107,7

5
169
7,2

POWER PLUS

100 M

G20 - G30 - G31
II2H3B/P
B23 - C63
16,3 - 100
15 - 90
88,30
96,8
98,2
107,7
108,7
1,3
0,1
0,5
Temp., retur + 5 °C
8,4 - 9,4
10 - 120
10 – 20 p.p.m
5
6
90
20-80
10
230~50
333
X0D
14,4

100 S

16,3 - 100
15 - 90
88,30
96,8
98,2
107,7

10
333
14,4

kW
kW
kW
kW
kW
%
%
%
%
%
°C
%
p.p.m.
p.p.m.
bar
°C
°C
l
V~Hz
W
IP
Kg/h

9

Tilbehør
Nedenstående tilbehør kan bestilles enkeltvist.
TILBEHØR

Røggassamle kit
Hydraulisk kit til installationer < 100 kW
Hydraulisk kit til installationer > 100 kW
Fjernstyringskit
Tovejsventilkit
Pumpe kit
Lukket forbrændings kit POWER PLUS 50
Lukket forbrændings kit POWER PLUS 100
Adapterkit røggasaftræk 50/80 mm

KODENUMMER
1102389
1102399
1102409
1102379
1102429
1102419
1102439
1102449
1102459

9

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Vandkreds

AA
1
2
3
4
5
6
7
8

2

1
3

SF

4
5

-

Blæser
Gasventil
Automatisk luftudlader
Brænder
Varmeveksler
Kondensatvandlås
Aftapningshane
Trykdifferenspressostat

AA
SF
SC
MI
RI
GAS

6
7

- Luftindsugning
- Røggasaftræk
- Kondensatafløb
- Fremløb, anlæg
- Retur, anlæg
- Gasforsyning

8

SC

MI

RI

GAS

Vandtryktab i kedlen

POWER PLUS
Condexa
PRO kedlen er ikke forsynet med en cirkulationspumpe, men anlægget skal udstyres dermed. Den skal
dimensioneres ud fra kedlens vandtryktab, som er angivet på den grafiske fremstilling nedenfor.

1200
1100
1000

Tryktab (mbar)

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

Tilførsel (l pr. time)

10

2250

2500

2750

3000

Placering af følere
Hver kedel er forsynet med følgende f’ølere/termostater:

FREMLØBSFØLER,
CENTRALVARME
SIKKERHEDSTERMOSTAT

RØGGASFØLER

RETURFØLER,
CENTRALVARME

11

Cirkulationspumper
POWER PLUS
Condexa
PRO kedlerne er ikke forsynet med en cirkulationspumpe, men anlægget skal udstyres dermed. Hvad angår valget
af cirkulationspumpens type, henvises der til anlæggets diagrammer og kurverne nedenfor.
Konfiguration med fordelingscirkulationspumper
Kedlens trykhøjde: 7 vandsøjle m.
Kedlens kapacitet: 2 m³/h pr. varmeelement.
Der skal desuden tages højde for de enkelte kredses tryktab.

SE

PB - Cirkulationspumpe,
varmtvandsbeholder
PZ1 - Cirkulationspumpe
zone 1 (høj temperatur)
PZ2 - Cirkulationspumpe
zone 2 (lav temperatur)
V2 - Tovejsventil (tilbehør)

SZ1 - Føler zone 1
SZ2 - Føler zone 2
SB - Føler
varmtvandsbeholder
SE - Udendørs Føler

PB
V2

PZ1

V2
SZ1

PZ2 SZ2

80°C
50°C
60°C

SB

30°C

b Følerne SZ1, SZ2 og SB skal installeres i et fordelerrør (udenfor kedlen).
11

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Konfiguration med injektionscirkulationspumper
Kedlens trykhøjde: 6 vandsøjle m.
Kedlens kapacitet: 2 m³/h pr. cirkulationspumpe.
Anbefalet pumpe TYPE A for hvert varmeelement.

PB - Cirkulationspumpe,
varmtvandsbeholder
PZ1 - Cirkulationspumpe
zone 1 (høj temperatur)
PZ2 - Cirkulationspumpe
zone 2 (lav temperatur)
V2 - Tovejsventil (tilbehør)

SE

SZ1 - Føler zone 1
SZ2 - Føler zone 2
SB - Føler
varmtvandsbeholder
SE - Udendørs føler

PB
PZ1
PZ2 SZ2

SZ1

P

80°C
50°C
60°C

P

SB

30°C

Konfiguration med ringcirkulationspumpe og ventiler på varmeelementerne (*)
Kedlens trykhøjde: 7 vandsøjle m.
Kedlens kapacitet: 2 m3/h pr. varmeelement
Anbefalet type: Condexa
POWER PLUS
PRO 50 M: TYPE A; 100M/S: TYPE B; 100M+100S: TYPE C.
PB
PZ1
PZ2
V2

SE

-

Cirkulationspumpe, varmtvandsbeholder SZ1 - Føler zone 1
Cirkulationspumpe zone 1 (høj temperatur) SZ2 - Føler zone 2
Cirkulationspumpe zone 2 (lav temperatur) SB - Føler
varmtvandsbeholder
Tovejsventil (tilbehør)
SE - Udendørs Føler

PB
V2

PZ1

V2
SZ1

80°C
SZ2

PZ2

50°C
60°C
30°C

(*) Med denne konfiguration styres lavtemperaturkredsens cirkulationspumpe af en ekstern
termostat (jævnfør parameter 34 på sd. 59).

b Installér følerne SZ1, SZ2 og SB i et fordelerrør (udenfor kedlen).
12

SB

TILBAGEVÆRENDE TRYKHØJDE

Cirkulationspumpe
TYPE A

800
700
600

III

500
400

II

300

I

200
100
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

KAPACITET (m /h)

TILBAGEVÆRENDE TRYKHØJDE

Cirkulationspumpe
TYPE B

1100
1000
900
800
700

II

600
500

13

I

400
300
200
100
0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

KAPACITET (m /h)

TILBAGEVÆRENDE TRYKHØJDE

Cirkulationspumpe
TYPE C

1200
1100
1000

II

900
800
700

I

600
500
400
300
200
100
0

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

KAPACITET (m /h)

13

CondexaPLUS
PRO 50 M og 100 M indeholder et masterkort og et eller to slavekort alt efter kedlens
Styrepanelet på modellerne POWER
effekt. Modellerne 100 S indeholder kun to slavekort. Hvis man skal installere flere kedler på række, styrer POWER PLUS
PRO 100 S kedlernes kort via BUS.
50 M eller 100 M kedlens masterkort samtlige Condexa
POWER PLUS
Condexa
Condexa
PRO 50 M - 100 M
POWER PRO
PLUS

Del 2
gv

Primær
jordpol

IG
a

230V~50Hz

Jord
Nul

m

Fase
a
m
gv
gv

Samling
med kappe

a
m
gv
gv

R5

R4

Sikring
F1 3.15 A

8

7

m
a

Jord

gv

Jord

gv

Jord

gv

Jord

gv

1
2
3
4

13

Analog
indgang

12

11

10

9

SE 8

8

Cirk. 2

J8 2
J8 1

3 2 1
J9

2 1
J8

9

4

3

2

1

8 7 6 5 4 3 2 1
J12

NTC freml. cirk. 1

6 J12 5

J11 2
J11 1

J9 1

J9 2

14

7 J11 7

8 7 6 5 4 3 2 1
J11

T1

R3

R2

R1

J3

J7

STREGKODE

Fase 230V a.c.
Nul 230V a.c.

J9 3

J10 1

J10 2

4 3 2 1
J10

15

9

18

Fælles
Alarm

R6

J10 3

J10 4

J10 5

J10 6

6 5

16

J11 6

6

Fælles

19

17

NTC

NTC varmtvandsbeholder
Fælles

Alarm

VM

7

Fælles

20

TA1

NTC freml. cirk. 2

2
J8
1

J8 1

21

Tændt

TA2

J11 4
J11 3

J8 2

Slukket

IA

J11 6
J11 5

1

CR

Blandingsventil

22

NTC

Circ. 2

J11 8

J9 1

5

SZ2 6

PZ2

0

J11 3

J11 4
4
J11
J11 5
5

Fælles

J9 2

3
J9
2

24
23

3

NTC klima

J9 3

Pumpe3

J11 2

NTC

J11 8
J11 7

1

J11 1

2

SB 4

J12 1

2

J10 1

PZ1
25

J12 6
J12 6 Fælles
J12 5 Analog indgang
J12 5
J12 4
J12 4 Fælles
Rumtermostat
cirk.
1
J12 3
J12 3
J12 2 Fælles
J12 2
J12 1 Rumtermostat cirk. 2

J10 2

3

26

Fæll.

J10
3

1

NTC

SZ1 2

Bus

J10 3

27
Pumpe

1

PB

J12 7

4

28

24V

J10 4

Pumpe

J12 8

5

J12 9

6

J10 5

J12 9 24V fjernbetjening
J12 8 Fælles
J12 7 Ebus fjernbetjening

J10 6

Nul brugsv. pumpe
Fase brugsv. pumpe
Nul cirk. pumpe 1
Fase cirk. pumpe 1
Nul pumpe 3
Fase pumpe 3
Nul blandingsventil
Slukket blandingsventil
Tændt blandingsventil

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Eldiagrammer

MASTER

J2

J6
J5

MC
J4

1

BUS J14
3
2

4
J1

PC

Buslinje med hankonnektor til
eventuel forbindelse til en anden
kedel af type 100S.

14

Buslinje med hunkonnektor til
eventuel forbindelse til en anden
kedel af type 100S.

b Det er obligatorisk at forbinde cirkulationspumperne ved at indsætte egnede fjernkontakter med manuel
nødaktivering.

Del 2

IG1

den primære jordpol

EA/ER

6

1
5

m
a

8

VG

Sikkerhedstermostat
7

TS

Diff. pressostat

PD

13

m
a

Gasventil

15

SLAVE 2

3

SLAVE 1

Nul
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PZ1
PZ2
VM
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SB
SZ1
SZ2
SE
TA1
TA2

- Cirkulationspumpe
varmtvandsbeholder
- Cirkulationspumpe zone 1
(høj temperatur)
- Cirkulationspumpe zone 2
(lav temperatur)
- Blandingsventil
- Fjernbetjening (tilbehør)
- Analog indgang
- Føler varmtvandsbeholder
- Føler zone 1
- Føler zone 2
- Udendørs føler
- Rumtermostat zone 1 (høj temperatur)
- Rumtermostat zone 2
(lav temperatur)
SYSTEM

BUS 2

VG
TS
PD
SM
SR
SF
EA/ER
C

-

IG
IG1
IG2
J10/J17 -

Gasventil
Sikkerhedstermostat
Vanddifferenspressostat
Fremløbsføler
Returføler
Røggasføler
Tændings-/ioniseringselektrode
Forbindelseskabel til
injektionscirkulationspumpe (tilbehør)
Kedlens hovedafbryder
Afbryder FØRSTE varmeelement
Afbryder ANDET varmeelement
J10/J17 - Mikroafbrydere til adressering
(jævnfør side 54)

VARMEELEMENT
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Condexa
PRO 100 S
POWER PLUS

1

2

J11

Blæser (+)
Indgang Hall-føler
Forsyning Hall-føler
PC J5

Fælles Hall-føler
Blæser (-)

BUS 1

Buslinje
med
hankonnektor til eventuel
forbindelse til en anden
kedel af type 100S.

16

L = 1500 mm
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2

J4

m
a
m

1

1 2
J9

J17

v
g
n

T3

J10

m

b

NTC røggas
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SR
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TS
PD
SM
SR
SF
EA/ER C
IG
IG1
IG2
J10/J17 -

Del 2

Gasventil
Sikkerhedstermostat
Trykdifferenspressostat
Fremløbsføler
Returføler
Røggasføler
Tændings-/ioniseringselektrode
Kabel til forbindelse til injektionscirkulationspumpe (tilbehør)
Kedlens hovedafbryder
Afbryder FØRSTE varmeelement
Afbryder ANDET varmeelement
Mikroafbrydere til adressering (se side 54)
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BUS 1

L = 1200 mm

Buslinje med hunkonnektor til
eventuel forbindelse til en anden
kedel af type 100S.
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SCH

NEDERLANDS

Styretavler
ngsblenden

Bedieningspanelen

Condexa PRO 50M

CONDEXA PRO 50 M RES - 50 M
POWER11 PLUS 502M
76 3 8
9 10
23 4 5 64
7

r ERSTES
dul
ltaste Betriebsart
aste (Master)
n-Anzeige grün/

e Master
ersorgung

eige der
heit
ltaste Parameter

11 13
12 14
13
12

9

5 158

14

ertaste
Wert aufrollen
Condexa PRO
100M PRO 100 M RES - 100 M
CONDEXA
Wert abrollen
POWER11 PLUS 100
2 2M
3 4 5 64
76 3 8
9 10
7
r ZWEITES
dul
e Slave
ersorgung:
mes Blinken =
y
les Blinken =
lttakt
leuchtet = Flamme
et
eige Slave
aste (Slave)
entenplatte
chalter der
heit
11 13
12 14
13
12

9

5 15 8

POWER1 PLUS 100 S

11 13
12 14
13
12

14
15

15
16

11
10

14 13 12 11 12 13 16
15

Condexa PRO
100S
CONDEXA
PRO 100 S RES - 100 S
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NL

10
11

15
14 13 12 11 12 13 16

1 - Schakelaar EERSTE
warmte-element
2 - Toets selectie bedrijfsmodus
3 - Resettoets (Master)
4 - Tweekleurig lampje groen/
rood:
- groen: meldt stroomvoeding Master
- rood: meldt blokkering van
de verwarmingsketel
5 - Toets selectie parameters
1 - Afbryder FØRSTE kedel
6 - Display
2 - Tast til valg af driftstilstand
7 - Toets Opslaan in geheu3 - Reset-tast (Master)
gen
4 - Signalvisning elforsyning
8 - Toets hogere waarde
5 - Tast til valg af parametre
9 - Toets lagere waarde
- Skærm TWEEDE
10 6- Schakelaar
7 warmte-element
- Lagretast
8
- Taststroomvoeding
til øgning af værdi
11 - Meldt
9 Slave:
- Tast til sænkning af værdi
10
- Afbryder
ANDEN =kedel
- langzaam
knipperen
stand-by
11 - Signalvisning elforsyning Slave
- snel knipperen =
- blinker langsomt = stand-by
startcyclus
- blinker hurtigt = tændingsprocedure
- branden = vlam aanwezig
- lyser uafbrudt = flamme tilstede
12 - Meldt blokkering Slave
12 - Signalafgivning spærring Slave
13 - Resettoets (Slave)
- Reset-tast (Slave)
14 13
- Bedieningspaneel
15 14
- Hoofdschakelaar
van de
- Instrumentpanel
verwarmingsketel
15 - Kedlens hovedafbryder

Warmwasseranforderung die Master Platine ebenfalls den Hochsanitair warm water, de Masterkaart t
bzw. Niedertemperaturkreis beschalten kann.
peratuurcircuit kan dienen.
- Die selbst im Modus Standby aktivierte Frostschutzfunktion, die
- De antivriesfunctie, tevens actief in stand
bei Abfall der Sammelrohrtemperatur unter 5 °C die Pumpe im
de circulatiepomp van het hoge temper
Hochtemperaturkreis sowie die Kreispumpe starten lässt.
tiepomp wanneer de collectortempera
Bei
Installation
des
Außenfühlers
schalten
sich
Wanneer er in een externe sonde is v
die Pumpen auf einer Außentemperatur unter 3 °C ein.
pompen wanneer de buitentemperatu
Falls die Sammelrohrtemperatur nach 10 Minuten unter 5 °C
Wanneer na 10 minuten de collectort
Bemærkninger vedrørende funktionen
liegen sollte, arbeitet ein Brenner solange mit Höchstleistung,
bedraagt start er een brander met ma
POWER PLUS
Condexa
PRO 50 M og 100 M kedlernes styretavler overvåger:
bis die Temperatur im Sammelrohr 20 °C erreicht hat.
functioneren totdat de collectortemper
Liegt die Sammelrohrtemperatur nach 10 Minuten über 5 °C bei
Wanneer de collectortemperatuur na 1
- Funktionen stopper: Høj- og lavtemperaturkredsenes
-Funktionen brugsvandsprioritering hvorved mastereiner Außentemperatur unter 3 °C, so bleibt der Pumpenbetrieb
de buitentemperatuur minder dan 3°C
cirkulationspumper bliver ved med at fungere i 5
kortet kan anvendes til høj-/ eller lavtemperaturkredsen,
solange aufrecht, bis die Außentemperatur den genannten Wert
tiepompen werken totdat de buitentem
minutter efter slukning af den sidste brænder. Ventetiden
selvom der skal leveres varmt brugsvand.
übersteigt.
komt.
mellem slukning af brænderen og inaktivering af
Die
Wärmeableitfunktion:
die
Pumpen
des
Hochund
De6functie
warmteafvoer:
injektionscirkulationspumpen er
minutter.
Når den de pompen
-Frostfunktionen, der også er aktiveret i stand-by, og som
Niedertemperaturkreises
bleiben 5og
Minuten sidste
lang nach
Abschalten
ratuurcircuit
blijven nog 5 minuten wer
brænder
slukkes, standser
cirkulationspumpen
starter højtemperaturkredsens
cirkulationspumpe
des
letzten
Brenners
in
Betrieb.
Das
2-Wege-Ventil
schließt
mit
is
uitgeschakeld.
Nadat de brander i
først,
når
der
ikke
længere
kommer
nogen
varmekald
ringcirkulationspumpen, hvis temperaturen i samlerøret
einer
Verzögerung
von
6
Minuten
nach
Abschaltung
des
Brenners.
een
wachttijd
van
6 minuten voordat
fra
rumtermostaten.
kommer ned under 5°C.
Bei
Abstellen
des
letzten
Brenners
schließt
das
Ventil
erst
dann,
de
laatste
brander
is uitgeschakeld ga
Hvis der er monteret en udeføler, aktiveres
wenn
keine
Anforderung
des
Raumthermostats
mehr
vorliegt.
de
omgevingsthermostaat
niet meer o
Funktionen
styring
af
kedler
på
række:
Systemets
cirkulationspumperne, når udetemperatuen kommer
ydelse
styres
ved
at
vælge
mellem
antallet
af
tændte
- Die Kaskadenschaltfunktion: zur Steuerung der vom System abge- De functie beheer cascadeschakeling
ned under 3°C.
brændere der
mellem
minimum afgegeven
og et maksimum.
Hvis temperaturen
i samlerøret
efter besteht
10 minutter
gebenen
Leistung
diebefinder
Möglichkeit, zwischen
min.etund
warmte te beheren kan g
sig under 5°C, tændes
en brænder
for fuld styrke,
indtil zu wählen.
max. Anzahl
zugeschalteter
Brenner
min. en max. aantal ingeschakelde br
kontrol der
af tænding/slukning:
Ved begge
temperaturen- i Die
samlerøret
kommerRegelfunktion:
op på 20 °C.
Ein/Aus
beide - Funktionen
Möglichkeiten
- De functie beheer
inschakeling/uitsch
styringstilstande
for
kedler
på
række
findes
der isener voorzien in e
Hvis temperaturen
i samlerøret efter
10 minutter
Kaskadenschaltung
beinhalten
eine Funktion zur Begrenzung der
cascadeschakeling
funktion,
der begrænser tænding
og slukning van
af de branders,
overstiger 5 °C,
men udetemperaturen
befinder
sig Fall geringen
Brennereinund -Abschaltung
für den
Wärmebedarfs.
in- en uitschakelen
brænderne, hvis behovet for varme
er
lavt.
under 3 °C, bliver cirkulationspumperne ved med at
nig vraag naar warmte is.
fungere, indtil udetemperaturen kommer op over dette
niveau.

Benutzeroberfläche

Gebruikersinterface
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Die Tasten an der Bedienungsblende der Heizeinheit CONDEXA
De toetsen van het bedieningspanee
PRO 50 M RES, 50 M und 100 M haben unterschiedliche
CONDEXA PRO 50 M RES, 50 M, 10
Funktionen. Die Kombination von 2 Tasten kann so zum Beispiel
verschillende functies. Een combinat
Brugerfunktioner
nur einer Funktion entsprechen. Oder die Einschaltung einer
bijvoorbeeld overeen met een enkele f
Funktion erfolgt durch Antippen der Taste und ca. 5 s langes
geactiveerd door even op de toets te
Warten.
wachten.
PRO 50 M og 100 M kedlernes panel har forskellige funktioner i de forskellige driftstilstande. En
Tasterne på Condexa
POWER PLUS
kombination af to taster svarer for eksempel til én enkelt funktion. Eller der aktiveres en funktion ved at trykke på en knap
RESET
RESET
i kort tid eller ved at vente i cirka 5 sek.

Reset
RESET

Zum Entsperren der Platine nach Auslösung einer permanenten
Störabschaltung.

Anvendes til atMODE
genstarte det elektroniske kort, hvis der
opstår et driftstop.

MODE
Set/esc

Zum
Abrufen
des
Modus
Parameterbearbeitung und des Modus
Monitor der einzelnen Einheiten.

Set: Giver mulighed for at komme ind til tilstanden
ændring af parametre eller skærmtilstanden for de
SEL
enkelte enheder.

SEL
[

SEL
Voor weergav
van de verschil
Masterkaart beh

Zum Auf- bzw. Abrollen eines bestimmten

+ en -

Zum Speichern neuer Werteingaben.

MEMO
Voor opslaan va

Wertes.
og Giver mulighed for at sætte en bestemt værdi op eller
ned
MEMO
MEMO
OK

MODE
Voor toegang to
ters te wijzigen e
de afzonderlijke

Zum Anzeigen des Betriebsstatus der von
der Master Platine gesteuerten Kreise.

Giver mulighed for at få vist driftstilstanden i de forskellige
+ eaf- Masterkortet.
kredse, der styres

+

Voor deblokkeren van de elektronische
blokkering heeft plaatsgevonden.

Giver mulighed for at lagre de nye værdier.

Voor verhogen o
de waarde.
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SKÆRMTILSTAND
Den røde signallampe (jævnfør ref. 4
5 på sd. 18) tændes, hvis der opstår forstyrrelser, der indebærer et stop af en kedel (den
almindelige drift genoprettes ved ganske enkelt at trykke på master eller slave reset-tasten).
Displayet viser systemets status:
Systemets tilstand

Display

Der er ikke behov for centralvarme eller brugsvand
(de to cifre til højre viser fremløbstemperaturen T1. Eks: T1 = 30°C)
Kald fra kreds 1 eller kreds 1 og 2 samtidigt.
De to cifre til højre viser fremløbstemperaturen T1. Eks: T1 = 80°C
Kald fra brugsvandskredsen eller samtidig drift.
De to cifre til højre viser fremløbstemperaturen T1. Eks: T1 = 80°C.
Punktummet efter det 1. ciffer til venstre blinker
Kald fra kreds 2
De to cifre til højre viser fremløbstemperaturen T1. Eks: T1 = 80°C.
Frostfunktion

VISNINGSTILSTAND

(TEMPERATURVÆRDIER OG DE FORSKELLIGE KREDSES DRIFTSTILSTAND)
Tryk på tasten SEL
“[” for at bladre fremad og vise de værdier, der er indstillet i de enkelte kredse.
De nedenfor angivne værdier vises efter hinanden, hvis man trykker på tasten SEL
“[”.
Viste værdier
1

Fremløbstemperatur T1 i højtemperaturkredsen. Eks : T1 = 80°C

2

Brugsvandstemperatur T3. Eks : Temperatur i varmtvandsbeholder = 50°C

3

Udetemperatur T4. Eks T4 = 7°C

4

Fremløbstemperatur kreds 2 eller lavtemperaturkreds T6

5

Rumtermostat for rumkreds 1 lukket eller åben.
OFF = åben kontakt
ON = lukket kontakt

6

Rumtermostat kreds 2 lukket eller åben
OFF = åben kontakt
ON = lukket kontakt

7

Analog indgang 0-10V
Eks. 5,5V, 10V

Display

Viste værdier
8

Driftstilstand blandingsventil
Eks: Ved at blive lukket, ved at blive åbnet, i pause.

9

Den primære cirkulationspumpes driftstilstand
Eks: Cirkulationspumpen kører, cirkulationspumpen kører ikke

10

Brugsvandsprioriteringspumpens driftstilstand
Eks: pumpen kører, pumpen kører ikke

11

Den sekundære cirkulationspumpes driftstilstand
Eks: Cirkulationspumpen kører, cirkulationspumpen kører ikke

Display

Visningen af værdierne afsluttes ved at trykke på tasten MEMO
“OK”.
Hvis der ikke foretages nogen handlinger indenfor de næste 5 minutter, går kortet automatisk tilbage til displaytilstanden.

21

ÆNDRING AF BRUGERPARAMETRE
Hvis man trykker på SEL
“[” vises nedenstående værdier efter hinanden:
- Fremløbstemperatur T1 i højtemperaturkredsen
- Brugsvandstemperatur T3
- Fremløbstemperatur kreds 2 eller lavtemperaturkreds T6.
De tilhørende setpoints ændres således:
- Tryk på tasten MODE
“Set/esc”en gang til for at komme tilbage til displaytilstanden.
- Hvis værdien skal ændres, tryk på “+” eller “-”, indtil man kommer frem til den ønskede værdi. Tryk på “Set/esc”
MODE for at
gemme den nye værdi. Dispalyet går tilbage til Displaymode.
“OK” for at gemme den nye værdi. Dispalyet går
- Tryk på tasterne “+” eller “-” for at øge eller nedsætte værdien. Tryk MEMO
tilbage til Displaymode.
Eksempel: Ændring af lavtemperaturkredsens Setpoint fra 50°C til 40°C
Handling
1

Eks: Værdien, der læses på skærmen for højtemperaturkredsen, er 80°C

2

Tryk på SEL
“[” for at få adgang til visningstilstanden, tryk én gang til for
og få det første ciffer over på 6 for at få vist den indstillede værdi Eks: 50°C

Display
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Handling
3

Tryk på MODE
“Set/esc”

4

Tryk på “-” for at stille setpoint på den ønskede værdi. Eks: 40°C.

5

Tryk på MEMO
“OK” for at gemme den nye værdi

6

Efter 3 sek kommer man tilbage til displaytilstanden, og den nye værdi er indstillet.

Display

Hvis der ikke foretages nogen ændring i 10 sekunder, efter at man har trykket på MODE
“Set/esc” (fordi den ønskede værdi
allerede er indstillet), går kortet tilbage til displaytilstanden.
Hvis der ikke trykkes på nogen tast i mindst ét minut, efter at man har trykket på “+” eller “-” kommer man tilbage til
displaytilstanden. I dette tilfælde gemmes den nye værdi ikke.

MONITORTILSTAND
Tryk på “Set/esc”
MODE i 5 sekunder for at få adgang til tilstanden “Monitor”. Denne tilstand giver mulighed for at undersøge
hver enkelt af systemets enheders driftsværdier (adresser fra 1 til 60).
Handlinger
1

Kedlen kører med højtemperaturkredsen på 80°C

2

Tryk på MODE
“Set/esc” i 5 sek. På skærmen gøres der opmærksom på,
at der er mulighed for at læse værdierne og driftstilstanden gældende for enhed 1.

3

Tryk på “+” eller “-” for at bladre i og aflæse værdierne for den ønskede enhed.

4

Hvis man trykker på SEL
“[” ser man den 1. værdi for den valgte enhed.
Hvis man derefter trykker på tasten SEL
“[” én gang til, får man vist de næste værdier.
Eks. fremløbstemperatur 70°C

5

Monitortilstanden afsluttes ved at trykke på MODE
“Set/esc”.
Hvis der ikke trykkes på nogen tast eller foretages nogen handling
i de næste 5 minutter, kommer man tilbage til displaytilstanden.

Display

“[” kan anvendes til at få vist følgende værdier for de enkelte enheder:
SEL
Værdier

22

1

Fremløbstemperatur Eks: 70°C

2

Returtemperatur Eks: 50°C

3

Røggastemperatur Eks: 60°C

4

Ioniseringsstrøm (fra indeks 0 til 99)
Eks: Ioniseringsstrøm indeks 44

Display

Værdier
5

5 PWM signal fra blæser (%).
Hvis PWM = 100%, svarer det til 99 på skærmen
Eks: 66 %

6

Pressostatens kontakt åben/lukket
Eks: Kontakt åben

7

Cirkulationspumpe eller motorstyret ventil enkelt enhed tændt/slukket
Eks: Cirkulationspumpe TÆNDT
Eks: Cirkulationspump SLUKKET

8

Maksimal ioniseringsstrøm (værdiområde 0-99) ved første forsøg
Eks: Maksimal ioniseringsstrøm 80

9

Enhedens driftstimer (fra 0 til 9999 timer)
Eks.: 8050 timer: Man ser – skiftevist og parvist -først tusinder
og hundreder og derefter tiender og enheder på skærmen.

Display

PROGRAMMERINGSTILSTAND FORBEHOLDT INSTALLATØREN
Installatørens parametre kan ændres ved at indtaste et særligt password (22).
Dette password for installatørniveauet giver mulighed for at få vist og ændre parametrene forbeholdt bruger og installatør.
Hvordan man får adgang til programmeringstilstanden:
Handling
1

Eks: Fremløbstemperaturen T1 er 80°C

2

Tryk på MODE
“Set/esc” og MEMO
“OK”. Efter 5 sek. begynder det anden og tredje ciffer at blinke.

3

Anvend “+” og “-” til at indtaste det andet ciffer i passwordet på det højre ciffer.
Eks: password = X2

4

Tryk på MEMO
“OK” for at lagre det andet ciffer i passwordet.

5

Anvend “+” og “-” til at indtaste det første ciffer i passwordet på det midterste ciffer.
Eks: password = 22

6

Tryk på MEMO
“OK” for at bekræfte passwordet, hvis passwordet er forkert, går kortet tilbage
til skærmtilstanden. Hvis det er rigtigt, vises den første parameter P06.

7

Tryk på “+” og “-” for at bladre i de parametre, som passwordet giver adgang til.
Tryk på MODE
“Set/esc” for at begynde ændringen af parametrene.
Nu ser man skiftevis ordlyden P-XX og den tilhørende værdi på skærmen.

8

Med “+” og “-” ændres parameterens værdi.
Hver gang der trykkes på en tast, standses den skiftevise visning af parameteren
og dens værdi i 5 sek., hvori det kun er værdien, der vises.

9

Med MEMO
“OK” gemmes parameterens nye værdi.

Display
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Installatørens programmeringstilstand afsluttes ved at trykke på tasten MEMO
“OK”.
Der findes en fuldstændig parameterliste på side 58.
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PRØVETILSTAND
I prøvetilstanden er det muligt at blokere et centralvarmekald ved høj temperatur ved max. og min.
Alle systemets blæsere skal være tilkoblet. Hvis installatøren slukker for en Slave, skal de andre, som er forbundet til
Master, blive ved med at køre.
Man får adgang til Prøvetilstanden fra displaytilstanden på følgende måde:
Handling
1

Display

Tryk samtidigt på “Set/esc”
MODE og “+” i 5 sek.
Efter 5 sek. kan man vælge den maksimale
eller den minimale hastighed ved hjælp af tasterne “+” og “-”.
Alle systemets blæsere vil komme til at køre ved den indstillede hastighed.
På det første ciffer vises den indstillede hastighed:
H = maksimal hastighed
L = minimal hastighed
De andre to cifre viser fremløbstemperaturen. Eks: T1 = 80°C.

2

Tryk på MEMO
“OK” for at afslutte Prøvestilstanden og
komme tilbage til displaytilstanden.

FEJLTILSTAND
Displayet begynder at blinke, hvis der opstår en forstyrrelse i hvilket som helst varmeelement.
Følg den angivne procedure for at finde frem til fejlene.
Handling
1

Displayet begynder at blinke for at gøre opmærksom på én eller flere fejl.

1.b

Tryk på “+”: På Displayet vises den første enheds adresse
skiftevis med den første fejlkode.
Tryk på “+” én gang til for at få vist de øvrige fejl for denne enhed.
Man får vist fejlene i de næste ikke-fungerende enheder ved at trykke på tasten
“+”“+”. Hvis der trykkes på tasten “-” vises fejlene
i modsat rækkefølge (Eks. enhed 2 fejlkode E02).
Hvis fejlene kommer fra Master-kortet, vises de som fejl i enhed 00 (U 00 + fejlkode).

2

Tryk på “Set/esc” for at afslutte Fejltilstanden og komme tilbage til displaytilstanden.

Display

Der findes en fuldstændig liste over samtlige fejl på side 56.

PERMANENT SPÆRRING
Hvis der forekommer en permanent spærring af brænderne, skal man trykke på “Reset” tasten for at genoprette driften.
Hvis man trykker på “Reset” tasten, mens man befinder sig i visningstilstanden, genstartes alle slavekedlerne.
Hvis man trykker på “Reset” tasten, mens der vises hvilken fejl der har forårsaget den permanente spærring, er det kun den
kedelblok, som spærringen vedrører, der genstarter.
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Produktempfang

Oplevering van het

Die Lieferung der Heizeinheit CONDEXA
PRO RIELLO erfolgt als Einzelstück in einem
Schutzkarton verpackt.

De verwarm
wordt in ee

Modtagelse af Produktet

Bij de ver
meegeleve
- Handleid
Verantwo
Installate
- Garantiec
- Certificaa
- Catalogu
- Externe s
- Kit voor
(LPG toe
- Metalen p

Zum Lieferumfang der Heizeinheit gehört:
Condexa
PRO kedlen leveres i en papkasse.
POWER PLUS

- Anleitungen für Anlagenbetreiber, Installateur
und technischen Kundenservice
-Brugervejledning
Garantieschein
til den ansvarshavende
for
anlægget,
installatøren
og den tekniske assistance
- Wasserprüfbescheinigung
Garantibevis
-Hydraulisk
Ersatzteilkatalog
prøveattest
-Reservedelkatalog
Außenfühler
føler
-Udendørs
Umrüstsatz
von Erdgas auf LPG
Konverteringskit fra N-gas til F-gas
-Montageskabelon.
Montageschablone aus Metall.

Kedlen leveres sammen med følgende materiale:
-

Die Betriebsanleitung
ist wesentlicher
bbBrugervejledningen
er en fast bestanddel
af

b

Bestandteil
des Geräts
apparatet,
og det anbefales
derfor atund
læsesollte
den og daher
opbevare
den omhyggeligt.
aufmerksam
gelesen und sorgfältig aufbewahrt werden.

2
�

De h
uit va
geadv
en zor
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Når man har fjernetTransport
emballagen, skal POWER
CondexaPLUS
PRO
kedlen håndteres manuelt, idet den hældes og løftes ved
at tage fat på de steder, der er vist på billedet.
Nach dem Auspacken wird die
Heizeinheit CONDEXA PRO RIELLO
von Hand befördert. Die Einheit hierzu
Undlad at løfte i kedlens kappe. Tag derimod fat i
kanten und an den abgebildeten Stellen
dens ”faste” dele såsom vange og bagstruktur.
anheben.

Verplaatsing

Nadat hij uit
ald verplaatst
CONDEXA PR
houd hem sch
de afbeelding

b

Den Kessel nicht an der
b Træf passendebforholdsregler
at forebygge
Verkleidungforanfassen,
sondern
ulykker.

b

Pak de
omman
“vaste”
en achte

b

Maak geb
len ter be

an “griffsicheren” Gehäuse- und
rückseitigen Strukturteilen.

a Det er forbudt atbefterlade
indpakningsmaterialet
i
Geeignete
Schutzausrüstungen

naturen eller indenfor
børns rækkevidde, da der
benutzen.
er mulighed for, at der opstår farer derved. Dette
materiale skal derfor bortskaffes i henhold til den
Die Verpackungsstoffe stellen eine potentielle Gefahrenquelle
gældende lovgivning.
dar und müssen außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Sie sind nach den geltenden Bestimmungen
umweltgerecht zu entsorgen.

a

a Het is verboden om het verpakkings

Installationsraum der heizeinheit

Installatieplaats van de ver

in de nabijheid van kinderen achter t
potentiële bron van gevaar is. Dank
voorschriften van de geldende wetge

Die Heizeinheit CONDEXA PRO RIELLO muss in eigens dafür
De verwarmingsketel CONDEXA PRO
und den technischen Regelwerken sowie geltenworden in een speciaal ervoor bestemde
den Vorschriften entsprechenden Räumen installiert werden, in
ming met de Technische Voorschriften en
denen die Abführung der Abgase ins Freie und die Zuleitung der
waarbij afvoer van de verbrandingsprodu
Verbrennungsluft
von
außen
erfolgen.
POWER
i et adskilt
rum
i overensstemmelse
med gældende love og regler.verbrandingslucht buiten de betreffende
CondexaPLUS
PRO skal installeres
Wirdfra
diedet
Verbrennungsluft
dagegen
demforbrænding
Installationsraum
entnomIndien de verbrandingslucht daarentege
Hvis luftindtaget foretages
fri fungerer kedlen
som lukket
(type C).
men, muss dieser ausreichend bemessene Belüftungsöffnungen
wordt aangezogen, moet die ruimte vo
nach den technischen Regelwerken aufweisen.
openingen met gepaste afmetingen en
Normen.

Kedlens Opstillingsrum
vorgesehenen

b

Bei der Installation ist der Mindestplatzbedarf für den Zugriff

b Sørg for, at der er plads
til at få adgang
til
b Hvis kedlen
fyres
medHoud
en specifik
vægt,
derde nodige ruim
rekening
met
auf dienok
Sicherheitsund Regelvorrichtungen
sowie
für med
die gasb

sikkerheds- og reguleringsanordningerne
samtzu
til berücksichtigen.
at
overstiger luftens, skal de elektriske
dele en
placeres
veiligheidsregelinrichtingen en v
Ausführung der Wartung
foretage vedligeholdelse.
mindst 500 mm over jorden. onderhoud.

b

Außerdem muss überprüft werden, ob die elektrische Schutzart

b

Sollte das für den Betrieb der Heizeinheiten verwendete Gas
ein größeres spezifisches Gewicht als das der Luft aufweisen,
so sind die stromführenden Teile in einem Bodenabstand von
mindestens 500 mm zu installieren.

b Undersøg om kedlensderelektriske
beskyttelsesgrad
b Controleer of de elektrische bes
Heizeinheit
den Eigenschaften des Installationsraums
passer til opstillingsrummet
beskaffenhed.
a Kedlen må ikke installeres udendørs.
verwarmingsketel geschikt is voor d
entspricht.

a Da

die Heizeinheiten nicht für den Betrieb in
Außenbereichen ausgelegt sind, dürfen sie nicht im Freien
installiert werden.

26

raat geïnstalleerd wordt.

b

Als de verwarmingsketel met gas
waarvan het soortelijk gewicht me
lucht, moeten de elektrische delen
dan 500 mm van de vloer geplaatst

a De verwarmingsketels mogen n

worden, omdat ze hier niet voor o

Installation i eksisterende anlæg
CondexaPLUS
PRO kedlen skal installeres i iksisterende
Hvis POWER
anlæg, skal man kontrollere følgende:
- om trækkanalen passer til forbrændingsprodukternes
temperatur under kondenseringen, om den er planlagt
og bygget ifølge de gældende normer, om den er
så lige som muligt, tætsluttende, isoleret samt at
den ikke fremviser spærringer eller indsnævringer.
Den skal desuden være forsynet med passende
kondensatsamlings- og udledningssystemer.
- om el-installationen er udført i overensstemmelse med
de særlige normer på området og af teknikere med en
fornødne kompetence
- om gastilslutningen og tanken (LPG), såfremt den
forefindes, er udført i overensstemmelse med de
særlige normer på området
- om ekspansionsbeholderen sikrer en fuldstændig
optagelse af den udvidede væske i anlægget
- om cirkulationspumpens kapacitet og trykhøjde passer
til anlæggets beskaffenhed min. 8 m.
- om anlægget er skyllet, rent for snavs, aflejringer, tømt
for luft og tætsluttende. Hvad angår rengøringen af
anlægget, jævnfør afsnittet ”Vandforbindelser” på side
28.
- om kondensatudledningssystemet (vandlåsen) er
forbundet med og fører til vandsamle-beholderen eller
et neutraliseringsanlæg ifølge kravene i gældende
lovgivning.
- om der er indrettet et behandlingssystem, hvis
vandforsyningen/vandet til efterfyldning har særlige
egenskaber (værdierne opført på tabellen bør betragtes
som referenceværdier).

b Producenten kan ikke drages til ansvar for skader,

27
VANDFORSYNINGENS VÆRDIER
pH
Ledeevne
Klorioner
Svovlsyreioner
Jern i alt
Alkalinitet M
Hårdhed i alt
Svovlioner
Ammoniakioner
Siliciumioner

6-8
under
under
under
under
under
under
ingen
ingen
under

200 mV/cm (25°C)
50 ppm
50 ppm
0,3 ppm
50 ppm
35°F
30 ppm

der måtte opstå på grund af forkert udførelse af
røggasaftrækssystemet.

b Aftræksrørene til kondenserende kedler er lavet af
særlige materialer, der afviger fra det, der anvendes
til ikke kondenserende kedler.
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Installation af Kedlen
Installation der heizeinheit

Installatie van de verwarmi

Condexa
PRO kedlenDie
POWER PLUS
skal
monteres CONDEXA
på en fast PRO
med RIELLO
Heizeinheit

De verwarmingsk
RIELLO moet met
worden aan een st

11

beslaget (1).

muss mit dem Bügel (1) an einer soliden
Mauerwerkswand befestigt werden.
Installationen udføres på følgende måde:
- Anbring beslaget (1)Installation:
på væggen, ca. 200 cm over
- Den
Bügel (1)
ca. 200ercmhelt
Höhe vom
jorden, og anvend et
waterpass,
så inhullerne
Boden mit einer Wasserwaage an der Wand
vandret
ausrichten,
so dass die Bohrungen genau
- Afmærk fastgøringshullerne
på væggen
waagrecht
zu
liegen kommen
- Bor hullerne og indsæt ekspansionskilerne
(2)
Die
Befestigungsbohrungen
an der Wand
- Fastgør beslaget på muren ved hjælp af skruerne (3)
anzeichnen
- Sæt derefter kedlen fast på beslaget.
- Die Wand bohren und die Dübel (2) einführen
- Den Bügel anhand der Schrauben (3) an der
Kedlens højde skal vælges i betragtning af, at
Wand befestigen
det skal være nemt at foretage demontering og
- Die Heizeinheit dann in den Bügel einhänvedligeholdelse. gen.

33

Ga voor de installa
- Plaats de beugel
van de vloer teg
van een waterpa
horizontaal zijn.
- Maak een teken
waar de gaten ge
- Boor de gaten en
- Bevestig de beug
aan de muur.
- Haak daarna de ve

22

b

b POWER PLUS kedlen
er ikke
til udendørs
b Die
Höheberegnet
der Heizeinheit
muss die eininstallation.

Die Heizeinheit CONDEXA PRO
RIELLO ist nicht für die Installation in
Außenbereichen ausgelegt.

Wasseranschlüsse
Vandforbindelser
Die Heizeinheiten CONDEXA PRO RIELLO sind zur Installation in

b

De verwarmin
RIELLO is nie
latie in de buit

Heizanlagen und Systemen zur Warmwasserbereitung ausgelegt
und gefertigt.
POWER PLUS
Condexa
PRO kedlen er designet og bygget til installation
Die Wasseranschlüsse weisen folgeni centralvarme- og brugsvandsanlæg.
de Eigenschaften auf:
De hydrauliske forbindelser skal have følgende
egenskaber:
MI - Anlagenvorlauf 1” M
RI
- Anlagenrücklauf 1” M
MI - Fremløb, anlæg 1”Gas
M - Gasversorgung 3/4” M
RI - Retur, anlæg 1” M
Gas - Gasforsyning ¾”KONDENSAUFFANG
M
Den Kondensablass (S) an der unteren
Seite der Heizeinheit lokalisieren und:
- den/die Schraubring/e (1) entfernen
SAMLING AF KONDENSAT
- die
Leitung
(2) durchpå
diekedlen:
entsprechende
Kondensatafløbet (S) er
placeret
forneden
Bohrung
ziehen
und
den
Schraubring
- fjern låsemøtrikkene (1)
von
außen
anbringen.
- før røret (2) gennem det dertil beregnede hul og
genmontér møtrikken udefra.
Den Schraubring (1) vorsichtig
von
andrehen, damit er
Led kondensaten over til fløbet
ellerHand
et neutraliseringsanlæg,
nicht
bricht.
hvis dette kræves af den gældende lovgivning.

Hydraulische aansluitingen

De verwarmingsketels CONDEXA PRO R
pen en gerealiseerd voor plaatsing in inst
en productie van sanitair warm water.
De hydraulisc
de volgende k

MI - Toevoe
RI - Retour
Gas - Gasvo

CONDENSOP
Zoek de cond
de verwarmin
- verwijder de
- steek de bu
opening en
van buitenaf

1

b

Das
Kondensat
in
den
Producenten kan ikke drages til ansvar for
Grauwasserabfluss
bzw.
sofern
fejl, der måtte opstå som følge af manglende
gesetzlich
vorgeschrieben
zur
kondensatudledning.
Neutralisationseinrichtung ableiten.

b Det skal sikres, atbkondensatafløbets
er
Der Herstellerforbindelse
haftet nicht

für
Schäden durch eine fehlende
Kondensableitung.

helt tætsluttende.

b
28

De hoogte va
moet zodanig
demontage- e
heden proble
uitgevoerd.

fache Ausführung der Demontage- und
Wartungsarbeiten gestatten.

b

b

b

Die Verbindungsleitung des
Kondensablasses muss absolute
Dichtheit garantieren.

b
2

2

1

S

S

MI RI
59

GAS MI RI

149
MI RI GAS MI RI
239
59
334
149
424
239
514
334
424
514

GAS

GAS

Draai de
zorg dat

Laat de cond
er afvloeien
tor, wanneer d
grond van de

b

De fabri
sprakelij
voortkom
condens

b

De aans
safvoer
zijn.

resten, afvalstoffen, vuil e.d. verwijd
Bearbeitungsrückständen usw. auch an neu verlegten Anlagen
Wanneer de oude generator nog d
ausgeführt werden.
wordt
aangeraden
volgt te nog
reinig
Falls der alte Wärmeerzeuger noch in der Anlage installiert sein
Wanneer
de oude als
generator
d
Voeg
aan
het
water
in
de
installatie
sollte,
gelten
folgende
Reinigungstipps:
wordt aangeraden als volgt te reinige
Falls der alte Wärmeerzeuger noch in der Anlage installiert sein
- Dem gelten
Anlagenwasser
Mittel zur Beseitigung von Inkrustierungen
- van
Voegaanslag;
aan het water in de installatie e
sollte,
folgende ein
Reinigungstipps:
zugeben
Laat
de installatie met generator ong
Dem Anlagenwasser ein Mittel zur Beseitigung von Inkrustierungen
van aanslag;
RENSNING AF -ANLÆGGET
- Die
Anlage
bei eingeschaltetem
Wärmeerzeuger
ca. skal
7 Tage
langen
in kedel-- i Laat
hetinstallatie
vuileanlæg,
water
afvloeien
enong
sp
Det er strengt nødvendigt
at foretage
dette forebyggende
indgreb, hvis man
udskifte
eksisterende
og
zugeben
Laat
de
met
generator
Betrieb
lassen
schoon
water.
Spoel
zonodig
meerd
det anbefales ligeledes
at foretage
på nye anlæg for
at fjerne rester, ca.
urenheder,
- Die Anlage
bei det
eingeschaltetem
Wärmeerzeuger
7 Tagereststoffer
lang in fra-forbrændingen
Laat het vuilem.m.
water afvloeien en sp
- Das
schmutzige
erg
vuil water.
is.
Betrieb
lassen Anlagenwasser ablassen und ein bzw. mehrmals
schoon
Spoel zonodig meerd
mit
Wasser
ausspülen. Den letzten
bei stark
Dassauberem
schmutzige
Anlagenwasser
undArbeitsgang
ein gamle
bzw. mehrmals
erg vuil
Hvis
den
kedel ikke forefindes,
skalis.
der anvendes
Hvis den gamle -kedel
stadig
er installeret
i anlægget, ablassen
når
de oude generator niet voo
verschmutzter
Anlage
notfalls
wiederholen.
sauberem
Wasser
ausspülen.
Arbeitsgang
beivandet
stark medMocht
en pumpe
til at få
afkalkningsmiddel til at
man skal foretagemit
denne
rengøring,
anbefales
det at: Den letzten
dan
met
pomp
ongeveer
da
Mocht
deeen
oude
generator
niet10voo
verschmutzter Anlage notfalls wiederholen.cirkulere i anlægget i cirka 10 dage,
hvorefter
man
skal
Sollte
der
alte
Wärmeerzeuger
nicht
mehr
installiert
oder
verfügbar
culeren
en
spoel
de
installatie
na
af
foretage en afsluttende skylning
anvisningerne
- hælde et afkalkningsmiddel i vandet i anlægget;
dan ifølge
met een
pomp ongeveer 10 da
sein,
das
mit
dem
Zusatz
angereicherte
Wasser
mittels
einer
Het
wordt
geadviseerd
om
na
het
ovenfor. Når
før kedlen
- lade anlæggetSollte
køre med
i cirka 7 dage; nicht mehr installiert
der kedlen
alte Wärmeerzeuger
oderrensningen
verfügbar er udført,
culerenmen
en spoel
de installatie na af
Pumpe
ca.snavsede
10 dem
Tagevand
langogdurch
die Anlage
fließenbør
lassen
und en væske,
verwarmingsketel
te
installeren
aan
installeres,
der hældes
der beskytter
mod
- Tømme anlægget
fordas
det
rense
én
sein,
mit
Zusatz
angereicherte
Wasser
mittels
einer
Het
wordt
geadviseerd
om na het
daraufhin
die
abschließende
Wäsche
additief
toe
rust
og
aflejringer,
i
anlæggets
vand.
eller flere gange
med
rent
vand.
Gentag
sidstnævnte
Pumpe ca. 10 Tage lang durch die Anlage Wasserbausatz
fließen lassen für
undInstallationen
verwarmingsketel
te installeren aan
bis 100 kW
rensning, hvis nach
anlægget
er
meget
snavset.
vorgenannten
Angaben
ausführen.
tegen
corro
daraufhin die abschließende Wäsche Hydraulische
kit voor
vanbis
max.
Wasserbausatz
für installaties
Installationen
100100
kWkW additief toe
Im
Anschluss
an dieAngaben
Reinigung
und vor
nach
vorgenannten
ausführen.
tegen corro
HYDRAULISK
KITvoor
kod.installaties
1102399 van max. 100 kW
Hydraulische kit
Voor a
Installation
deran Heizeinheit
sollte
Im Anschluss
die Reinigung
unddem
vor
soort a
Anlagenwasser
Schutzmittel
Voor
Installation
der ein
Heizeinheit
solltegegen
dem
kunt
Korrosion
und
Ablagerungen
beigemischt
soortu
Anlagenwasser ein Schutzmittel gegen
Servic
werden.
kunt u
Korrosion und Ablagerungen beigemischt
400 400
400

b
b

Hydrauliske kitwerden.
Sich für
weitere Infos
über die Art
For at gøre det nemmere
at installere
det hydrauliske
und
Benutzung
der
Zusätze
anlæg findes der to ekstra
to hydrauliske
Sich kit
fürbestående
weitere afInfos
über an
die den
Art
technischen
Kundenservice
RIELLO
samlerør og støttebøjler:
und Benutzung der Zusätze an den

b
b

Muffer på 2”.

100
kW
Wasserbausatz
für Installationen bis
N° 1kWGassammelrohr Durchmesser 45
100
N° 1 mm
Gassammelrohr Durchmesser 45
N° 1 A
n l a g e n - Vo r l a u f s a m m e l r o h r
mm
Durchmesser
N° 1 A n l a g e n - Vo45
r l amm
ufsammelrohr
N° 1 Anlagen-Rücklaufsammelrohr
Durchmesser 45 mm
Durchmesser 45 mm
N° 1 Anlagen-Rücklaufsammelrohr

hydraulisk kit til installationer
over 100
Durchmesser
45 kW
mm
(kod. 1102409).2” Anschlüsse mit Innengewinde.

2” Anschlüsse mit Innengewinde.

Wasserbausatz
für Installationen über
1 gassamlerør diameter
3”
1 isoleret samlerør
fremløb
anlæg
Ø
100
kW
Wasserbausatz für3”Installationen über
1 isoleret samlerør
returGassammelrohr
anlæg Ø 3”
N° 1
Durchmesser 3”
100 kW
N°
soliertes
A n l a g e3”n N° 1
1 iGassammelrohr
Durchmesser
Flangerør DN 80 - PN6.Vorlaufsammelrohr Ø 3”
N° 1 i s o l i e r t e s
AnlagenN° 1 iVorlaufsammelrohr
soliertes
AnlagenØ
3”
Monter Masterkedlen,
så den er tættest
på
Ø A3”n l a
1 Rücklaufsammelrohr
i s o så
l i e rcirkulationspumpernes,
tes
genanlæggetsN°
fremløb,
Rücklaufsammelrohr
Ø 3”
fremløbsføler og eventuelt
varmtvandsbeholderens
Geflanschte Rohre DN 80 - PN6
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1000 1000
1000
250 250
250 250278 278
125 125 200

1 samlerør fremløb anlæg diameter 45 mm
Sammelrohren und Stützbügeln erhältlich.
1 samlerør returWasserbausatz
anlæg diameter 45für
mm Installationen bis
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MI

MI
MI
RI RI

700
700

GAS
RI
GAS

mm
Inwendige

GAS

700

Inwendige
Hydraulisc
Wasserbausatz für Installationen über 100 kW
meer dan
Hydraulische
kitKIT
voor
dan kW
100 kW Hydraulisc
HYDRAULISK
kod.
1102409 van meer
Wasserbausatz
fürinstallaties
Installationen
über 100
1
gascollec
meer
dan
Hydraulische kit voor installaties van meer dan 100 kW 1 geïsolee
1 gascollec
150
150
Ø 3”
1 geïsolee
1 geïsolee
150
Ø 3”
Ø 3”
1 geïsolee
Ø 3”
Geflensde

b

145
145

250 250
250
250 250
250
300 300
300

skal placeres i dykrøret, så
tæt som muligt på anlæggets fremløb, i vandets
gennemstrømningsretning.

1000 1000
1000

b Fremløbsfølerne

Geflensde

145

kablers længde begrænses så meget som muligt.

Geflanschte Rohre DN 80 - PN6

sche collec
Kydraulisc
max.
100 k
Kydraulisc
1
gascolle
max. 100 k
1
toevoer
1 gascolle
mm
1 45
toevoer
1 retourco
45 mm
mm
1 retourco

400 400
400

wenden.
technischen Kundenservice RIELLO
wenden.
Wasserbausätze
hydraulisk kit til
installationer op til 100 kW
(kod. 1102399) Um
die Ausführung der Wasseranlage zu
Wasserbausätze
erleichtern,
sind zwei
Um die Ausführung
der Zubehörsätze
Wasseranlage mit
zu
1 gassamlerør diameter
45 mm und Stützbügeln erhältlich.
Sammelrohren
erleichtern, sind zwei Zubehörsätze mit

Servic
Kits hydra
Om
de ui
Kits hydra
vereenvoud
Om de ui
met
acces
vereenvoud
sche
collec
met acces

MI
MI
MI
RI
RI
RI
GAS
GAS

1500
1500

GAS

1500
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INSTALLATIONSVEJLEDNING

Gasforbindelser
Condexa
PRO kedlens forbindelse til N-gas eller F-gas
POWER PLUS
forsyningen skal udføres i overensstemmelse med de
gældende installationsnormer.

Før forbindelsen udføres, skal man forvisse sig om, at:
- gastypen er den, som apparatet er beregnet til
- rørene er omhyggeligt renset
- gasforsyningsrørets dimension er lig med eller
større end kedlens forbindelsesstykke (3/4”) samt at
tryktabet er mindre end eller lig med tryktabet mellem
gasforsyningen og apparatet.

Når installationen er gennemført, skal man kontrollere,
om sammenkoblingerne er tætte og opfylder kravene i
installationsnormerne.

Maksimalt tilførselstrykk må ikke overstige 40 mbar.

Røggasaftræk og Indsugning af Luft Til Forbrænding
Aftræksrøret og overgangsstykket til af trækkanalen
skal udføres i overensstemmelse med de gældende
lovbestemmelser, den gældende lovgivning og de lokale
reglementer. Det er obligatorisk at anvende faste rør, der
kan holde til varme, kondensat og mekaniske belastninger
og som er tætte.

b Aftræksrørene bør isoleres.

275

A

S
275

A

37

S

61

212

A - Luftindsugning Ø 50 mm (*)
S - Røggasaftræk Ø 50 mm
(*) Dækpanelet beregnet til indsugning
af luft til forbrændingen kan bestilles
separat.

B23 Indsugning af luft til forbrænding fra kedlens
opstillingsrum. Udledning af forbrændt gas
gennem vandrette eller lodrette rør.
C63 Indsugning af luft til forbrænding og udledning af
forbrændt gas uden endestykker.

30

REINIGEN VAN DE INSTALLATIE
Deze preventieve ingreep is absoluut noodzakelijk wanneer er in
reeds bestaande installaties een warmtegenerator wordt vervangen, maar wordt toch ook aangeraden bij nieuwe installaties, zodat
resten, afvalstoffen, vuil e.d. verwijderd worden.

REINIGEN DER ANLAGE
Diese vorbeugende Maßnahme ist beim Austausch eines
Wärmeerzeugers in bestehenden Anlagen unerlässlich und sollte
darüber hinaus zur Beseitigung von Abfällen, Verunreinigungen,
Bearbeitungsrückständen usw. auch an neu verlegten Anlagen
ausgeführt werden.

Wanneer de oude generator nog deel uitmaakt van de installatie
wordt aangeraden als volgt te reinigen:
- Voeg aan het water in de installatie een additief toe voor verwijderen
van aanslag;
- Laat de installatie met generator ongeveer 7 dagen draaien;
- Laat het vuile water afvloeien en spoel een of meerdere keren met
schoon water. Spoel zonodig meerdere malen wanneer de installatie
erg vuil is.

Falls der alte Wärmeerzeuger noch in der Anlage installiert sein
sollte, gelten folgende Reinigungstipps:
- Dem Anlagenwasser ein Mittel zur Beseitigung von Inkrustierungen
zugeben
- Die Anlage bei eingeschaltetem Wärmeerzeuger ca. 7 Tage lang in
Betrieb lassen
- Das schmutzige Anlagenwasser ablassen und ein bzw. mehrmals
mit sauberem Wasser ausspülen. Den letzten Arbeitsgang bei stark
verschmutzter Anlage notfalls wiederholen.

RØRENES MAKSIMALLÆNGDE

model 50 M

Den samlede længde for indsugnings- og
Sollte deret
alte Wärmeerzeuger nicht mehr installiert oder verfügbar
røggasaftræksrørene på 50 mm er 30 meter med
sein, das mit dem Zusatz angereicherte Wasser mittels einer
Pumpe ca. 10 Tage lang durch die Anlage fließen lassen und
tryktab på 2 meter pr. 90° bøjning.

b Voor aanvullende informatie omtrent

soort en gebruik van de additieven,
kunt u zich wenden tot de Technische
Servicedienst RIELLO.

400

daraufhin die abschließende Wäsche
nach vorgenannten Angaben ausführen.
Im Anschluss an die Reinigung und vor
Installation der Heizeinheit sollte dem
Anlagenwasser ein Schutzmittel gegen
Korrosion und Ablagerungen beigemischt
werden.

Mocht de oude generator niet voorzien of beschikbaar zijn, laat
dan met een pomp ongeveer 10 dagen water met het additief circuleren en spoel de installatie na afloop zoals hierboven vermeld.
Het wordt geadviseerd om na het schoonmaken en alvorens de
verwarmingsketel te installeren aan het water in de installatie een
additief toe te voegen ter bescherming
Wasserbausatz für Installationen bis 100 kW
tegen corrosie en aanslag.
Hydraulische kit voor installaties van max. 100 kW

b Sich
für weitere Infos über die Art
Installation af én kedel med røggasaftræk gennem
en
und
Benutzung der Zusätze an den
technischen Kundenservice RIELLO
skakt (åben forbrænding).
wenden.
Wasserbausätze

Durchmesser 45 mm

b Parameter 36 skal indstilles (jævnfør side 59) alt

145

278
250

1000

RI
GAS
700

Inwendige aansluitingen van 2”.
Wasserbausatz für Installationen über 100 kW
Hydraulische kit voor installaties van meer dan 100 kW

2” Anschlüsse mit Innengewinde.

Falls der alte Wärmeerzeuger noch in der Anlage installiert sein
sollte, gelten folgende Reinigungstipps:
- Dem Anlagenwasser ein Mittel zur Beseitigung von Inkrustierungen
zugeben
- Die Anlage bei eingeschaltetem Wärmeerzeuger ca. 7 Tage lang in
Betrieb lassen
- Das schmutzige Anlagenwasser ablassen und ein bzw. mehrmals
mit sauberem Wasser ausspülen. Den letzten Arbeitsgang bei stark
verschmutzter Anlage notfalls wiederholen.

model 100 M

250

1000

Hydraulische kit voor installaties van
meer dan 100 kW
1 gascollector doorsnee 3”
1 geïsoleerde toevoercollector installatie
Ø 3”63 mm
1 NEDERLANDS
geïsoleerde retourcollector installatie
NL
Ø 3”
Geflensde pijpen DN 80 - PN 6.

300

efter den anvendte gaskvalitet og skorstenens
længde.

REINIGEN DER ANLAGE
Diese vorbeugende Maßnahme ist beim Austausch eines
Wärmeerzeugers in bestehenden Anlagen unerlässlich und sollte
darüber hinaus zur Beseitigung von Abfällen, Verunreinigungen,
Bearbeitungsrückständen usw. auch an neu verlegten Anlagen
ausgeführt werden.

150

400

71 mm

DEUTSCHWasserbausatz
NEDERLANDSfür Installationen über
DE
IT
NL
100 kW
N° 1 Gassammelrohr Durchmesser 3”
N° 1 i s o l i e r t e s
AnlagenVorlaufsammelrohr Ø 3”
REINIGEN DER ANLAGE
N° 1 i s o l i e r t e s
AnlagenREINIGEN VAN DE INSTALLATIE
vorbeugende
Maßnahme
ist inbeimØ 3”
Austausch eines
Rücklaufsammelrohr
Deze preventieve ingreepDiese
is absoluut
noodzakelijk
wanneer er
Wärmeerzeugers
in bestehenden
Anlagen unerlässlich und sollte
reeds bestaande installaties
een warmtegenerator
wordt vervanhinaus
zur
Beseitigung
von
Abfällen,
Verunreinigungen,
Geflanschte
Rohre
DN
80 - PN6
gen, maar wordt toch ookdarüber
aangeraden
bij nieuwe
installaties,
zodat
Bearbeitungsrückständen
usw. auch an neu verlegten Anlagen
resten, afvalstoffen, vuil e.d.
verwijderd worden.
ausgeführt werden.

250

DE
IT

DEUTSCH

Kydraulische kit voor installaties van
max. 100 kW
1 gascollector doorsnee 45 mm
1 toevoercollector installatie doorsnee
45 mm
1 retourcollector installatie doorsnee 45
mm

MI

250

Um die Ausführung
der Wasseranlage zu
Ved denne slags drift skal man forvisse sig om,
at
erleichtern, sind zwei Zubehörsätze mit
Sammelrohren und Stützbügeln erhältlich.
skaktens mål svarer til bestemmelserne i den gældende
Wasserbausatz für Installationen bis
lovgivning.
100 kW
N° 1 ved
Gassammelrohr Durchmesser 45
På billederne ved siden af vises de minimale mål
mm
N° 1 A n l a g e n - Vo r l a u f s a m m e l r o h r
gennemgang af ét (model 50 M) eller to røggasaftræksrør
Durchmesser 45 mm
(model 100 M eller 100 S).
N° 1 Anlagen-Rücklaufsammelrohr

Kits hydrauliques
Om de uitvoering van de installatie te
vereenvoudigen is er voorzien in twee kits
met accessoires, bestaande uit hydraulische collectoren en steunbeugels.

Wanneer de oude generator nog deel uitmaakt van de installatie
Falls
der alte Wärmeerzeuger noch in der Anlage installiert sein
wordt aangeraden als volgt
te reinigen:
gelten
Reinigungstipps:
- Voeg aan het water in desollte,
installatie
eenfolgende
additief toe
voor verwijderen
- Dem Anlagenwasser ein Mittel zur Beseitigung von Inkrustierungen
van aanslag;
zugeben
- Laat de installatie met generator ongeveer 7 dagen draaien;
- Die Anlage
eingeschaltetem
Wärmeerzeuger
ca. 7 Tage lang in
- Laat het vuile water afvloeien
en spoelbeieen
of meerdere keren
met
Betrieb
lassenmalen wanneer de installatie
schoon water. Spoel zonodig
meerdere
Das
schmutzige
Anlagenwasser
ablassen
und
ein
bzw. mehrmals
erg vuil is.
mit sauberem Wasser ausspülen. Den letzten Arbeitsgang bei stark
verschmutzter
Anlage
notfalls
wiederholen.
Mocht de oude generator niet voorzien of beschikbaar zijn, laat

REINIGEN VAN DE INSTALLATIE
145
Deze
preventieve ingreep is absoluut
50mm
50mmnoodzakelijk wanneer er in
reeds bestaande installaties een warmtegenerator wordt vervanMI
gen, maar wordt toch ook aangeraden
bij nieuwe installaties, zodat
resten, afvalstoffen, vuil e.d. verwijderd worden.
RI

Wanneer de oude generator nog deel uitmaakt van de installatie
GAS
wordt aangeraden als volgt te reinigen:
- Voeg aan 1500
het water in de installatie een additief toe voor verwijderen
van aanslag;
- Laat de installatie met generator ongeveer 7 dagen draaien;
- Laat het vuile water afvloeien en spoel een of meerdere keren met
schoon water. Spoel zonodig meerdere malen wanneer de installatie
erg vuil is.

modeller 50 M + 100 S

29

Mocht de oude generator niet voorzien of beschikbaar zijn, laat
dan met een pomp ongeveer 10 dagen water met het additief cirdan met een pomp ongeveer 10 dagen water met het additief cirSollte
der
alte
Wärmeerzeuger
nicht
mehr
installiert
oder
verfügbar
culeren en spoel de installatie na afloop zoals hierboven vermeld.
Sollte der alte Wärmeerzeuger nicht mehr installiert oder verfügbar
culeren en spoel de installatie na afloop zoals hierboven vermeld.
sein,
mit dem Zusatz
angereicherte
Het wordt geadviseerd om na het schoonmaken en alvorens de
sein, das mit dem Zusatz angereicherte Wasser mittels einer
Het wordt geadviseerd om
na das
het schoonmaken
en alvorens
de Wasser mittels einer
Pumpeaan
ca. het
10 water
Tage inlang
durch dieeen
Anlage fließen lassen und
verwarmingsketel te installeren aan het water in de installatie een
Pumpe ca. 10 Tage lang durch die Anlage fließen lassen und
verwarmingsketel te installeren
de installatie
daraufhin
die
abschließende
Wäsche
additief toe te voegen ter bescherming
daraufhin die abschließende Wäsche
additief toe te voegen ter bescherming
Wasserbausatz für Installationen bis 100 kW
Wasserbausatz für Installationen bis 100 kW
nach
Angaben ausführen.
tegen corrosie en aanslag.
nach vorgenannten Angaben ausführen.
tegen vorgenannten
corrosie en aanslag.
Hydraulische
kit
voor
installaties
van max. 100 kW
Hydraulische kit voor installaties van max. 100 kW Im Anschluss an die Reinigung und vor
Im Anschluss an die Reinigung und vor
Voor aanvullende informatie omtrent
Installation
der Heizeinheit
sollte
dem
Voor aanvullende
informatie
omtrent
Installation der Heizeinheit sollte dem
soort en gebruik van de additieven,
Anlagenwasser
ein Schutzmittel
gegen
soort en gebruik
van de additieven,
Anlagenwasser ein Schutzmittel gegen
kunt u zich wenden tot de Technische
Korrosion
kunt uund
zichAblagerungen
wenden tot debeigemischt
Technische
Korrosion und Ablagerungen beigemischt
Servicedienst RIELLO.
werden.
Servicedienst RIELLO.
werden.

b
für weitere Infos über die Art
Kits Sich
hydrauliques

20

250

278
1000

250

50 Geflanschte
20
Rohre DN 80 - PN6

Hydraulische kit voor installaties van
meer dan
100mm
kW
230
1 gascollector doorsnee 3”
1 geïsoleerde toevoercollector installatie
Ø 3”
1 geïsoleerde retourcollector installatie
Ø 3”
Geflensde pijpen DN 80 - PN 6.

20

20

1000

1000

50 20

MI
RI

250

150

145

300

20

20 50 20 50 20

Wasserbausatz für Installationen über 100 kW
Hydraulische
voor50
installaties
20 50 kit20
20 van meer dan 100 kW

250

145

Geflanschte Rohre DN 80 - PN6

Inwendige aansluitingen van 2”.

50

90 mm

400

Wasserbausatz für Installationen über
100 kW
N° 1 Gassammelrohr Durchmesser 3”
N° 1 i s o l i e r t e s
AnlagenVorlaufsammelrohr Ø 3”
N° 1 i s o l i e r t e s
AnlagenRücklaufsammelrohr Ø 3”

160 mm

150

GAS
700

20

Ø 160 mm

1 gascollector doorsnee 3”
2”
Anschlüsse mit
Innengewinde.installatie
1 geïsoleerde
toevoercollector
Ø 3”
Wasserbausatz
für Installationen
über
1 geïsoleerde retourcollector
installatie
100ØkW
3”
N° 1 Gassammelrohr Durchmesser 3”
N°
1 i s o lpijpen
i e r t e sDN 80 - PN A
Geflensde
6.n l a g e n Vorlaufsammelrohr Ø 3”
N° 1 i s o l i e r t e s
AnlagenRücklaufsammelrohr Ø 3”

RI

50

Wasserbausatz für Installationen über 100 kW
Hydraulische kit voor installaties van meer dan 100 kW

MI

20

700

Kydraulische kit voor installaties van
max. 100 kW
1 gascollector doorsnee 45 mm
1 toevoercollector installatie doorsnee
45 mm
1 retourcollector installatie doorsnee 45
mm

90 mm

GAS

1 toevoercollector installatie doorsnee
Wasserbausatz
für Installationen bis
45 mm
100
kW
1 retourcollector
installatie doorsnee 45
N° 1
mm Gassammelrohr Durchmesser 45
mm
N°
1 A n l aansluitingen
a g e n - Vo r l a uvan
f s a2”.
mmelrohr
Inwendige
Durchmesser 45 mm
N°
1 Anlagen-Rücklaufsammelrohr
Hydraulische
kit voor installaties van
Durchmesser
meer dan
100 kW 45 mm

Kits hydrauliques
Om de uitvoering van de installatie te
vereenvoudigen is er voorzien in twee kits
met accessoires, bestaande uit hydraulische collectoren en steunbeugels.

145

400

278
250

1000

RI

300

2” Anschlüsse mit Innengewinde.

MI

250

Wasserbausatz für Installationen bis
100 kW
N° 1 Gassammelrohr Durchmesser 45
mm
N° 1 A n l a g e n - Vo r l a u f s a m m e l r o h r
Durchmesser 45 mm
N° 1 Anlagen-Rücklaufsammelrohr
Durchmesser 45 mm

145

160 mm

250

Wasserbausätze
Um die Ausführung der Wasseranlage zu
erleichtern, sind zwei Zubehörsätze mit
Sammelrohren und Stützbügeln erhältlich.

Benutzungvan
der de
Zusätze
an den
Om und
de uitvoering
installatie
te
technischenisKundenservice
RIELLO
vereenvoudigen
er voorzien in twee
kits
wenden.
met accessoires, bestaande uit hydraulische collectoren en steunbeugels.
Wasserbausätze
Um
die Ausführung
der Wasseranlage
zu
Kydraulische
kit voor
installaties van
erleichtern,
sind zwei Zubehörsätze mit
max. 100 kW
Sammelrohren
und
Stützbügeln
erhältlich.
1 gascollector doorsnee 45 mm

250

Sich für weitere Infos über die Art
und Benutzung der Zusätze an den
technischen Kundenservice RIELLO
wenden.

20

b

b

400

400

b

MI

20

50 20

50 20

50 20

RI
GAS

GAS
1500

1500

29

29

31

31

Falls der alte Wärmeerzeuger noch in der Anlage installiert sein
sollte, gelten folgende Reinigungstipps:
- Dem Anlagenwasser ein Mittel zur Beseitigung von Inkrustierungen
zugeben
INSTALLATION
AF KONDENSATAFLØB
- Die Anlage bei eingeschaltetem Wärmeerzeuger ca. 7 Tage lang in
lassen
PRO
Udledningen Betrieb
af kondensaten,
som Condexa
POWER PLUS
- Das schmutzige
Anlagenwasser
ablassen
und ein bzw. mehrmals
kedlen frembringer
under almindelig
drift, skal foregå
ved
atmosfærisk tryk,
den skal
dryppeausspülen.
ned i en beholder
mit d.v.s.
sauberem
Wasser
Den letzten Arbeitsgang bei stark
forsynet med vandlås,
forbundet
på følgende
verschmutzter
Anlage
notfalls måde:
wiederholen.

b

400

b

afstand
mindst
300 mm

b Det erbobligatorisk
at anvende
Sich für weitere
Infos særlige
über dierør
Art

beregnet til und
kondenserende
Installationen
Benutzungkedler.
der Zusätze
an den
foretages ifølge
anvisningerne,
der
følger
med
technischen Kundenservice
RIELLO
kittene.

wenden.

N° 1

A n l a g e n - Vo r l a u f s a m m e l r o h r
Durchmesser 45 mm
Anlagen-Rücklaufsammelrohr
Durchmesser 45 mm

278

RI

i > 3%
Afløb til civilt brug

Kondensatsamlebeholder
(ved atmosfærisk tryk)GAS
700

Kits hydraul
Om de uitvo
vereenvoudig
met accesso
sche collecto

Kydraulisch
max. 100 kW
1 gascollect
1 toevoerco
45 mm
1 retourcolle
mm

Inwendige aa
Wasserbausatz für Installationen über 100 kW
Hydraulische kit voor installaties van meer dan 100 kW

2” Anschlüsse mit Innengewinde.

150

400

Hydraulisch
meer dan 10
1 gascollecto
1 geïsoleerd
Ø 3”
1 geïsoleerd
Ø 3”

Geflensde pi
145

300

Wasserbausatz für Installationen über
100 kW
N° 1 Gassammelrohr Durchmesser 3”
N° 1 i s o l i e r t e s
AnlagenVorlaufsammelrohr Ø 3”
N° 1 i s o l i e r t e s
AnlagenRücklaufsammelrohr Ø 3”

MI

afstand
mindst
10 mm

250

lodrette eller vandrette stykke med over 4 meter, skal der
Installationen
bis
monteres etWasserbausatz
afløb med vandlås tilfür
udledning
af kondensat
ved rørets bund.
100 kW
Vandlåsens N°
nyttehøjde
skal mindst udgøre
300 mm.45
1 Gassammelrohr
Durchmesser
Vandlåsens afløb skal
forbindes
med
kloaksystemet.
mm

145

250

Wasserbausätze
Ummed
dieafløbsrøret
Ausführung der Wasseranlage zu
Vandlås langs
erleichtern, sind zwei Zubehörsätze mit
erhältlich.
Skulle der Sammelrohren
opstå behov forund
at Stützbügeln
forlænge afløbsrørets

N° 1

MI
RI

250

1000

250

Geflanschte Rohre DN 80 - PN6

GAS
1500

32

Wanneer de oude generator nog dee
wordt aangeraden als volgt te reinigen
- Voeg aan het water in de installatie ee
van aanslag;
- Laat de installatie met generator onge
- Laat het vuile water afvloeien en spoe
schoon water. Spoel zonodig meerdere
erg vuil is.

Mocht de oude generator niet voorzi
dan met een pomp ongeveer 10 dage
- indret
en
i
nærheden
af installiert oder verfügbar
Solltesamlebeholder
der alte Wärmeerzeuger
nicht mehr
culeren en spoel de installatie na aflo
kondensatafløbet
sein, das mit dem Zusatz angereicherte Wasser mittels einer
Het wordt geadviseerd om na het sc
- forbind samlebeholderen til kloaksystemet ved hjælp af
i
≥
3°
Pumpe ca. 10 Tage lang durch die Anlage fließen lassen und
verwarmingsketel te installeren aan he
en vandlås
i
daraufhin die abschließende Wäsche
additief toe
Wasserbausatz für Installationen bis 100 kW
- installér et neutraliseringsanlæg, hvis dette kræves i
nach
vorgenannten
Angaben
ausführen.
tegen corrosi
lovgivningen på området.
Hydraulische kit voor installaties van max. 100 kW
Im Anschluss an die Reinigung und vor
Voor aan
Installation der Heizeinheit sollte dem
soort en
Anlagenwasser
ein Schutzmittel
gegen
Samlebeholderen
skal overholde
de gældende
kunt u zi
Korrosion
und Ablagerungen beigemischt
tekniske
regler.
Serviced
werden.
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ausgeführt werden.
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Elektriske Forbindelser
Stromanschlüsse

Elektrische aansluitingen

DieMHeizeinheiten
CONDEXA
PRO
50forsynet
M RES,med
50 fuldstændig
M, 100 M RES
De verwarmingsketel
CONDEXA PRO 50
PRO 50
Når Condexa
POWER PLUS
og 100 M forlader
fabrikken,
er de
kabelføring,
elledningen er allerede
und
100
M
werden
mit
angeschlossenem
Stromkabel
fertig
veren
100
M
wordt
geleverd
tilkoblet, og man behøver blot forbinde rumtermostaterne, den udendørs føler og de anvendte cirkulationspumper med de met volledige
kabelt Hvad
geliefert
und
sind nur
über100
dieS reservierten
Klemmen
stroomkabel;
er hoeft
uitsluitend voorzie
dertil beregnede klemmer.
angår
POWER
PLUS
kedlerne, behøver
man an
blot forbinde
Bus-kablet
(jævnfør
Condexa
PRO
Raumthermostate,
Außenfühler
und
die
jeweiligen
Umlaufpumpen
iten
van
de
gebruikte
omgevingstherm
eldiagrammet på sd. 16).
anzuschließen. Bei den Heizeinheiten CONDEXA PRO 100 S RES
circulatiepompen op de functiegebonde
und 100 S reicht der Anschluss des Bus-Kabels (siehe Stromplan
mingsketel CONDEXA PRO 100 S RES
Dette gøres på følgende
måde:16).
auf Seite
Buskabel aangesloten te worden (zie sc
- Stil anlæggets hovedafbryder på “slukket”
Hierzu:

Ga hiertoe als volgt te

- Den Hauptschalter der Anlage auf “aus” stellen

- Zet de hoofdschakela

- Draai de bevestigings
el aan de voorkant (2

- Skru forpanelets (2)
fastgøringsskruer
(1) løse (1) der Frontplatte
- Die
Befestigungsschrauben
(2) lösen
- Træk kabinettet (2) fremad og derefter opad for at løsne
Diedet
Unterseite
der Platte (2) abstemmen und
det fra rammen, og- løft
af
hochziehen, somit vom Rahmen ausrasten und
abnehmen.

- Trek de basis van he
en dan naar boven o
te maken

22
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1
1

- Tourner le tableau de commande (3) et
retirer le panneau arrière en enlevant
les vis de fixation (4).
- Drej styretavlen (3) og fjern bagbeklædningen, efter at
skruerne er løsnet (4)

- Die Klemmenleiste (5) freilegen und
die Anschlüsse nach folgendem Plan
herstellen.

- Draai het
draai de
achterbekl
3

4

- voer op he
sluitingen
schema.

33
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KLEMKASSE INDEN I MASTERSTYRETAVLEN
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18

PB (*)

Føler zone 1
SZ1
høj temperatur

Cirkulationspumpe, brugsvand

PZ1 (*)

Føler
varmtvandsbeholderr

Cirkulationspumpe,
højtemperaturanlæg

PZ2 (*) Ringcirkulationspumpe eller
Pbas (*) Cirkulationspumpe,

Føler zone 2
lav temperatur

lavtemperaturanlæg

Udendørs føler

VM (*)

SZ2

SE

1
2
3
4
5
6
7
8

Alarmmeldingskontakt

TA2

CR

Rumtermostat
Lavtemperatur

Fjernstyring

TA1

Rumtermostat
Høj temperatur

BUS

Com

IA

Analog
indgang
0-10v

17 16 15 14 13 12 11 10

(*) 230V~50Hz

b Der skal:

1 - anvendes
en
retningsuafhængig
sikkerhedsafbryder, en linjeadskiller, i
overensstemmelse med CEI-EN standarderne
(kontakternes åbning skal udgøre mindst 3
mm);
2 - overholde forbindelsen L (fase) – N (nul). Sørg
for at jordledningen er cirka 2 cm længere end
forsyningsledningerne.
3 - anvende kabler med et tværsnit lig med eller
over 1,5 mm², forsynet med kabelsko;
4 - følge eldiagrammerne i nærværende
vejledning, når der skal udføres hvilket som
helst elektrisk indgreb.
5 - forbinde apparatet med en velfungerende
jordforbindelse.

34

SB

Blandingsventil
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- find frem til klemkassen (5), og foretag forbindelserne
ifølge diagrammet nedenfor.

9

b Det

er obligatorisk at forbinde
cirkulationspumperne med indsætning
af egnede fjernkontakter med manuel
nødaktivering.

a Det er forbudt at anvende gas- og/eller
vandrør til apparatets jordforbindelse.

a Det

er forbudt at lade forsynings- og
rumtermostatkablerne komme i nærheden
af varme flader (fremløbsrør).

Producenten kan ikke drages til ansvar
for skader, der måtte opstå på grund af, at
apparatet ikke har en jordforbindelse eller
at angivelserne på eldiagrammerne ikke
overholdes.

Installation af udeløler.
Det er en forudsætning for, at klimakontrollen kan fungere ordentligt, at den udendørs sonde er placeret rigtigt. Sonden
skal installeres udenfor den bygning, der skal opvarmes, i cirka 2/3 af NORD-NORDVEST facadens højde, langt væk fra
trækkanaler, vinduer og døre samt steder, hvor der er meget solbestråling.
Fastgøring af den udendørs føler til muren
- Skru sondens beskyttelsesæskes dæksel løs ved at
dreje det mod uret for at få adgang til klemkassen og
fastgøringshullerne
- Afmærk fastgøringsstederne, idet æsken anvendes
som skabelon
- Fjern æsken og bor hullerne til ekspansionkilerne på
5x25
- Fastgør æsken til muren ved hjælp af de to medfølgende
kiler
- Skru kableholderens møtrik løs, indsæt et topolskabel
(med et tværsnit på mellem 0,5 og 1 mm², som ikke
følger med) til forbindelse af føleren med klemme 7 og
8 (jævnfør diagrammet på sd. 34)
- Forbind kablets to ledninger med klemkassen, hvorved
det ikke er nødvendigt at identificere polerne
- Skru
kabelholderens
møtrik
fast
og
luk
beskyttelsesæskens dæksel igen.

b Føleren skal placeres på en glat mur; hvis der er

utildækkede mursten eller hvis muren er ujævn,
skal der sørges for en glat kontaktflade.

b Forbindelsen

mellem den udendørs føler
og styretavlen må ikke overstige 50 m. Hvis
forbindelsen foretages med et kabel, der er over 50
m langt, skal man undersøge, om værdien angivet
på kortet stemmer ved at foretage en måling og de
nødvendige rettelser via parameter 39.

b Der må ikke være samlinger på forbindelseskablet

mellem føler og styretavle; om nødvendigt skal de
gøres fuldstændigt tætsluttende og beskyttes på
passende vis.

35

b Forbindelseskablets kanaler skal ad skilles fra
kabler med spænding (230 Vac).

b Hvis den eksterne føler ikke forbindes, indstilles
parameter 14 og 22 til ”0”.

Overensstemmelsestabel gældende for samtlige føler
Målte temperaturer (°C) – Følernes modstandsværdier (Ω).
T (°C)

R (°Ω)

T (°C)

R (°Ω)

T (°C)

R (°Ω)

T (°C)

R (°Ω)

T (°C)

R (°Ω)

T (°C)

-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

67739
64571
61568
58719
56016
53452
51018
48707
46513
44429
42449
40568
38780
37079
35463
33925
32461
31069
29743
28481

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

27279
26135
25044
24004
23014
22069
21168
20309
19489
18706
17959
17245
16563
15912
15289
14694
14126
13582
13062
12565

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

12090
11634
11199
10781
10382
9999
9633
9281
8945
8622
8313
8016
7731
7458
7196
6944
6702
6470
6247
6033

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

5828
5630
5440
5258
5082
4913
4751
4595
4444
4300
4161
4026
3897
3773
3653
3538
3426
3319
3216
3116

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

3021
2928
2839
2753
2669
2589
2512
2437
2365
2296
2229
2164
2101
2040
1982
1925
1870
1817
1766
1717

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

R (°Ω) T (°C)
1669
1622
1577
1534
1491
1451
1411
1373
1336
1300
1266
1232
1199
1168
1137
1108
1079
1051
1024
998

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

R (°Ω)
973
948
925
901
879
857
836
815
796
776
757
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Påfyldning og Tømning af Anlæg
Condexa
POWER PRO
PLUS kedlen er ikke forsynet med en
påfyldningshane, men anlægget skal være forsynet
dermed.

MI

PÅFYLDNING

RI

- Åbn for afspærringshanerne (1) på kedlens hydrauliske
forbindelsesstykker

- Åbn den/de automatiske luftudladers/-es hætter (2) to
eller tre omgange

- Åbn påfyldningshanen, som anlægget skal være
forsynet med, indtil der på manometret vises et tryk på
1,5 bar.
- Luk påfyldningshanen.

b POWER PLUS kedlen tømmes automatisk for luft

ved hjælp af den/de automatiske luftudlader/-e, der
er placeret på toppen af kedelblokken.
Undersøg, om ventilens hætte er åben.

36

1

GAS

2

2

TØMNING
Før man påbegynder tømningen, skal man frakoble
elforsyningen ved at sætte anlæggets hovedafbryder på
”slukket”.

Tømning af KEDLEN
- Luk for afspærringshanerne
vandforbindelser

(1)

på

kedlens

1

MI
RI
GAS

- Forbind en plastikslange med hvert enkelt varmeelements
aftapningshane (4) og åbn for den.

4

4

b Før der åbnes for aftapningshanen (4), skal man

37

beskytte de elektriske anordninger nedenfor mod
eventuelle vandudslip.

1

Tømning af ANLÆGGET
- Undersøg, om vandanlæggets afspærringshaner (1) er
åbne.

MI
RI
GAS

- Forbind en plastikslange med aftapningshanen (5) på
anlæggets retur, og åbn for den.

5

37
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Forberedelse Til den Første Idriftsætning
Før POWER
CondexaPLUS
PRO kedlen tændes, og der foretages en
funktionsprøve, er det strengt nødvendigt at undersøge
følgende:
- om gashanerne og varmeanlæggets afspærringshaner
er åbne
- om gaskvaliteten og tilslutningstrykket svarer til dem,
som kedlen er beregnet til
- om vandkredsens tryk er cirka 1,5 bar i kold tilstand,
samt om den er tømt for luft
- om anlæggets
tilpasset

ekspansionsbeholders

fortryk

er

- om de elektriske tilslutninger er udført korrekt

b Det er obligatorisk at forbinde cirkulationspumperne
med fjernkontakter med manuel nødaktivering

- Undersøg om udladeren/-erne er skruet løs
- Cirkulationspumperne skal køre uhindret: løsn
inspektionsskruen og undersøg, om motorakslen
bevæger sig uhindret, ved hjælp af en skruetrækker.

b Før cirkulationspumpens lukkehætte løsnes eller
fjernes, skal man beskytte de elektriske anordninger
nedenfor mod eventuelle vandudslip.

- Forbrændingsstoffernes afløbsrør skal være udført
hensigtsmæssigt.

DE

DEUTSCH

Eerste inbedrijfstelling

DEUTSCH inbetriebnahme
Erstmalige
DE
Første Idriftsætning
- Den Hauptschalter der Anlage auf “ein” stellen.
Erstmalige inbetriebnahme

- Zet de hoofdschakelaar va

Eerste inbedrijfstelling

- Stil anlæggets hovedafbryder
på ”tændt”der Anlage auf “ein” stellen.
- Den Hauptschalter

- Den Hauptschalter (1) der Heizeinheit
2
und die Schalter (2) der einzelnen
Heizmodule
auf
“ein”
stellen.
- Stil kedlens hovedafbryder (1) og hver kedelbloks
Die Hauptschalter
grüne Anzeige(1)(3)
SLAVE
- Den
der der
Heizeinheit
afbrydere (2) på ”tændt”.
2
Stromversorgung
Die Heizeinheit
und
die Schalterblinkt.
(2) der
einzelnen
2
führt
eine
Eigendiagnose
durch
und
Heizmodule
auf
“ein”
stellen.
Elforsyningens grønne signallamper (3) begynder
geht
dann Anzeige
in den
Modus
Die
(3) derDISPLAY
SLAVE
at lyse. Kedlen foretager
engrüne
automatisk
diagnosticering,
über.
Stromversorgung
blinkt.
Die
Heizeinheit
hvorefter den går over på DISPLAYtilstanden.
Das Display
(4) zeigt den Systemstatus
führt
eine Eigendiagnose
durch und
sowiedanndiein den
vomModus
Fühler
des
geht
DISPLAY
“Hochtemperaturkreises” gemessene
über.
I displayet (4) vises systemets status og den temperatur,
Temperatur
an zeigt
(siehe
Display
Das
Display (4)
denModus
Systemstatus
som ”højtemperaturkredsens”
føler vom
måler Fühler
(Jævnfør des
auf Seite die
20).
sowie
displaytilstand på side“Hochtemperaturkreises”
20).mehr als zwei Heizmodulen
Bei
müssen
gemessene
die Adressen
dritten
Heizmodul
Temperatur
an vom
(siehe
Modus
Display
3
Hvis der er mere end toauf
brændere,
skal man konfigurere
aufwärts
konfiguriert
werden. Siehe
Seite 20).
adresserne fra og med
den
kedel.
Dette
gøres
hierzu
den
Abschnitt
“Einstellung
der
Bei
mehrtredje
als zwei
Heizmodulen
müssen
ifølge anvisningerne i afsnittet
”Indstilling
adresserne
Adressen
für Kaskadenschaltungen”
auf Seite 54.
die
Adressen
vom af
dritten
Heizmodul
3
4
ved installation af kedler
på række”
på sd. 54.
aufwärts
konfiguriert
werden. Siehe
hierzu den Abschnitt “Einstellung der
Adressen für Kaskadenschaltungen” auf Seite 54.
- Die Raumthermostate der Bereiche
Hochund Niedertemperatur auf
mit høj- Stil rumtermostaterne for
og lavtemperaturzonerne
die
gewünschte
Temperatur
(20°C)
på den ønskede temperatur (20°C),
eller hvis
einstellen
oder
bei
Anlagen
Die
Raumthermostate
der
Bereiche
anlægget er forsynet med timerstyret termostat eller mit
Chronothermostat
bzw. Programmuhr
mit
Hochprogrammeringsanordning,
skal und
man Niedertemperatur
undersøge,
om auf
überprüfen,
ob
diese
Vorrichtungen
die
gewünschte
Temperatur
(20°C)
denne er aktiveret og indstillet (20°C).
aktiviert undoder
eingestellt
(20°C) mit
einstellen
bei sind
Anlagen
Chronothermostat bzw. Programmuhr
überprüfen, ob diese Vorrichtungen
- aktiviert
Die Taste
“SEL”
drücken:
erscheint
und
eingestellt
sindes(20°C)
- Tryk på tasten SEL
“[”: Nu vises kedlens maksimaltemperatur,
die Höchsttemperatur der Heizeinheit,
som er højtemperaturkredsens maksimaltemperatur,
die der max. Temperatur des
efter symbolet “1”. - Die
Hochtemperaturkreises
Vorziffer
Taste “SEL” drücken:mit
es erscheint
“1” entspricht.
die
Höchsttemperatur der Heizeinheit,
die der max. Temperatur des
Hochtemperaturkreises mit Vorziffer
“1” entspricht.

“MODE”
drücken: es
erscheint
- Tryk på MODE
“Set/esc”: Nu- vises
det tilhørende
setpunkt,
og der
entsprechende
Sollwert
und
die
beiden
de to cifre til højre blinker. Hvis man ønsker at ændre
rechten
Stellen
blinken.
Der
Wert
værdien, tryk på “+” eller “-”. Der bekræftes ved atkann
durch Drücken
von “+”
“-” geän- “MODE”
drücken:
es oder
erscheint
der
trykke på tasten MEMO
“OK”.
dert werden. Andernfalls
den
mit
entsprechende
Sollwert und
dieWert
beiden
Taste “MEMO”
übernehmen.
rechten
Stellen blinken.
Der Wert kann
durch Drücken von “+” oder “-” geändert werden. Andernfalls den Wert mit
Taste “MEMO” übernehmen.

- Zet de hoofdschakelaar van

3

4

2

4
5

2
2

1
1

1

- Zet de ho
verwarming
van elk war
Het de
groene
- Zet
hoo
omvoeding
verwarming
De verwarm
van
elk war
voor groene
zelfdia
Het
van de modS
omvoeding
Hetverwarm
display
De
weerzelfdia
en de
voor
werddedoor
van
mod
temperatuu
Het
display
Display
weer
en op
de
Wanneer
werd
doore
mingsketel
temperatuu
de adresse
Display
op p
gende kete
Wanneer
e
Raadpleeg
mingsketels
“Instellingen
de
adresse
cascadecom
gende
kete
Raadpleeg
“Instellingen
- cascadecom
Stel de om
de hoge en
op de gew
of controlee
- Stel
de om
thermostaa
de
hoge en
ze geactive
op
de gew
of controlee
thermostaat
ze geactive
- Druk op de
ven wordt
van de ver
maximumte
- Druk
op de
temperatuu
ven
wordt
het symboo
van
de ver
maximumte
temperatuu
het symboo

39

- Druk op “
setpoint wo
twee tekens
“+” o op
“-” “o
- Druk
Bevestigwor
m
setpoint
twee tekens
“+” o “-” o
Bevestig me

39
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DEUTSCH
DEUTSCH
- Die Taste
“SEL” viermal drücken: es
DE
IT
erscheint die max. Temperatur des
Niedertemperaturkreises mit der
Vorziffer “6”.

- Druk vierma
weergegeve
peratuur van
cuit, voorafg
“6”.
Druk vierma
vierm
Die
Taste
“SEL”
viermal
drücken:
es
“MODE”
drücken:
es
erscheint
der
Druk
Die
Taste
“SEL”
viermal
drücken:
es
- Tryk fire gange på tasten “[”:
SEL Nu ser man
weergegeve
erscheint
die
max.
Temperatur
des
Druk
op
“M
entsprechende
Sollwert
und
die
beiden
weergegeve
erscheint
die
max.
Temperatur
des
lavtemperaturkredsens maksimaltemperatur efter
peratuur
van
Niedertemperaturkreises
mit
der
setpoint
wor
rechten
Stellen
blinken.
Der
Wert
kann
peratuur
van
Niedertemperaturkreises
mit
der
symbolet “6”.
cuit, voorafg
voorafg
Vorziffer
“6”. von “+” oder “-” geäntwee
tekens
durch
Drücken
cuit,
Vorziffer
“6”.
“6”. o “-” o
“+”
dert werden. Andernfalls den Wert mit
“6”.
“MODE”
drücken:
es erscheint
erscheint der
der
Bevestig me
“MEMO”
übernehmen.
-- Taste
“MODE”
drücken:
es
Druk op
op “M
“
entsprechende
Sollwert
und
die
beiden
-- Druk
entsprechende Sollwert und die beiden
setpoint
wor
rechten
Stellen
blinken. Der
Der Wert
Wert kann
kann
Bei Stellen
Niedertemperaturanlagen
Bij insta
setpoint
wor
rechten
blinken.
- Tryk på MODE
“Set/esc”: Nu ser man det tilhørende setpunkt,
twee
tekens
durch
Drücken
von “+”
“+” oder
oder
“-”
geäneine
Temperatur
im “-”
Bereich
tuur
moe
twee
tekens
durch
Drücken
von
geänog de to cifre til højre blinker. Værdien ændres ved at
“+”de
“-” oo
dertzwischen
werden. Andernfalls
Andernfalls
den Wert
Wert
mit
20 und 45°C
einstel“+”
oo 20°C
“-”
dert
werden.
den
mit
trykke på “+” eller “-”. Man bekræfter ved at trykke på
Bevestig
me
Taste
“MEMO”
übernehmen.
len.
Durchübernehmen.
Einstellung einer
Bij instal
Bevestig
me
Taste
“MEMO”
tasten MEMO
“OK”.
“Niedertemperaturanlage”
Tempera
Bei Niedertemperaturanlagen
Niedertemperaturanlagen
Bij insta
insta
wird
die Eingabe der max.
van
de
Bei
Bij
Hvis det drejer sig omVorlauftemperatur
et lavtemperaturanlæg,
skal
eine
Temperatur im
imaufBereich
Bereich
tuur moe
moe
50°C
beperkt
eine
Temperatur
tuur
man vælge en temperatur
mellem
20°C
og
45°C.
zwischen
20
und
45°C
einstelde
20°C
begrenzt
(Par.
23=T_CH_Low_
Low_limi
zwischen 20 und 45°C einstelde 20°C
Hvis man indstiller anlægstypen
til “lav
temperatur
len. Durch
Durch
Einstellung
einer
Bij instal
insta
limit).
len.
Einstellung
einer
Bij
”, begrænses den maksimale
N ii ee dd eefremløbstemperatur
m pp ee rr aa tt uu rr aa nn lltilaa gg ee ””
Tempera
Wijzigen
““ N
rr tt ee m
Tempera
50°C (Par. 23=T_CH_Low_limit).
wird
dieÄ Eingabe
max.
van heef
de
D
i e die
nEingabe
d e r u n der
gder max.
der
tuur
wird
van
de
Vorlauftemperatur
auf
50°C
beperkt
Vo
r l a u f t e m p e r a t u r auf
h a t 50°C
eine
kromme
Vorlauftemperatur
beperkt
Ændringen af fremløbstemperaturen
bevirker en
begrenzt (Par.
(Par.
23=T_CH_Low_
Low_limi
Änderung
der Heizkurve
zur Folge (siehe Abschnitt zur
“Instellen
begrenzt
23=T_CH_Low_
Low_limi
limit).
ændring af klimakurven“Einstellung
(jævnfør afsnittet
“Indstilling
Deze wijziging mag uitsluitend aang
der Temperaturregelung”).
Diese Änderung darf
limit).
Wijzigen
Technische Servicedienst RIELLO.
ausschließlich
technischen
Kundenservice RIELLO duraf varmereguleringen”).
Denne vom
ændring
må
Wijzigen
D
i
e
Ä
n
d
e
r
u
n
g
d
e
r
tuur heef
hee
chgeführt
werden.
Ä n dtekniker.
erung
der
tuur
udelukkende foretagesDafi egodkendte
Vorrllaauufftteem
mppeerraattuurr hhaatt eeiinnee
kromme
Wanneer de verwarmingsketel is kromme
aangesl
Vo
Änderungder
der
Heizkurve
zur Folge
Folge
(siehe
Abschnitt
zur
“Instellen
Bei Anbindung
Heizeinheit
an einen
Erhitzer
muss Abschnitt
der
Parameter
parameter 6 ingesteld worden (vooringes
Änderung
der
Heizkurve
zur
(siehe
zur
“Instellen
Deze
wijziging mag
mag uitsluitend
uitsluitend aang
aang
“Einstellung
der(Vorgabe
Temperaturregelung”).
Diese Änderung
Änderung darf
darf
6 eingestellt
werden
0 = keine Warmwasserbereitung).
sanitair
water).
Deze
wijziging
“Einstellung
der
Temperaturregelung”).
Diese
Technische
Servicedienst
RIELLO.
ausschließlich
vom technischen
technischen
Kundenservice
RIELLO
durHierzu
den
Modus „Programmierung
für
den
Installateur“
aufrufen
Ga hiervoor
naar
de “Programmeermodus
Technische
Servicedienst
RIELLO.
ausschließlich
vom
Kundenservice
RIELLO
durHvis kedlen er forbundet
med
en varmtvandsbeholder,
skal man
indstille
parameteren
6 (forindstilling
0=intet
brugsvand).
chgeführt
werden.
Parameter
6 folgendermaßen
einstellen:
parameter
chgeführt
werden.
Dette gøres ved at gå und
ind i den
tilstanden
“Programmering
forbeholdt
installatøren ” og stille parameter
6 på:6 in op:
Wanneer
de
verwarmingsketel
is aangesl
aanges
2 = bei Erhitzer
mit Fühler
2 = voorde
boiler
met sonde
Wanneer
verwarmingsketel
is
2 = for varmtvandsbeholder
med føler
Bei
Anbindung
der
Heizeinheit
an einen
einen Erhitzer
Erhitzer muss
muss der
der Parameter
Parameter
parameter
ingesteld
worden (vooringes
(vooringe
6
= Anbindung
bei Erhitzer
mitHeizeinheit
Thermostat.
6 = voor boiler
met thermostaat.
Bei
der
an
parameter
66 ingesteld
worden
6 = for varmtvandsbeholder
med termostat.
eingestellt 9
werden
(Vorgabe på
keine
Warmwasserbereitung).
sanitair water).
water).
eingestellt
werden
(Vorgabe
00 ==2keine
sanitair
Man skal desuden stille66 parameter
(DHW_Priority)
for atWarmwasserbereitung).
få fuldstændig prioritet.
Hierzu
den
Modus
„Programmierung
für
den
Installateur“
aufrufen
Ga
hiervoor
naar
de “Programmeermodus
“Programmeermodus
Stel
verder
9 (DHW_Priority)
Außerdem
den
Parameter
9
(DHW_Priority)
für
absoluten
Vorrang
Hierzu
den
Modus
„Programmierung
für
den
Installateur“
aufrufen
Ga
hiervoor
naar
de
Hvis varmtvandsbeholderen er forsynet med en NTC, kan man via skærmen stille temperaturen efter ønskeparameter
mellem
10°C
und
den
Parameter
6
folgendermaßen
einstellen:
parameter
6
in
op:
absolute
prioriteit.
auf
2
einstellen.
und
den
Parameter
6
folgendermaßen
einstellen:
parameter
6
in
op:
og 50°C.
bei Erhitzer
Erhitzer
mit Fühler
Fühler
voorde
boiler
met
sonde
Wanneer
boiler
issonde
uitgerust
met een
Bei
NTC
Fühler
die gewünschte
22 == Erhitzer
bei
mit
22 ==indstilles
voor
boiler
met
Hvis varmtvandsbeholderen
er mit
forsynet
med kann
termostat,
skal denTemperatur
ønskede vom
temperatur
direkte
på
6 == bei
bei Erhitzer
Erhitzer
mit Thermostat.
Thermostat.
6 == voor
voor
boiler
met thermostaat.
thermostaat.
display
de boiler
gewenste
temperatuur van 1
Display
aus im Bereich
10 bis 50°C eingestellt werden.
6
mit
6
met
varmtvandsbeholderen, hvorimod parameter 3 skal blive ved med at stå på 50°C.
worden. Is de boiler voorzien van een th
Bei Erhitzer mit Thermostat wird die gewünschte Temperatur
Stel verder
verder parameter
parameter 99 (DHW_Priority)
(DHW_Priority)
Außerdem
den
Parameter
(DHW_Priority)
für absoluten
absoluten Vorrang
Vorrang
gewenste tem
direkt
am den
Erhitzer
eingegeben,
der
Stel
Außerdem
Parameter
99 (DHW_Priority)
für
absolute prioriteit.
prioriteit.
auf 22 einstellen.
einstellen.
ingesteld, terw
Parameter
3 aber auf 50°C belassen.
absolute
auf
- Tryk to gange Bei
på Erhitzer
tastenmit
“[”:
Nu kann
visesdie
Wanneer de
de boiler
boiler is
is uitgerust
uitgerust
met
eens
Bei
Erhitzer
mitSEL
NTC Fühler
Fühler
kann
die gewünschte
gewünschte Temperatur
Temperatur vom
vom
moetmet
blijven
Wanneer
een
NTC
brugsvandstemperaturen
efter
symbolet
“3”. 10
display de
de gewenste
gewenste temperatuur
temperatuur van
van 1
Display
aus
im Bereich
Bereich
10 bis
bis 50°C
50°C eingestellt
eingestellt werden.
werden.
display
Display
aus
im
worden. Is
Is de
de boiler
boiler voorzien
voorzien van
van een
een th
th
Bei Erhitzer
Erhitzer mit
mit Thermostat
Thermostat wird
wird die
die gewünschte
gewünschte Temperatur
Temperatur
worden.
Bei
gewenste
tem
direkt
am Erhitzer
Erhitzer
eingegeben,
der
-direkt
Die Taste
“SEL” zweimal
drücken:
-gewenste
Druk tweem
tem
am
eingegeben,
der
ingesteld,
ter
Parameter
aberdie
auf 50°C
50°C belassen.
belassen.
es erscheint
Temperatur
des
de temperat
ingesteld,
terw
Parameter
33 aber
auf
moet
blijven
Warmwasserkreises mit der Vorziffer “3“.
wordt
weerss
moet
blijven
door het sym

b

b

b

b

b

b

b

b

Die Taste
Taste “SEL”
“SEL” zweimal
zweimal drücken:
drücken:
-- Die
es erscheint
erscheint die
die Temperatur
Temperatur des
des
es
Warmwasserkreises mit
mit der
der Vorziffer
Vorziffer “3“.
“3“.
Warmwasserkreises
“MODE”
drücken:
es
erscheint
der
- Tryk på “Set/esc”:
Nu vises det tilhørende setpunkt,
MODE
entsprechende Sollwert und die beiden
og de to cifre til højre blinker. Værdien ændres ved at
rechten Stellen blinken. Der Wert kann
trykke på “+” eller “-”. Man bekræfter ved at trykke på
durch Drücken von “+” oder “-” geäntasten MEMO
“OK”.
dert werden. Andernfalls den Wert mit
“MODE”
drücken:
es erscheint
erscheint der
der
“MEMO”
übernehmen.
-- Taste
“MODE”
drücken:
es
Kedlen aktiveres i brugsvandtilstanden,
indtilund
behovet
entsprechende
Sollwert
die beiden
beiden
Die
HeizeinheitSollwert
läuft solange
in
der
entsprechende
und die
er dækket.
rechten Stellen
Stellen
blinken. Der
Der Wert
Wert kann
kann
Betriebsart
Warmwasserbereitung,
bis
rechten
blinken.
durch
Drücken
von ist.
“+” oder
oder “-”
“-” geängeänder
Bedarf
gedeckt
durch
Drücken
von
“+”
dert werden.
werden. Andernfalls
Andernfalls den
den Wert
Wert mit
mit
dert
Taste “MEMO”
“MEMO” übernehmen.
übernehmen.
Taste
Die Heizeinheit
Heizeinheit läuft
läuft solange
solange in
in der
der
Die
Betriebsart Warmwasserbereitung,
Warmwasserbereitung, bis
bis
Betriebsart
der
Bedarf
gedeckt
ist.
der Bedarf gedeckt ist.
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b

b

Druk tweem
tweem
-- Druk
de temperat
temperat
de
wordt weer
wee
wordt
door het
het
sym
- Druk
opsym
“M
door
setpoint wor
twee tekens
“+” o “-” o
Bevestig me
Drukverwarm
op “M
“
-- De
Druk
op
setpoint wor
wor
Sanitair,
totd
setpoint
twee tekens
tekens
daan.
twee
“+” oo “-”
“-” oo
“+”
Bevestig me
me
Bevestig
De verwarm
verwarm
De
Sanitair, totd
tot
Sanitair,
daan.
daan.

DE
DE

DEUTSCH
DEUTSCH

der
auf
Mit
der Heizeinheit
Heizeinheit
auf Standby
Standby befinbefinNår kedlen står påMit
stand-by,
befinder Masterenhedens
det
Display
Master
det sich
sich das
dasog
Display
der
Master
Einheit
skærm sig i displaytilstanden,
de treder
cifre
viser Einheit
”1”
im
die
im Modus
Modus DISPLAY,
DISPLAY,
wobei
die drei
drei
efterfulgt af fremløbstemperaturens
værdi. wobei
Den
grønne
Stellen
die
Ziffer
“1”
mit
nachgestelltem
Stellen
die
Ziffer
“1”
mit
nachgestelltem
signallampe (ref. 11 på sd. 18) blinker grønt.
Wert
Wert der
der Vorlauftemperatur
Vorlauftemperatur anzeigen.
anzeigen.
Die
grüne
Die grüne Led
Led (Pos.
(Pos. 11
11 auf
auf Seite
Seite 18)
18)
Læs afsnittet ”DISPLAYTILSTAND” på sd. 20 for at
blinkt
in
Grün.
blinkt in Grün.
kunne fortolke systemets forskellige slags visninger.
Siehe
Siehe Abschnitt
Abschnitt “MODUS
“MODUS DISPLAY”
DISPLAY”
auf
Seite
20
zum
Verständnis
auf Seite 20 zum Verständnis der
der eineinzelnen
Systemanzeigen.
zelnen Systemanzeigen.
Skulle der opstå en forstyrrelse under tænding eller drift,
begynder Masterkedlens display at blinke, og den røde
Sollten
Sollten sich
sich bei
bei Einschaltung
Einschaltung oder
oder
signallampe tændes.Betrieb
eines
beliebigen
Betrieb eines beliebigen Heizmoduls
Heizmoduls
Störungen
Störungen ergeben,
ergeben, blinkt
blinkt das
das Display
Display
der
Master
Heizeinheit
und
der Master Heizeinheit und die
die rote
rote
Der kan opstå to slags
fejl:
Led
(4)
Led
(4) leuchtet
leuchtet auf.
auf.
- fejl af type A, der kun
kan inaktiveres
ved atmöglich:
trykke på
Es
zwei
Es sind
sind
zwei Fehlerarten
Fehlerarten
möglich:
reset-tasten
-- Fehler
Fehler vom
vom Typ
Typ A,
A, die
die nur
nur durch
durch
- fejl af type E, derDrücken
inaktiveres,
når
årsagen
der
Taste
RESET
gelöscht
Drücken der Taste RESET dertil
gelöscht
fjernes (jævnfør FEJLTILSTAND
på side 24 og afsnittet
werden
werden können
können
”Fejlkoder” på side 56).

Wanneer
Wanneer de
d
by
by staat,
staat, bb
Masterunit
Masterunit
geven
geven de
de dd
door
door de
de toe
toe
ne
ne lampje
lampje ((

Raadpleeg
Raadpleeg
DISPLAY”
DISPLAY” o
ring
ring van
van de
de
gave.
gave.

In
In geval
geval va
va
of
of werking
werking
elementen
elementen
Masterverw
Masterverw
en
en gaat
gaat het
het

Er
Er zijn
zijn twee
twee

-- fouten
fouten van
va
de
de toets
toets R
R
worden;
worden;

-- Fehler
Fehler vom
vom Typ
Typ E,
E, die
die bei
bei Wegfall
Wegfall ihrer
ihrer Ursache
Ursache gelöscht
gelöscht werden
werden
(siehe
MODUS
FEHLER
auf
Seite
24
und
Abschnitt
(siehe MODUS FEHLER auf Seite 24 und Abschnitt “Fehlercodes”
“Fehlercodes”
auf
auf Seite
Seite 56).
56).

-- fouten
fouten van
van het
het Type
Type E,
E, die
die uitgeschak
uitgeschak
zaak
zaak ervan
ervan verdwijnt
verdwijnt (Zie
(Zie FOUTMODUS
FOUTMODU
“Storingscodes”
“Storingscodes” op
op pag.
pag. 56).
56).

Kontroller under
og efter den
Første und
Idriftsætning
Kontrollen
während
nach
Kontrollen
während
und
nach der
der ersten
ersten
inbetriebnahme
inbetriebnahme

Controles
Controles tijdens
tijdens en
en na
na dd
stelling
stelling

Når Condexa
POWER PLUS
PRO kedlen er sat i gang, skal man
Die
CONDEXA
undersøge, om den foretager
følgende rigtigt:
Die Heizeinheit
Heizeinheit
CONDEXA PRO
PRO RIELLO
RIELLO muss
muss beim
beim
Betrieb
vorschriftsmäßig
folgende
Vorgänge
durchführen:
Betrieb vorschriftsmäßig folgende Vorgänge durchführen:
- Start og efterfølgende standsning, med lukning af
zonetermostaterne-- Die
Die EinEin- und
und anschließende
anschließende Abschaltung,
Abschaltung, indem
indem die
die Kontakte
Kontakte der
der
Bereichsthermostate
geschlossen
werden;
Bereichsthermostate geschlossen werden;
- Visning af brugsvandtemperaturen (kun hvis
der
(nur
der er monteret-- Die
en Anzeige
varmtvandsbeholder)
og
Die
Anzeige
der Warmwassertemperatur
Warmwassertemperatur
(nur bei
bei
installiertem
Erhitzer)
und
der
Heiztemperatur
centralvarmetemperaturen,
når
der
trykkes
to
gange
på
installiertem Erhitzer) und der Heiztemperatur durch
durch
zweimaliges
tasten SEL
“[”.
zweimaliges Drücken
Drücken der
der Taste
Taste “SEL”.
“SEL”.
Bei
des
Erhitzers
außerdem
Hvis der er en varmtvandsbeholder,
man
kontrollere
Bei Installation
Installationskal
des
Erhitzers
außerdem die
die richtige
richtige
des
Einstellung
des Parameters
Parameters “6”
“6” nachweisen:
nachweisen:
om parameter “6” er Einstellung
indstillet
rigtigt:
22 == Erhitzer
Erhitzer mit
mit Fühler
Fühler
66 == Erhitzer
mit
Erhitzer
mit Thermostat
Thermostat
2 = varmtvandsbeholder
med
sonde
6 = varmtvandsbeholder med termostat,
ebenfalls
ebenfalls den
den einwandfreien
einwandfreien Betrieb
Betrieb durch
durch Öffnen
Öffnen
einer
Warmwasserarmatur.
einerkorrekt
Warmwasserarmatur.
samt om den fungerer
ved at åbne for en
varmtvandshane.
Den
Den Stillstand
Stillstand der
der Heizeinheit
Heizeinheit überprüfen,
überprüfen, indem
indem der
der
der
auf
Hauptschalter
deratAnlage
Anlage
auf “aus”
“aus” gestellt
gestellt wird.
wird.
Kontrollér, om kedlenHauptschalter
stopper helt, ved
stille anlæggets
hovedafbryder på “slukket”.
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Nadat
Nadat de
de verwarmingsketel
verwarmingsketel CONDEX
CONDEX
controleert
controleert uu of
of hij
hij het
het onderstaande
onderstaande co
co

-- De
De startstart- en
en uitschakelprocedure,
uitschakelprocedure, waar
waar
mostaten
dicht
mostaten dicht moeten
moeten gaan
gaan

-- De
De weergave
weergave van
van de
de
een
boiler
geïnstalleerd
een boiler geïnstalleerd
tuur
tuur door
door tweemaal
tweemaal te
te d
Controleer,
Controleer, indien
indien er
er een
een
ter
ter “6”
“6” correct
correct is
is ingesteld
ingestel
22 == boiler
boiler met
met sonde
sonde
66 == boiler
boiler met
met thermosta
thermost

en
en of
of hij
hij goed
goed werkt;
werkt; d
terkraan
terkraan open.
open.

Controleer
Controleer of
of de
de verwa
verwa
wanneer
wanneer de
de hoofdschake
hoofdschak
“uit”
“uit” wordt
wordt gezet.
gezet.
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INSTALLATIONSVEJLEDNING

DE
IT

Stromanschlüsse

Elektrische aansluitingen

Die Heizeinheiten CONDEXA PRO 50 M RES, 50 M, 100 M RES
und 100 M werden mit angeschlossenem Stromkabel fertig vergeliefert
undopnås
sind nur
Efter et par minutterskabelt
uafbrudt
drift, som
med über
kald die reservierten Klemmen an
Raumthermostate,
Außenfühler
und die jeweiligen Umlaufpumpen
fra rumtermostaten, er urenhederne fra forbrændingen
anzuschließen.
Bei
den
Heizeinheiten
CONDEXA PRO 100 S RES
fordampet, og det er muligt at foretage:
und 100 S reicht der Anschluss des Bus-Kabels (siehe Stromplan
auf Seite 16).
- kontrol af gasforsyningens
tryk

De verwarmingsketel CONDEXA PRO 5
en 100 M wordt geleverd met volledige
stroomkabel; er hoeft uitsluitend voorzi
iten van de gebruikte omgevingstherm
circulatiepompen op de functiegebond
mingsketel CONDEXA PRO 100 S RE
Buskabel aangesloten te worden (zie sc

- kontrol af forbrændingen

Hierzu:

Ga hiertoe als volgt t

KONTROL AF GASTILSLUTNING TRYK
- Den Hauptschalter der Anlage auf “aus” stellen

- Zet de hoofdschake

- Stil anlæggets hovedafbryder på “slukket”.

- Draai de bevestiging
el aan de voorkant (

- Die Befestigungsschrauben (1) der Frontplatte
(2) lösen

- Skru kabinettets (2) fastgøringsskruer (1) løse
- Die Unterseite der Platte (2) abstemmen und
hochziehen, somit vom Rahmen ausrasten und
abnehmen.

- Trek de basis van he
en dan naar boven
te maken

22

- Træk kabinettet (2) fremad og derefter opad for at løsne
det fra rammen, og tag det af

1
1

- Tourner le tableau de commande (3) et
- Løsn trykudtagets (3)retirer
skrueleførpanneau
gasventilen
veden
at dreje
arrière
enlevant
den cirka to omgange,
et manometer
lesog
visforbind
de fixation
(4).

- Draai he
draai de
achterbek

3

- Tilkobl kedlen elforsyningen ved at stille anlæggets og
apparatets hovedafbrydere
på ”tændt”. (5) freilegen und
- Die Klemmenleiste
die Anschlüsse nach folgendem Plan
herstellen.
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- voer op h
sluitingen
schema.

DEUTSCH
DE Modus TEST kann eine
Im
Heizanforderung bei hoher Temperatur
und maximaler Leistung erzeugt werden.

In Testmod
gevraagd w
tuur en max

Imer det
Modus
kann eteine
I PRØVEtilstanden Hierzu:
muligt TEST
at generere
- høj
Dietemperatur
Tastenkombination
“MODE”
und
bei max.
hoher
Temperatur
centralvarmekald vedHeizanforderung
ved
“+”
5
s
lang
drücken
und maximaler Leistung erzeugt werden.
- Die
Det gøres på følgende
måde:Wärmeanforderung mit dem
Raumthermostat
erzeugen.
Die
Hierzu:
Heizeinheit
arbeitet
mit
Höchstleistung,
Die
Tastenkombination
“MODE”
und
- Tryk samtidigt på tasterne MODE
“Set/esc” og “+” “+” i 5 sek.
wobei
“+” 5 s am
lang Display
drücken “H” gefolgt von
der
Vorlauftemperatur
angezeigt
wird
mit dem
Die
Wärmeanforderung
- Generér et centralvarmekald via rumtermostaten. Kedlen
(Funktion Schornsteinfeger).
Raumthermostat
erzeugen.
kører ved fuld styrke, og på skærmen vises “H” efterfulgt Die
- Heizeinheit
Bei auf Höchstleistung
eingeschaltetem Brenner überprüfen, ob
arbeitet mit Höchstleistung,
af fremløbstemperaturen
(skorstensfejerfunktion).
der
Gasdruck
dem
Nennzufuhrdruck
wobei am Display “H” gefolgt von lt. nebenstehender Tabelle
entspricht.
der
Vorlauftemperatur
angezeigt
- Undersøg om gastrykket,
når brænderen
står på wird
- (Funktion
Die Wärmeanforderung
unterbrechen
Schornsteinfeger).
maksimal styrke, svarer til det nominelle forsyningstryk,
-- Zum
Beenden
des Moduseingeschaltetem
TEST die Taste “MEMO”
Bei ved
auf
Höchstleistung
Brenner drücken.
überprüfen, ob
der er opført på tabellen
siden
af.
BESKRIVELSE
- Das
Manometer
abnehmen
und
die
Schraube
des Druckanschlusses
der Gasdruck dem Nennzufuhrdruck lt. nebenstehender
Tabelle
(3)
vor dem Gasventil wieder eindrehen.
entspricht.
- Afbryd centralvarmekaldet.
Wobbe-indeks
- Die Wärmeanforderung unterbrechen
forsyningstryk
- Zum Beenden des Modus TEST die Taste Nominelt
“MEMO”
drücken.
- Tryk påMEMO
“OK” for at afslutte PRØVEtilstanden.
- Das Manometer abnehmen und die Schraube des Druckanschlusses
(3) vor dem Gasventil wieder eindrehen.
- Frakobl manometret og stram trykudtagets (3) skrue før
gasventilen.

Ga
hiertoe a
In Testmod
-gevraagd
Druk 5 s w
zo
-tuur
Vraag
om
en max
van de
verwara
GaDe
hiertoe
maal 5verm
- Druk
s zo
“H” weer,om
g
- Vraag
peratuurde(f
van
- Controleer, terwijl de brander De
metverwar
maxim
gasdruk overeenkomt met demaal
nominale
verm
staande tabel.
“H” weer, g
- Onderbreek de vraag naar warmte
peratuur (f
-- Druk
op “MEMO”
ombrander
de Testmodus
af te
Controleer,
terwijl de
met maxim
- Koppel
de
manometer
af
en
draai
de
sch
gasdruk overeenkomt met de nominale
G20(3) stroomopwaarts
G30 G31
van
de
gasklep
weer
staande tabel.

- Onderbreek de vraag naar
warmte
80,6
70,7
MJ/m3
- Druk op “MEMO” om de Testmodus af te
20
30
mbaraf en draai de sch
- Koppel30de manometer
(3) stroomopwaarts van de gasklep weer

45,7

3

Beschreibung
Wobbeindex
KONTROL AF FORBRÆNDINGEN
Nennzufuhrdruck
Beschreibung

Land
IT
CH
FR
Land
BE

G20
45,7

20
20
20
G20
20
45,7

Wobbeindex
- Tilkobl kedlen elforsyningen
ved at stille anlæggets og
20
apparatets hovedafbrydere på ”tændt”. IT
VERBRENNUNGSPRÜFUNG
CH
20
Nennzufuhrdruck

G25

37,38
25
G25
25
37,38

G30
80,6

28-30
50
28-30
G30
80,6

G31
70,7

37
50
37
G31
70,7

28-30
37
50
50
FR
20
25
28-30
37
- Die StromversorgungBE
der Heizeinheit
einschalten,
20
25
- hier- -

I PRØVEtilstanden er
det Hauptschalter
muligt at generere
zu den
der Anlageet
und den/die Schalter
centralvarmekald ved høj
temperatur
ved
max.
am Gerät auf “ein” stellen.
VERBRENNUNGSPRÜFUNG

MJ/m

3

mbar
mbar
mbar
mbar
MJ/m

3

mbar
mbar
mbar
mbar

Beschrijving
Wobbe-index
Nominale
Beschrijving
toevoerdruk
Wobbe-index

43G25

Land

G20

IT
CH
FR
Land
BE

20
20
20
G20
20
45,7

IT

45,7

37,3

20

-

25
G25
25
37,3

CONTROLE
VERBRANDING
20
Nominale VAN DECH
FR
20
25
toevoerdruk
- Zet deBEhoofdschakelaar
20
25v
het apparaat op “aan” om
mingsketel
in te schakele
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- Forbrændingen kontrolleres ved at skrue hætten (4) af
og indsætte analyseanordningens sonde på det rigtige
sted.
- Når man har foretaget kontrollen, afbrydes
skorstensfejerfunktionen ved at trykke på tasten MEMO
“OK”.
- Afbryd centralvarmekaldet.
- Fjern analyseanordningens sonde og skru hætten (4)
omhyggeligt på igen.

BLÆSER HASTIGHED
Blæserens hastighed reguleres automatisk alt efter
hvilken slags gas der anvendes og røggasaftrækrørets
længde (L).
Disse oplysninger styres af parameter 36.
Ændringen foretages på følgende måde:
- Gå ind i ”TILSTANDEN PROGRAMMERING
FORBEHOLDT INSTALLATØREN” ifølge anvisningerne
på side 23 og stil parameter 36 på:
1
2
3
4

=
=
=
=

N-gas og L<15 m
N-gas og L>15 m
F-gas og L<15 m
F-gas og L>15 m.

Ved leveringen er POWER
Condexa PLUS
PRO kedlerne indstillet
til G20 (N-gas), med røggasaftræksrør med L<15m
(parameter 36=1).
Når man har foretaget samtlige kontroller, skal forpanelet
sættes på plads igen og fastlåses med de skruer, der blev
fjernet tidligere.

b Samtlige kontroller skal foretages af aut.tekniker.
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Indstilling af Driftsparametre
Det er muligt at indstille centralvarmefunktionerne for højtemperatur-, lavtemperatur- og brugsvandskredsene, alt efter
anlæggets behov. Dette gøres ved hjælp af driftsparametrene.
Man får adgang til de første tre parametre fra brugerniveauet, til de øvrige kræves der et password (“22”, jævnfør side
23)
Man får adgang til brugerparametrene ved at trykke på tasten SEL
"[", hvorefter følgende værdier vises:
- Fremløbstemperatur T1 i højtemperaturkredsen
- Temperatur brugsvandskreds T3
- Fremløbstemperatur i lavtemperaturkredsen eller kredsen T6
De tilhørende setpunkter ændres på følgende måde:
- Tryk på tasten MODE
"Set/esc", nu ser man den tilhørende værdi og de to cifre til højre blinker.
- Tryk på “+/-”, indtil man kommer frem til den ønskede værdi. Tryk på MEMO
"OK" for at lagre den nye værdi. Den viste værdi
holder op med at blinke og træder i kraft efter 3 sek.

Samtlige parametre og fabriksindstillingerne er udførligt beskrevet på sd. 58.

Indstilling af Centralvarmeparametre
Følgende funktioner kan indstilles for centralvarme:
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1 Setpoint_T_CH_High

Setpoint højtemperaturkreds (parameter 1)
Hvis driftstilstanden med ”fast punkt” indstilles (par. 14=CH_type_high=0), er det måltemperaturen.
Hvis driftstilstanden med ”vejrkompensering” indstilles (par. 14=1), er det den højeste måltemperatur med den
mindste udetemperatur (T_out_min=par. 37, forindstillet til 0°C).
Parameter 18 (T_ch_high_foot, forindstillet til 50°C) definerer det mindste setpoint ved den højeste udetemperatur
(T_out_max, forindstillet til 18°C).

Forindstillet til 70°C med øvre grænse fastsat af par. 17 (T_ch_high_limit, forindstillet til 80°C).
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Setpoint lavtemperaturkreds (parameter 3)
Hvis driftstilstanden med ”fast punkt” indstilles (par. 22=CH_type_low=0), er det måltemperaturen.
Hvis driftstilstanden med ”vejrkompensering” indstilles (par. 22=1), er det den højeste måltemperatur med den
mindste udetemperatur (T_out_min=par. 37, forindstillet til 0°C).
Parameter 24 (T_ch_low_foot, forindstillet til 25°C) definerer det mindste setpoint ved den højeste udetemperatur
(T_out_max, forindstillet til 18°C).

Forindstillet til 40°C med øvre grænse fastsat af par. 23 ( T_ch_low_limit, forindstillet til 50°C).

KLIMAKURVE
LAVTEMPERATURkreds
100
90

Fremløbstemperatur (oC)
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2 Setpoint_T_CH_Low
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I hver kreds er det således muligt at arbejde med fast punkt eller indstille en klimakurve.

3 CH_Priority

Centralvarmeprioritering (parameter 16)
Hvis den står på 0, fungerer systemet uden centralvarmeprioritering med parallelforsyning til højtemperatur- og
lavtemperaturkredsene.
Hvis den står på 1, ignoreres kald fra lavtemperaturkredsen, og den pågældende pumpe bliver ved med at være
slukket. Kald fra lavtemperaturkredsen accepteres kun, når højtemperaturkredsens er inaktiveret. Hvis den derimod
står på 2, har lavtemperaturkredsen prioritet.
Forindstillet til 0.
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Indstilling af Brugsvandparametre
Følgende funktioner kan indstilles for brugsvand:

1 Setpoint_DHW

Setpoint varmt brugsvand (parameter 2)
Det er værdien for det varme brugsvands temperatur
Den øvre grænse er fastsat af par. 8 (T_DHW_limit, forindstillet til 60°C).
Forindstillet til 50°C.

2 DHW_Type

Varmtvandsbeholdertype (parameter 6)
0 = Ingen brugsvandsforsyning
1 = Hurtig veksler med føler.
2 = Varmtvandsbeholder med føler
6 = Varmtvandsbeholder med termostat
I tilfælde af varmtvandsbeholder med termostat, aktiveres brugsvandkaldet, hvis indgangen er en lukket kontakt, hvis
det er en åben kontakt, ophører kaldet.
Forindstillet til 0.

3 DHW_Priority
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Brugsvandprioritering (parameter 9)

0 = Glidende prioritet A
Formålet med funktionen glidende prioritet A er at sikre, at systemet er i stand til at levere centralvarme, når
centralvarmebehovet er lavt.
Systemet reagerer på centralvarmekaldet, hvis:
(Setpoint_Ch - 50°C) < Temp_samlerør < (Setpoint_Ch + 1°C)
Setpoint_Ch = Setpoint i højtemperatur- eller lavtemperaturkredsen alt efter behov.
1 = Glidende prioritet B
Formålet med funktionen glidende prioritet B er at hindre systemet i at afbryde centralvarmeforsyningen i for lang
tid.
Systemet reagerer på centralvarmekaldet, hvis:
(Setpoint_Dhw+T_Tank_extra) - 50°C < Temp_samlerør < (Setpoint_Dhw + T_tank_extra) + 1°C
T_tank_extra = Par. 10 = Forindstillet til 30°C.
2 = Absolut prioritet (kun brugsvandforsyning)
Forindstillet til 0.
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Indstilling af Termoreguleringen
1 Attenuation_High

Funktionen formindskning for HØJTEMPERATURkredsen (parameter 21)
Der skelnes mellem 2 muligheder:
- Drift med fast punkt, Par. 14=0
- Drift med vejrkompensering Par. 14=1.
DRIFT MED FAST PUNKT, PAR. 14=0
Hvis funktionen formindskning af højtemperaturkredsen er frakoblet, par 21=0, aktiveres centralvarmekaldet, når
højtemperaturkredsens termostat lukkes. Når den åbnes, slukkes systemet.
Masterstyringen aktiverer højtemperaturkredsens pumpe PZ1 og kredsens pumpe PZ3, hvis parametrene for den
tredje pumpe er instillet til 0 (Par. 34=0 ), ellers bliver den tredje pumpe ved med at være slukket.
På masterstyringen kan man indstille højtemperaturkredsens setpoint, Setpoint_T_CH_High = Par. 1, forindstillet til
70°C, kan indstilles til mellem 10°C og T_CH_high_limit=Par 17, som er forindstillet til 80°C.
Det anvendte setpoint er det, der er indstillet med parameter 1.
Brænderen er tændt, når:
Temperatur samlerør <=setpoint – tændingshysterese.
Tændingshysteresen kan indstilles, CH_High_mod_hyst_on = Par. 19, forindstillet til 7°C, kan indstilles til mellem 0
og 20°C.
Masterstyringen forvandler centralvarmekaldet til et krav om effekt til hver slavestyring.
Brænderne er slukkede, når:
Temperatur samlerør >=Setpoint + Slukningshysterese.
Slukningshysteresen kan indstilles (CH_High_mod_Hyst_off=Par. 20, forindstillet til 3, kan indstilles til mellem 0 og
20°C).
Parameteren Formindskning af højtemperaturkreds, Par. 21 ≠ 0, bevirker, at højtemperaturtermostaten ignoreres, og
der er et centralvarmekald for højtemperaturkredsen, når:
Temperatur Samlerør <=Setpoint – Tændingshysterese
Centralvarmekaldet ophører, når:
I dette tilfælde stemmer setpointet overens med den for parameter 1 indstillede værdi (Setpoint_t_ch_high),
hvis højtemperaturtermostatens kontakt er lukket, mens det udgør den for parameter 1 indstillede værdi minus
formindskningen (Setpoint_t_ch_high-Attenuation_high), hvis kontakten er åben.
DRIFT MED VEJRKOMPENSERING, PAR. 14=1

Hvis parametrene Formindskning af højtemperaturkredsen er lig med 0, Attenuation_high=Par. 21=0, sker der
det samme som beskrevet i det foregående afsnit, med den forskel, at setpointet udregnes på grundlag af
udetemperaturen.
Hvis udetemperaturen = Tout_min=Par. 37, forindstillet til 0°C, så er setpointet =setpoint_T_Ch_high.
Hvis udetemperaturen = Tout_max=Par. 38, forindstillet til 18°C, så er setpointet =T_ch_high_ foot=Par. 18, forindstillet
til 50°C.
Setpointet udregnes lineært mellem de 2 udetemperaturer.
Forindstillet til 0.
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2 Attenuation_Low

Funktionen Formindskning for LAVTEMPERATURkredsen (parameter 25)
Dette afsnit svarer til det ovenstående, men det vedrører lavtemperaturkredsen.
Der skelnes mellem 2 omstændigheder:
- Drift med fast punkt, Par. 22=0
- Drift med vejrkompensering Par. 22=1.
DRIFT MED FAST PUNKT, PAR. 22=0

Hvis funktionen formindskning af lavtemperaturkredsen er frakoblet, Par. 25=0, aktiveres centralvarmekaldet, når
lavtemperaturkredsens termostat lukkes. Når den åbnes, slukkes systemet.
Masterstyringen aktiverer lavtemperaturkredsens pumpe PZ3
På Masterstyringen kan man indstille lavtemperaturkredsens setpoint, Setpoint_T_CH_Low = Par. 3, forindstillet til
40°C, kan indstilles til mellem 10°C og T_CH_low_limit=Par. 23, forindstillet til 50°C.
Det anvendte setpoint er det, der er indstillet med parameter 3.
Brænderen er tændt, når:
Temperatura samlerør <=setpoint – tændingshysterese.
Tændingshysteresen kan indstilles, CH_Low_mod_hyst_on = Par. 26, forindstillet til 5°C, kan indstilles til mellem 0 og
20°C.
Masterstyringen forvandler centralvarmekaldet til et krav om effekt til hver slavestyring.
Brænderne er slukkede, når:
Temperatur samlerør >=Setpoint + Slukningshysterese.
Slukningshysterese kan indstilles (CH_Low_mod_Hyst_off=Par. 27, forindstillet til 3, kan indstilles til mellem 0 og
20°C).
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Parameteren Formindskning af lavtemperaturkreds, Par. 25≠0, bevirker, at lavtemperaturtermostaten ignoreres, og
der er et centralvarmkald til lavtemperaturkredsen, når:
Temperatur Samlerør <=Setpoint – Tændingshysterese
I dette tilfælde stemmer setpointet overens med den for parameter 3 indstillede værdi (Setpoint_t_ch_low),
hvis lavtemperaturtermostatens kontakt er lukket, mens det udgør den for parameter 3 indstillede værdi minus
formindskningen (Setpoint_t_ch_low-Attenuation_low), hvis kontakten er åben.
DRIFT MED VEJRKOMPENSERING, PAR. 22=1
Hvis parametren Formindskning af lavtemperaturkredsen er lig med 0, Attenuation_low=Par. 25=0, sker der det samme
som beskrevet i det foregående afsnit, med den forskel, at setpointet udregnes på grundlag af udetemperaturen.
Hvis udetemperaturen = Tout_min=Par. 37, forindstillet til 0°C, så er setpointet =setpoint_T_Ch_low.
Hvis udetemperaturen = Tout_max=Par. 38, forindstillet til 18°C, så er setpointet =T_ch_low_ foot=Par. 24, forindstillet
til 50°C.
Setpointet udregnes lineært mellem de 2 udetemperaturer.
Forindstillet til 0.
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3 T_out_correct

Rettelse udetemperatur (parameter 39)
Normalt er den viste værdi den af mikrostyringen aflæste værdi plus eller minus en rettelse (T_vist = T aflæst af
føleren +/- rettelse).
Det er muligt at rette den aflæste udetemperaturværdi ved at ændre på parameter 39s værdi, (den tilladte grænse for
rettelsen er +/- 30 °C). I denne fase bør der anvendes et referencetermometer.
Forindstillet til 0.

4 T4_frost_protection

Frostfunktion (parameter 35)
Den elektroniske styring har en frostfunktion, der også er aktiveret under stand-by. Frostfunktionen har to niveauer;
det første medfører aktivering af pumpen, det andet aktiverer pumpe og brænder.
Hvis Temperatur samlerør ≤ 5°C, aktiveres højtemperaturkredsens pumpe og ringkredsens pumpe, eller hvis
udetemperaturen med CH_type=1 og forbunden udendørs sonde ≥ 3°C (par. 35), aktiveres højtemperaturkredsens
pumpe og kredsens pumpe.
Hvis Temperatur samlerør efter 10’ ≤ 5°C
kører en brænder på maksimum, indtil Temperatur samlerør ≥ 20°C.
Hvis Temperatur samlerør efter 10’ ≥ 5°C men, med CH_type=1 (Par. 14 eller 22) og forbunden udendørs sonde,
udetemperatur ≥ 3°C (par. 35), bliver pumpen ved med at køre, indtil udetemperaturen ≥ 3°C.
Parameter 35 kan indstilles til mellem -30°C og 15°C.
Forindstillet til 3.

5 Power_control_mode

Styring af kedler i kaskade (parameter 33)
Der findes to strategier for installation i kaskade for at styre systemets ydelse. I begge tilfælde kan masterstyringen
kun tilføje en ny brænder, når den anden er tændt
Hvis masterstyringen skal øge antallet af tændte brændere, skal man først kontrollere, om den næste brænder
kan tændes: Der må ikke være nogen igangværende forstyrrelser, og kedlens temperatur skal befinde sig under
maksimum. Skulle dette ikke være tilfældet, skal man kontrollere en anden brænder. Hvis ingen af brænderne kan
tændes, nedsætter masterstyringen antallet af brændere, der skal tændes.
TILSTAND: MINIMALT ANTAL TÆNDTE BRÆNDERE (PAR. 33=0)
Moduleringen af systemets effekt kontrolleres af en PID-reguleringsanordning, hvor den regulerede størrelse
er Temperatur samlerør, og setpointet er det for den aktiverede kreds (setpoint for højtemperatur- eller
lavtemperaturkredsen, eller setpoint for brugsvand). PID-anordningen påvirker de sidste 2 tændte brændere direkte,
mens de foregående kører ved fuld styrke
SHvis Temperatur samlerør < setpoint – 5°C, tændes den efterfølgende brænder, og de styres begge af PIDreguleringsanordningen.
Masterstyringen venter i 30 sek, og hvis Temp. samlerør da er < setpoint - 5°C, tændes der én brænder mere.
Den første brænder kører ved fuld styrke, mens de andre to styres af PID-reguleringsanordningen.
Hvis Temperatur samlerør > setpoint + 2°C, slukkes den sidst tændt brænder, mens de andre sidste to styres af
PID-reguleringsanordningen, og de øvrige kører ved fuld styrke. Masterstyringen venter i 30 sek, før der foretages
yderligere.
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TILSTAND: MAKSIMALT ANTAL TÆNDTE BRÆNDERE (PAR.33=1)
Samtlige brændere kontrolleres af den samme PID-reguleringsanordning, hvor den regulerede størrelse er Temperatur
samlerør, og setpointet er det for den aktiverede kreds (setpoint for højtemperatur- eller lavtemperaturkredsen, eller
setpoint for brugsvand).
Hvis Temperatur samlerør < setpoint – 5°C, tændes den efterfølgende brænder.
Masterstyringen venter i 30 sek, og hvis Temp. samlerør da er < setpoint - 5°C, tændes der én brænder mere.
Hvis Temperatur samlerør > setpoint + 2°C, slukkes den sidste tændte brænder. Masterstyringen venter i 30 sek, før den
tager yderligere beslutninger.
EKSTRAFUNKTIONER TIL STYRING I KASKADE
Skiftende rækkefølge af brændernes tænding
Når masterstyringen fødes, er brænderen med adressen 1 den første i rækken. Efter 24 timer bliver brænderen med
adressen 2 til den første, mens dén med adressen 1 bliver til den sidste i rækken.
Begrænsning af tændinger/slukninger
Ved begge strategier for styring i kaskade går der et lille stykke tid efter hver tænding eller slukning, før masterstyringen
igen kan tænde eller slukke for brænderne.
Hurtig idriftsætning og slukning
I begge tilstande findes der en funktion for hurtig idriftsætning og slukning.
Hvis Temperatur samlerør < setpoint - 70°C, tændes brænderne med et tidsinterval på 2 sek
Hvis Temperatur samlerør > setpoint + 4°C, slukkes brænderne med et tidsinterval på 2 sek.
Lav belastning
Funktionen lav belastning hindrer en brænder i at tændes eller slukkes , hvis der er et lavt centralvarmebehov. Hvert
slavekort kontrollerer betingelserne for aktiveringen af funktionen Lav Belastning, og det sender en anmodning om
aktivering af funktionen til masterkortet.
Under almindelig drift sendes den aktiverede kreds’ setpoint (setpoint højtemperatur- eller lavtemperaturkreds eller
setpoint for brugsvand) til slavekortene, og varmeelementets temperatur kontrolleres af de enkelte slavekort:
Hvis kedlens temperatur > Setpoint - 8°C,
eller hvis kedlens temperatur > 85°C - 8°C,
gives der ikke OK til start af brænderen.
Hvis slavekortet registrerer en kedeltemperatur på over 85°C 3 gange, mens der er tændt for brænderen, slukkes
kedelblokken, og tændeproceduren startes igen.
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Nødfunktion
Hvis masterkortet er defekt, kan slavekortene kontrolleres manuelt på to måder:
- Med eBus og med samlerørsonde
Frakobl systemet netforsyningen, frakobl BUS’en. Indstil adressen 000000 (J10 og J17 OFF) på samtlige slavekort.
Tilkobl BUS’en en elforsyning på mellem 21 og 28 Vac.
Hvis temperatur samlerør < Nødtemp. (Par.40; forindstillet til 70°C; kan indstilles til mellem 10 og 80°C), fungerer
samtlige brændere ved fuld styrke.
Hvis temperatur samlerør > Nødtemp. + 5°C, er samtlige brændere slukkede
- Med PC
Frakobl systemet netforsyningen, frakobl BUS’en og tilkobl PC’ens brugergrænseflade. Brændernes styrke kan sendes
til slavekortene via PC’en.

b Skulle der opstå fejl, ret henvendelse til BERETTA’s tekniske assistance.
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EFFEKT ANALOG INDGANG, PAR. 14=2 (PAR. 22=2 FOR LAVTEMPERATURKREDSEN)
Kald til højtemperaturkredsen (lavtemperatur) foretages efter følgende regler:
højtemperaturkredsen
250

2-9Vdc: Varmekaldet omsættes til en anmodning om
effekt til hvert slavekort. En indgang på 2V svarer
til minimaleffekt, 9V til maksimaleffekt (Par.15).
Mellem 2V og 9V måles effekten lineært. Ved
afslutningen af kaldet udgør hysteresen 0,2V,
hvilket betyder, at det sendes over 2V og ophører
under 1,8V.
Brænderen tændes i følgende tilfælde:
Freml. Temp. ≤ Setpoint_ch_high (Par.1 – Ch_
Ch_high_mod_hist_on (Par.19)
(Freml. Temp. ≤ Setpoint_ch_low (Par.3) – Ch_
low_mod_hist_on (Par.26))
Brænderen slukkes i følgende tilfælde:
Freml. Temp. > Setpoint_ch_high (Par.1) +
Ch_high_hist_off (Par.20)
(Freml. Temp. > Setpoint_ch_low (Par.3) + Ch_
low_hist_off (Par.27))
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ANALOG INDGANG TEMPERATUR, PAR. 14=3 (PAR. 22=3 FOR LAVTEMPERATURKREDSE)
Kald til højtemperaturkredsen (lavtemperatur) foretages efter følgende regler:
0-2Vdc: Intet
kald
fra
(Lavtemperatur)

højtemperaturkredsen

2-9Vdc: Varmekaldet omsættes til en anmodning om
effekt til hvert slavekort ved hjælp af algoritmen
PID_CH_high (PID_CH_low). 2V svarer til et
setpoint lig med T_Ch_high_foot, Par. 18 (T_
Ch_low_foot, Par. 24), 9V til et setpoint lig med
SetPoint_Ch_high, Par.1 (SetPoint_Ch_low,
Par.3). Mellem 2V og 9V måles effekten lineært.
Ved afslutningen af kaldet udgør hysteresen
0,2V, hvilket betyder, at det sendes over 2V og
ophører under 1,8V.
Brænderen tændes i følgende tilfælde:
Fremløbstemp. ≤ Setpoint_ch_high (Par. 1)
– Ch_high_hist_on (Par 19)
(Fremløbstemp. ≤ Setpoint_ch_low (Par. 3) –
Ch_low_mod_hist_on (Par.26))
Brænderen slukkes i følgende tilfælde:
Fremløbstemp. > Setpoint_ch_high (Par. 1) +
Ch_high_hist_off (Par. 20)
(Fremløbstemp. > Setpoint_ch_low (Par. 3) +
Ch_low_hist_off (Par. 27)).
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Effekt (kW)

0-2Vdc: Intet
kald
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(Lavtemperatur)

90
80
70

Setpoint
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Styring af centralvarmekald til højtemperaturkreds med analog indgang (Par. 14=2 eller 3)
Højtemperaturkredsens rumtermostat ignoreres i tilfælde af centralvarmekald, og indgangssignalet anvendes til at
beregne systemets effekt eller setpoint-temperaratur
Der findes kun én analog indgang (se klemme 13-14 på eldiagrammet på side 34) for masterkortet, og det kan også
anvendes til lavtemperaturkredsen (Par.22). Den analoge indgang kan ikke anvendes til begge kredse.

60
50
40
30
20
10
0

1

2

3

4

5

6

Spænding (Volt)

STYRING AF BLANDINGSVENTIL
Blandingsventilen kontrolleres af følgende parametre:

Hvis:
Fremløbstemp._lav < Setpoint_low – Par31
åbnes den i et tidsrum svarende til halvdelen af den i par.
28 indstillede værdi

25
15
5
0

5

10

15

20

Tid (s)
3

Hvis:
Fremløbstemp._lav > Setpoint_low + Par31
lukkes den i et tidsrum svarende til halvdelen af den i par.
29 indstillede værdi.

2

Åbner

Lukning-Åbning af ventil (s)

I løbet af ventetiden bliver ventilen i den stilling, den
befinder sig i.

35

-5

Den åbnes, hvis:
Fremløbstemp._lav< Setpoint_low – Par32
Den lukkes, hvis:
Fremløbstemp._lav > Setpoint_low + Par32

45

1
0
-1

Lukker

Før ventilen åbnes eller lukkes, venter den i et tidsrum,
der indstilles i par. 30.

Temperatur samlerør

Mix_valve_step_open_time: Par.28 forindstillet til 5 sek
Mix_valve_step_close_time: Par.29 forindstillet til 7 sek
Mix_valve_interval_time: Par.30 forindstillet til 5 sek
Mix_valve_p_hyst: Par.31 forindstillet til 2°C
Mix_valve_still_hyst: Par.32 forindstillet til 2°C

55

-2
-3
-4
20

25

30

35

40

45

50

55

60

TFremløbstemperatur blanding (°C)
standard

53

Par. 31 = 10

Slavekortenes sikkerhedsfunktioner
Hvis fremløbstemperaturen > 90°C i 5 sek., spærres slavekortet (nr. 46).
Hvis returtemperaturen > 80°C i 5 sek., spærres slavekortet (nr. 47).
Hvis røggastemperaturen > 80°C i 5 sek., spærres slavekortet (nr. 48), og ventilatoren fungerer på maksimum i 10
minutter.
Slavekortet giver mulighed for at beskytte den primære veksler mod risici forbundet med lav vandgennemstrømning på
tre forskellige måder:
1 = med en flowmåler (vanddifferenspressostat)
2 = med kontrol af forskellen på fremløbs- og returtemperaturen ΔT
3 = med en flowmåler og ΔT
Kontrollen af ΔT anvender en parameter ΔT_max (forindstillet til 35°C) og begrænser brænderens effekt på følgende
måde:
hvis ΔT_max -5°C > ΔT > ΔT_max –10°C, brænder modulerer
hvis ΔT_max > ΔT> ΔT_max –5°C,
brænder på minimum
hvis ΔT> ΔT_max,
brænder slukket.
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På fabrikken indstilles slavekortenes mikroafbrydere således, at de kan tilslutte en masterkedel (50 M eller 100 M) med
en slavekedel (100 S). Skulle der opstå behov for at forbinde flere slavekedler, er det kun disse kedlers mikroafbrydere,
der skal genindstilles.
Adgang til SLAVE-kortene
- Stil anlæggets hovedafbryder på “slukket”
- Få adgang til slavekortene inden i kedlens styretavle (jævnfør side 65)
- Følg adresseringsproceduren nedenfor og forbind kedlerne ved hjælp af det dertil beregnede buskabel (se
eldiagrammerne på sd. 14 og efterfølgende).
Indstilling af ADRESSER
Hvert slavekort (ét for hver kedel) skal konfigureres hensigtsmæssigt, så masterkortet genkender hele rækken i den
rigtige rækkefølge.
Kedlerne skal først og fremmest opdeles i blokke, og systemet kan styre op til 15 blokke af fire slavekedler.
Hvis man for eksempel forbinder 5 slavekedler med en master, skal de opdeles i to blokke: den første bestående af fire
slavekedler og den anden bestående af én slavekedel.
Adresserne skal konfigureres ifølge nedenstående procedure:
- Find frem til den blok med fire slavekedler, som den der skal konfigueres hører til (for eksempel blok nr. 1, nr. 2, ………,
indtil blok nr. 15)
- Find frem til slavekedlens position i hver blok (for eksempel position 1, 2, 3 eller 4).

T3
1

J10

ON

SLAVE-adresse

OFF
2

SLAVE-kort

J17
1
Hoved

Main

2
ON

BLOK-adresse

3
OFF
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Indstilling af Adresser ved Installation i kaskade

4

Oversigt over BLOK-adresser

Mikroafbrydere

1

Oversigt over SLAVE-adresser
Mikroafbrydere
1

OFF
OFF
ON
ON
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2

OFF
ON
OFF
ON

SLAVEadresse
1
2
3
4

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
ON

2

OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON

3

OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON

4

OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

BLOKKE

Nødsituation
1° spærring
2° spærring
3° spærring
4° spærring
5° spærring
6° spærring
7° spærring
8° spærring
9° spærring
10° spærring
11° spærring
12° spærring
13° spærring
14° spærring
15° spærring

Eksempel på konfigurering af et anlæg med 7 brændere i kaskade
Hvis der skal installeres syv slavekedler i kaskade,, skal der være to blokke: den første bestående af fire kedler og den
anden bestående af tre. Der skal således konfigureres to blokke, der henholdsvis skal tildeles adressen 1 og 2, hvorimod
kedlerne i den første blok skal tildeles adresserne 1, 2, 3 og 4 og kedlerne i den anden blok adresserne 1, 2 og 3.

SLAVE-adresse

BLOK-adresse
ON

ON
Kedel nr. 1
1

OFF

2

1

2

3
OFF

4

ON

ON
Kedel nr. 2
1

OFF

2

1

2

3
OFF

4
Spærring nr. 1

ON

ON
Kedel nr. 3
1

OFF

2

1

2

ON

3
OFF

4
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ON

Kedel nr. 4
1

OFF

2

1

2

3
OFF

4

ON

ON
Kedel nr. 1
1

OFF

2

1

2

3
OFF

4

ON

ON
Kedel nr. 2
1

OFF

2

1

2

ON

3
OFF

4

Spærring nr. 2

ON

Kedel nr. 3
1

OFF

2

1

2

3
OFF

4
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Fejlkoder
FEJL I MASTERKORTET
På oversigterne nedenfor fremstilles de fejl, der kan opstå i masterkortet.
Fejlene kan inddeles i to grupper:
- Permanente fejl af TYPE A, der udbedres ved at trykke på Reset-knappen (jævnfør ref. 3 på side 18).
- Spærringsfejl af TYPE E, der udbedres automatisk, når årsagen til fejlen forsvinder.
Permanente fejl TYPE A
N°

Årsag

Kontrol og afhjælpning

A 16
A 18

INTERN FEJL
INTERN FEJL

Udskift masterkortet
Udskift masterkortet

Fejl med automatisk inaktivering TYPE E
Der kan opstå fejl med automatisk inaktivering.
Hvis der forekommer en fejl af denne type, tændes den røde signallampe (jævnfør ref. 5 på side 18).
N°

Årsag

Kontrol og afhjælpning

E
E
E
E
E
E

INTERN FEJL
INTERN FEJL
INTERN FEJL
INTERN FEJL
INTERN FEJL
INGEN SLAVEKORT TIL STEDE

Udskift masterkortet
Udskift masterkortet
Udskift masterkortet
Udskift masterkortet
Udskift masterkortet
Kontrollér, om de enkelte enheders topolsafbrydere står på “ON”.
Kontrollér slavekortenes elektriske forbindelser.
Hovedfrekvensen er ikke 50 Hz
Den primære kreds’ fremløbsføler ikke forbundet eller afbrudt.

25
23
24
25
26
32

E 34
E 02
E 04
E 18
E 20
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50 Hz FEJL
NTC1 åben
(NTC1: fremløbsføler)
NTC3 åben
Brugsvandsføleren ikke forbundet eller afbrudt.
(NTC3: varmtvandsbeholderens føler)
NTC1 kortsluttet
Den primære kreds’ fremløbsføler kortsluttet.
(NTC1: fremløbsføler)
NTC3 kortsluttet
Brugsvandsføleren kortsluttet
(NTC3: varmtvandsbeholderens føler)

FEJL I SLAVEKORTET

Slavefejlliste: Genstart med manuel reset (jævnfør ref. 3 på sd. 18)
Hvis der opstår slavefejl med manuel genstart, kan dette også gøres med Slave reset-knappen (jævnfør ref. 14 på side
18)
Nr.

Årsag

Kontrol og afhjælpning

A01

5 Forsøg på tænding mislykket.

Kontrollér, om gashanen er åben.
Kontrollér, om der dannes gnist.
Kontrollér tændingskablet.
Udskift det elektroniske kort (slave).

INTERN FEJL
INTERN FEJL
INTERN FEJL
INTERN FEJL
INTERN FEJL
INTERN FEJL
INTERN FEJL SOFTWARE
INTERN FEJL
INTERN FEJL
Der er gået for længe mellem lukningen af
gasventilen og slukningen af flammen
Fejl i blæser

Udskift slavekortet.
Udskift slavekortet.
Udskift slavekortet.
Udskift slavekortet.
Udskift slavekortet.
Udskift slavekortet
Tryk på reset-knappen.
Udskift slavekortet
Udskift slavekortet
Kontrollér, om gasventilen fungerer korrekt.
Udskift gasventilen
Blæserens målte hastighed varierer for meget i forhold til den aflæste hastighed.
Kontrollér blæseren.
Kontrollér blæserens elektriske forbindelse.
Udskift blæseren.

A02
A04
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A16
A20
A24

Slavefejlliste: automatisk genstart
N°
Årsag
E33
E34

Fase og nul inverteret
Fejl i reset-knappen.

E35

Fejl i vanddifferenspressostaten
(kontakt åben)
INTERN FEJL
Fejl i flammemåling
Røggasføler kortsluttet
Røggasføler med åben kontakt
Frekvensen er ikke 50 Hz
INTERN FEJL
Fremløbsføleren er kortsluttet
Fremløbsfølerens kontakt åben
Returføleren er kortsluttet
Returfølerens kontakt åben
Fejl i fremløbsføleren, fordi den har
overskredet grænsetemperaturen.
Fejl i returføleren, fordi den har
overskredet grænsetemperaturen
Fejl i røggasføleren, fordi den har
overskredet grænsetemperaturen
(med denne fejl kører blæseren på maks.)

E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
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Kontrol og afhjælpning
Foretag korrekt el-forbindelse fase-nul.
Der er blevet trykket på den over 7 gange i løbet af 30 min. Vent, indtil fejlen forsvinder.
Hvis fejlen ikke er forsvundet efter højst 40 min, udskift es slavekortet.
Kontrollér, om enhedens vandkreds har den rette kapacitet.
(kontakt åben) 2 m3/h pr. enhed. Udskift vandpressostaten (just. 500 l/h).
Udskift Slavekortet.
Rens elektroderne. Udskift elektroden.
Kontrollér røggasfølerens stik. Udskift røggasføleren.
Kontrollér røggasfølerens stik. Udskift røggasføleren.
Kontrollér elforsyningens frekvens.
Udskift Slavekortet.
Kontrollér fremløbsfølerens stik. Udskift fremløbsføleren.
Kontrollér fremløbsfølerens stik. Udskift fremløbsføleren.
Kontrollér returfølerens stik. Udskift returføleren.
Kontrollér returfølerens stik. Udskift returføleren.
Kontrollér, om enhedens vandkreds har den rette
kapacitet. 2 m3/h pr. enhed.
Kontrollér, om enhedens vandkreds har den rette kapacitet.
2 m3/h pr. enhed.
Kontrollér, om enhedens vandkreds har den rette kapacitet.
Cirka 2 m3/h pr. enhed.
Rens vand- og røggasveksleren.
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Parameterliste
Nr Navn
BRUGER-parametre
1

2
3

SetPoint_ch_high

SetPoint_DHW

SetPoint_ch_low

nedre
grænse

øvre
grænse

farbriksindstillinger

M.E.

10

Par. 17

70

°C

10
10

Par. 8

Par. 23

50
40

°C

°C

Beskrivelse

Hvis Par14=0, er det setpointet for højtemperaturkredsen
Hvis Par14=1, er det højtemperaturkredsens

maksimale temperatur

Brugsvandstemperatur

Hvis Par22=0, er det setpointet for lavtemperaturkredsen
Hvis Par22=1, er det lavtemperaturkredsens
maksimale temperatur

Parametre, der er forbeholdt INSTALLATØREN med password: 22
6

DHW_type

0

6

0

0 = Ingen brugsvandsforsyning

1 = Øjeblikkelig med NTC-sonde

2 = Varmtvandsbeholder med NTC-sonde

5 = Øjeblikkelig med flowmåler

7

P_DHW_max

9

DHW_priority

8

T_DHW_limit

10 T_tank_extra

11 T_tank_hyst_up

12 T_tank_hyst_down

13 N°_burn_DHW
14 CH_type_high

1

255

230

0

2

0

10

0

0

0

1

0

80

50

20

20

60
3

6 = Varmtvandsbeholder med termostat

Maskimal hastighed/effekt varmt brugsvand

60

30
1

5

60

Grænse for brugerindstilling brugsvand

0 = Glidende A

1 = Glidende B

2 = Absolut prioritet

°C

Temp modulært system varmt brugsvand = Par. 2 + Par. 10

°C

Nedre differens brugsvand

°C

1

Øvre differens brugsvand

Maksimalt antal brændere varmt brugsvand
0 = Fast temperatur

1 = Vejrkompensering med udendørs sonde

2 = 0-10 Vdc effekt

15 P_ch_max

16 CH_priority

1
0

255
2

3 = 0-10 Vdc temperatur

230

Maskimal hastighed/effekt i CH (Højtemperatur)

0

0 = Ingen prioritering af kredse

1 = Prioritering af højtemperaturkredsen

2 = Prioritering af lavtemperaturkredsen

17 T_CH_high_limit

10

10

Par. 1

80

80

°C

Grænse for brugerindstilling højtemperaturkreds

19 CH_high_hyst_on

0

20

7

°C

ON hysterese højtemperaturkreds

18 T_CH_high_foot

20 CH_high_hyst_off

21 Attenuation_high
22 CH_type_low

0

0

0

20

70
3

50

3

0

1

°C

°C
°C

Min. setpoint højtemperaturkreds– ved
højeste udetemperatur (Par. 38)

OFF hysterese højtemperaturkreds

Formindskning af setpoint med åben rumtermostat
0 = Fast temperatur

1 = Vejrkompensering med udendørs sonde

2 = 0-10 Vdc effekt

23 T_CH_low_limit

10

10

Par. 13

70

50

°C

Grænse for brugerindstilling lavtemperaturkreds

25 Attenuation_low

0

70

0

°C

Formindskning af setpoint med åben rumtermostat

24 T_CH_low_foot
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3 = 0-10 Vdc temperatur

25

°C

Min. setpoint lavtemperaturkreds – ved maksimal
udetemperatur (Par. 38)

Nr Navn

nedre
grænse

øvre
grænse

farbriksindstillinger

M.E.

26 CH_low_hyst_on

0

20

5

°C

ON hysterese lavtemperaturkreds beregnet på

27 CH_low_hyst_off

0

20

3

°C

OFF hysterese lavtemperaturkreds beregnet på

28 Mix_valve_step_ open_time 0

255

5

s

Ved hvert trin åbnes ventilen 1/2 af den indstillede

29 Mix_valve_step_close_time 0

255

7

s

Ved hvert trin lukkes ventilen 1/2 af den indstillede

30 Mix_valve_interval_time 0

255

32 Mixing_still_hyst

0

255

2

34 3rd pump

0

1

0

-30

15

3

31 Mixing_p_hyst

33 Power control mode

35 Frost protection

36 Gas_type

0
0

1

255
1

7

5

2

1

1

s

°C
°C

Beskrivelse

grundlag af fremløbs T bland.

grundlag af fremløbs T bland.

værdi

værdi

Ventetid blandingsventil

Hysterese ved maksimal åbning af ventil
0 = Minimalt antal brændere

1 = Maksimalt antal brændere

0 = System/ring

°C

1 = Lavtemperaturkreds
System

1 = N-gas med røggasaftræk < 15m

2 = N-gas med røggasaftræk > 15m

3 = F-gas med røggasaftræk < 15m

37 T_out_min

-20

30

39 T_out_correct

-30

30

38 T_out_max

40 T_emergency

41 Parameter_reset

42 Flow switch on slave
43 Protocol

0

°C

0

°C

4 = F-gas med røggasaftræk > 15m
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30

18

10

80

70

0

1

1

0 = Slave undersøger ikke pressostaten

1

1

0 = Eco-protokol

0

0

0

1

0

°C

°C

1 = Argus link (ny)
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Omstilling Til en anden gasart
POWER PLUS
Condexa
PRO kedlen er ved leveringen indstillet til fyring
med G20 (N-gas). Den kan dog omstilles til fyring med
G30-G31 (F-gas.) ved hjælp af det medfølgende kit.

DE
IT

DEUTSCH

b Omskiftning mellem gasarter må kun foretages af
aut.tekniker.

b Efter

omskiftning mellem gasarter foretages
indregulering igen.

Før omstilling til en anden
gasart skal man:
Stromanschlüsse

Elektrische aansluitingen

- frakoble apparatet elforsyningen ved at stille
Die Heizeinheiten CONDEXA PRO 50 M RES, 50 M, 100 M RES
hovedafbryderen på ”slukket”
und 100 M werden mit angeschlossenem Stromkabel fertig verkabelt geliefert und sind nur über die reservierten Klemmen an
Raumthermostate, Außenfühler und die jeweiligen Umlaufpumpen
anzuschließen. Bei den Heizeinheiten CONDEXA PRO 100 S RES
und 100 S reicht der Anschluss des Bus-Kabels (siehe Stromplan
auf Seite 16).

De verwarmingsketel CONDEXA PRO 50
en 100 M wordt geleverd met volledige
stroomkabel; er hoeft uitsluitend voorzie
iten van de gebruikte omgevingsthermo
circulatiepompen op de functiegebonde
mingsketel CONDEXA PRO 100 S RES
Buskabel aangesloten te worden (zie sch

- luk for gashanen

Hierzu:

Ga hiertoe als volgt te

- Den Hauptschalter der Anlage auf “aus” stellen

- Zet de hoofdschakela

Kittet installeres på følgende måde:

- Draai de bevestigings
el aan de voorkant (2

- Die Befestigungsschrauben (1) der Frontplatte
- Skru skruerne (1), der(2)
holder
lösenkabinettet (2), af

- Træk panelet (2) fremad
derefter der
opadPlatte
for at (2)
løsne
- Die og
Unterseite
abstemmen und
det fra rammen og fjerne
det.
hochziehen,
somit vom Rahmen ausrasten und
abnehmen.

- Trek de basis van het
en dan naar boven o
te maken

22

- Stil parameter 36 på 3 eller 4 alt efter røggasaftrækkets
længde (L):
3 = L < 15 m
4 = L > 15 m.
Ventilatorens hastighed tilpasses automatisk.

11

- Tourner le tableau
de ved
commande
- Demontér ventilationsenhedens
gasventil
at løsne(3) et
retirer le panneau arrière en enlevant
de tre skruer (3)
les vis de fixation (4).
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3

- Draai het
draai de
achterbekle

opschrift “6.75” uitsluitend gebruik wanneer
de verwarmingsketel gestookt wordt met een
soort gas dat problemen bij de ontsteking
veroorzaakt.

nehmen.
Sollte der Kessel mit einem hinsichtlich der
Zündung problematischen Gasgemisch betrieben werden und nur in diesem Fall ist die
andere Drossel (5) mit der Kennzeichnung
“6.75” zu verwenden.

- Breng de gasklep weer aan.

- Das Gasventil einbauen

- Find frem til gasgennemgangshullet med tilhørende
- Denpakning,
im Lieferumfang
Bausatzes
G25 (für FR - BE)
som veddes
N-gas
ikke harenthaltenen
nogen dyse.
oder G30-G31 (nicht zulässig in Belgien) Aufkleber (6) an Stelle des
Aufklebers
an der
der “6.5”
Verkleidung
- Indsæt G20
dysen
(4) Innenseite
mærket med
” udenanbringen.
at fjern e

pakningen.
Hvis kedlen fyres med en gasblanding, der giver
Für G25 - G30 - G31 (G30 - G31 nicht zulässig in Belgien):
problemer ved tænding, og kun i dette tilfælde, skal man
Im
Gasnetz
müssen
vorliegen:
anvende
den
andenfolgende
dyse (5) Druckwerte
mærket med
“6.75”.

b

- Genmontér gasventilen Land

G25

G30

- Plak het voor G25 (voor FR - BE) of G30-G31 (toegestaan niet in
België) bij de kit geleverde etiket (6) aan de binnenkant van het
paneel en verwijder het etiket voor G20.

6.75
Voor G25 -6.5
G30 - G31 (G30 - G31
toegestaan niet in België):
De drukwaarden voor het gasnet zijn:

b

G31

IT
28-30
37
mbar
CH
50
50
- Påsæt klæbemærket (6) for G30-G31, der følger medmbar
Nennzufuhrdruck
FR
25og fjern
28-30mærket
37 formbar
kittet, på panelernes inderside,
BE
25
mbar

Land
Nominale
toevoerdruk

IT
5
CH
FR
BE

4

G20.

Das G20 Gasschild an der Rahmenseite entfernen.
- Fjern gasmærket for G20 på siden af rammen.
Gas
Durchmesser Eichdrossel (Ø mm)
G20
G25
G30
G31

6,5 (6,75)
6,5 (6,75)

G25
25
25

G30

28-30
50
28-30
-

G31
37
50
37
-

mbar
mbar
mbar
mbar

Verwijder het gasetiket G20 aan de zijkant van de behuizing.
Gas

Diameter geijkte schijf (Ø mm)

G20
G25
G30
G31

6,5 (6,75)
6,5 (6,75)

6
6
CHAUDIERE REGLEE POUR:
WERVARMINGSKETEL INGESTELD OP:
G25 - 25 mbar
PAYS DE DESTINATION:
LAND VON BESTEMMING:

FR - BE

Pays de destination:

Type de appareil
Catégorie appareil

Pays de destination:

: B23, C63, C63x
: II2E+3+

Type de appareil
Catégorie appareil

: B23, C63, C63x
: I2E(S)B

Pressions d’alimentation gaz:
G20 20 mbar
G25 25 mbar
G30+G31 28-30/37 mbar

Pressions d’alimentation gaz:
G20 20 mbar
G25 25 mbar

Régulation effectuée par le fabricant:

Régulation effectuée par le fabricant:

G20 20 mbar
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G20 20 mbar

ATTENTION

ATTENTION

Lire attentivement le manuel d’instructions
avant d’installer et mettre en service l’appareil.

Lire attentivement le manuel d’instructions
avant d’installer et mettre en service l’appareil.

(Laterale DX)

(Laterale DX)

Pays de destination:

Type de appareil
Catégorie appareil

: B23, C63, C63x
: II2H3B/P

Pressions d’alimentation gaz:
G20 20 mbar
G30+G31 50 mbar
Régulation effectuée par le fabricant:

G20 20 mbar
ATTENTION

Lire attentivement le manuel d’instructions
avant d’installer et mettre en service l’appareil.

(Laterale DX)

Nach Installation des Bausatzes:

Controleer na installatie van de kit:

Når kittet er installeret, skal man undersøge:
- Die Dichtheit sämtlicher Anschlüsse überprüfen.

- Of alle uitgevoerde verbindingen goed afgedicht zijn.

- om alle samlingerne er tætte
- Alle im folgenden Abschnitt “Regelungen” beschriebenen
Einstellungen durchführen.
- Foretag samtlige justeringer fremstillet i afsnittet
nedenfor ”Reguleringer”

- Voer alle afstellingen uit zoals in onderstaande paragraaf “Afstellingen”
beschreven staat.
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Reguleringer
Condexa PLUS
PRO kedlen er ved leveringen indstillet til
POWER
fyring med G20 (N-gas), som det fremgår af typeskiltet,
og indregulering er foretaget på fabrikken.
Skulle der opstå behov for at gentage reguleringerne,
som for eksempel efter udførelse af ekstraordinær
vedligeholdelse, udskiftning af gasventilen eller efter
omstilling fra gastype G20 til type G30-31 eller omvendt,
skal man følge nedenstående procedure.
REGULERING AF CO2 VED MAKSIMAL EFFEKT
- Tryk samtidig på tasterne MODE
“Set/esc” og “+” i 5 sek.
- Generér et varmekald ved hjælp af rumtermostaten.
Kedlen kører nu på maksimum, og på skærmen
vises ”H” efterfulgt af fremløbstemperaturen
(skorstensfejerfunktion).
- Skru hætten (1) af, og før forbrændingsanalysesonden
ind.
- Regulér CO2 værdien ved at dreje reguleringsskruen
(2) på ventileringsenheden med en skruetrækker (hvis
der drejes med uret, nedsættes CO2 værdien),
således at der opnås en værdi på 9,4% for G20 og
10,7% for G30-G31.

REGULERING AF CO2 VED MINIMAL EFFEKT
- Tryk samtidig på tasterne “Set/esc”
MODE og “-” i 5 sek.
Kedlen kører nu på minimum, og på skærmen vises ”L”
efterfulgt af fremløbstemperaturen.
- Regulér CO2 værdien ved at dreje reguleringsskruen
(3) på ventileringsenheden med en skruetrækker (hvis
der drejes mod uret, nedsættes CO2 værdien),
således at der opnås en værdi på 8,4% for G20 og
8,7% for G30-G31.

CHECK AF JUSTERINGEN
Tryk samtidigt på tasterne “Set/esc”
MODE og “+” i 5 sek. og
undersøg maks. værdien for CO2 max (9,4% for G20 og
10,7% for G30-G31). Tryk derefter på tasterne “Set/esc”
og “-” i 5 sek og undersøg min. værdien for CO2 (8,4%
for G20 og 8,7% for G30-G31).
Når dette check er gennemført:
- afbrydes skorstensfejerfunktionen ved at trykke på
tasten MEMO
“OK”.
- Afbryd varmekaldet
- Fjern analysesonden og skru hætten (1) omhyggeligt
på igen.
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b Reguleringen

af minimum og maksimum
skal foretages i den angivne rækkefølge og
udelukkende af Riellos tekniske assistance.

2

1

3

1

Vorübergehende abschaltung

Tijdelijk uitschakelen

Bei vorübergehender Abwesenheit, Wochenenden, kurzen Reisen
usw. folgendermaßen vorgehen:

In geval van tijdelijke afwezigheid, bijv. tijd
reizen e.d., als volgt te werk gaan:

Midlertidig Slukning

- Die Raumthermostate auf ca. 10°C einstellen
- Zet de omgevingsthermostaten op ongeve
- Den Parameter 2 auf “10” bzw. den Erhitzerthermostat auf 10°C
- Stel parameter 2 in op “10” of zet de boiler
einstellen.
I tilfælde af kortvarende fravær, weekender, korte rejser
Frostfunktionen har to niveauer:
Terwijl de elektrische voeding, gesignalee
m.m. skal man følge denne procedure:
Bei eingeschalteter Stromversorgung (grüne Led blinkend) und
groene controlelampje en de brandstoftoe
- det første medfører aktivering af pumpen
Brennstoffzufuhr ist die Heizeinheit geschützt:
de verwarmingsketel beschermd.
- Stil rumtermostaterne til omtrent 10°C
hvis temperatur samlerør ≥ 5°C, eller CH_type=1 og
udendørs føler forbundet;
Der Frostschutz der elektronischen Regelung ist auch im Zustand
De elektronische regeleenheid beschikt o
hvis udetemperaturen ≤ 3°C (Par. 35=Frost_protection),
- Stil parameter 2 på “10”, eller stil varmtvandsStandby eingeschaltet.
ging, die tevens in stand-by actief is.
aktiveres systemets pumpe og højtemperaturkredsens
beholderens termostat på 10°C
Der Frostschutz weist zwei Ebenen auf: pumpe.
De antivriesbeveiliging heeft twee niveaus

- bei der ersten wird die Pumpe mit Sammelrohrtemperatur ≥ 5°C bzw.
- si température collecteur ≥ 5°C ou ave
- det andet
aktiverer pumpe og extérieure
brænder connectée ;
Kedlen er beskyttet, hvis
forbliver
tilkoblet
mitelforsyningen
CH_type=1 und
angeschlossenem
Außenfühler
eingeschaltet;
hvis
temperatur
samlerør
efter
≤ 5°C, tændes
– hvilket man kan se ved,
at
den
grønne
signallampe
bei Außentemperatur ≤ 3°C (Par. 35=Frost_protection) sind die
als10
demin.
buitentemp.
≤ 3°C (Par. 35=Frost_p
en brænder på aktiviert.
maksimum, indtil
temperatur
blinker – og gastilførslenSystempumpe
er aktiveret. und die Pumpe des Hochtemperaturkreises
empomp en de samlerør
pomp van≥het hoge tempe
20°C;
hvis aktiviert
temperatur
samlerør
efter
min.niveau
≥ 5°C,activeert
men pomp en bra
Den elektronisk styring- har
derPumpe
også erund Brenner
bei en
derfrostfunktion,
zweiten werden
beträgt
die
- het 10
tweede
hvis
udetemperatur
CH_Typecollectortemperatuur
= 1 og udendørs ≤føler
aktiveret i stand-by tilstanden.
Sammelrohrtemperatur nach 10 Minuten ≤ 5°C,
ist ein
Brenner solange
5°C wordt er een b
≤ 3°C, bliver pumpen
ved ingeschakeld,
med at køre, indtil
bei maximaler Leistung eingeschaltet, bis dieforbundet
Sammelrohrtemperatur
mogen
totdat de collectortem
wanneer na 10’ de collectortemperatuur ≥ 5
≥ 20°C;
udetemperaturen ≥ 3°C.
liegt die Sammelrohrtemperatur nach 10 Minuten ≥ 5°C, aber mit
en aangesloten externe sonde en Buitente
CH_Type = 1 und angeschlossenem Außenfühler, bleibt bei einer
pomp draaien totdat de buitentemperatuur
Außentemperatur ≤ 3°C der Pumpenbetrieb solang aufrecht, bis die
Außentemperatur ≥ 3°C beträgt.

Slukning over Længere Perioder
Abschaltung für längeren zeitraum
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Voor langere tijd buiten bed

längerem
Stillstand
Heizeinheit
Hvis kedlen ikke skal Bei
anvendes
i længere
tid,der
skal
man
CONDEXA
PRO
sind
folgende
foretage følgende procedure:
Maßnahmen erforderlich:
- Stil anlæggets hovedafbryder og kedlens hovedafbryder
Denundersøg
Hauptschalter
Anlage
und den
(1) på ”slukket”, - og
omderde
grønne
Schalter der Heizeinheit (1) auf “aus”
signallampen (2) er slukket.
stellen und das Erlöschen der grünen
Anzeige (2) überprüfen.
- Luk centralvarmeanlæggets gas - og
vandafspærringshaner.
- Die Brennstoff- und Wasserhähne an
der Heizanlage schließen.
n diesem Fall ist das
b I dette tilfældeber Ifrostbeskyttelsessystemet
sc
t eem
d e a k t i v e r e t . T øFmr o sct e
n ht ruat lzvsayrsm
- ongi c h t
a
k
t
i
v
i
e
r
t
.
D
i
e
H
e
i z -foru n d
brugsvandsanlægget, hvis der er risiko
Wasseranlage
bei
Frostgefahr
frost.
entleeren.

Wanneer
d
CONDEXA PR
niet gebruikt w
de handelinge

3

2
2

2
1

1

- Zet de hoofd
latie en die
(1) op “uit” e
lampje (2) u

- Draai de bra
de verwarmi

b In dit gev

liging ui
verwarm
taire inst
dreigt te
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Vedligeholdelse
Ifølge Præsidentdekret nr. 412 af d. 26. august 1993 er
der pligt til at foretage periodisk vedligeholdelse, og dette
er også af grundlæggende betydning for at opretholde
apparatets sikkerhed, ydelse og levetid. Denne
vedligeholdelse gør det desuden muligt at begrænse
forbruget, udsendelse af forurenende stoffer samt at
sikre, at apparatet fungerer effektivt i lang tid. Der gøres
opmærksom på, at vedligeholdelse af apparatet kun må
foretages af aut.tekniker.
Analysen af forbrændingen, skal foretages før
vedligeholdelsesindgrebet påbegyndes, giver nyttige
oplysninger om, hvilke indgreb der skal foretages.
Før der foretages indgreb, skal man:
- frakoble elforsyningen ved at stille anlæggets
hovedafbryder på ”slukket”
- lukke for brændselsafspærringshanen.

Rengøring af kedlen og demontering af komponenter
Før der foretages hvilket som helst rengøringsarbejde,
skal man frakoble elforsyningen ved at stille
hovedafbryderen på ”slukket”.

UDVENDIGT
Rens kappen, panelet, de lakerede dele og delene af
plastik med klud opvredet i sæbevand. Hvis pletterne er
særligt genstridige, kan anvendes en opløsning af vand
med 50% denatureret sprit eller særlige produkter.

a Der

må ikke anvendes brændstoffer og/eller
svampe vædede med ætsende opløsninger eller
skurepulver.

INDVENDIGT
Før den indre rengøring påbegyndes, skal man:
- Lukke for gasafspærringshanerne
- Lukke for anlæggets haner.
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Hierzu:

Ga hiertoe als volgt te

- Den Hauptschalter der Anlage auf “aus” stellen

- Zet de hoofdschakela

- Draai de bevestigingss
el aan de voorkant (2)

Aftagning af kabinet, adgang til styretavlen og til
- Die Befestigungsschrauben (1) der Frontplatte
kedlens interne komponenter
(2) lösen
- Skru skruerne (1), der holder kabinettet (2), af

- Die Unterseite der Platte (2) abstemmen und
- Træk kabinettet (2) fremad
og derefter
at løsne
hochziehen,
somit opad
vom for
Rahmen
ausrasten und
det fra rammen og fjerne
det.
abnehmen.

- Trek de basis van het
en dan naar boven om
te maken

22

1
1

- Tourner le tableau de commande (3) et
retirer le panneau arrière en enlevant
- Vip panelet (3) 90°C
de fire(4).
skruer (4) for at
lesog
visfjern
de fixation
tage bagdækslet af.

- Draai het
draai de s
achterbekle
3

65

- Die Klemmenleiste (5) freilegen und
die Anschlüsse nach folgendem Plan
herstellen.

- voer op he
sluitingen
schema.

4

- Nu er det muligt at få adgang til klemkassen (5) og
print kortene:
- masterkortet (6) (modellerne 50M og 100M)
- det første slavekort (7)
- det andet slavekort (8) (modellerne 50M og 100M)

5

7
Når vedligeholdelsesarbejdet er udført, genmonteres
komponenterne ifølge ovenstående fremstilling i den
modsatte rækkefølge.

6
8
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Demontering af master- og slavekortene
- Tag forpanelet af og få adgang til styretavlens indre
(jævnfør anvisningerne på næste side).
- Fjern skruerne (V) og derefter masterkortets dæksel.
Gentag den samme procedure for at fjerne det første
slavekorts (8) dæksel (7) samt det andet slavekorts,
såfremt der er et.
- Fjern kortenes kablers stik, og skru fastgøringsskruerne
af for at fjerne dem.

b Skulle der opstå behov for at udskifte masterkortet,

V

7
6

henvises der til eldiagrammet på sd. 14, der viser,
hvordan forbindelserne skal genoprettes.

8

Når vedligeholdelsesarbejdet er udført, genmonteres
komponenterne ifølge ovenstående fremstilling i den
modsatte rækkefølge.

Demontering af blæserens
- Fjern kedlens forreste og øverste panel (se side 65).
- Frakobl blæserens (6) kabler (5)
- Skru de fire skruer (7), der fastgør blæseren (6) til
veksleren, af ved hjælp af en topnøgle på 8 mm
- Skru de to skruer (8), der fastgør blæseren (6) til
luftblæseren (9), af
- Tag blæseren (6) ud

6
5
9

Når rengøringsarbejdet er udført, genmonteres
komponenterne ifølge ovenstående fremstilling i den
modsatte rækkefølge.
8

b Kontroller, om gasforbindelsen er tæt.
7
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Demontering og rengøring af brænder og veksler
6

- Fjern kedlens forreste og øverste panel (se side 65).

5
9

- Frakobl blæserens (6) kabler (5)
- Skru de to skruer (8), der fastgør blæseren (6) til
luftblæseren (9), af
- Skru de fire skruer (10), der fastgør blæserheden (6) til
veksleren, af ved hjælp af en topnøgle på 10 mm.

8

10

- Fjern pakningen (11), og tag brænderen (12) ud

- Demontér elektrodeholdepladen (13), undersøg
elektrodens forfatning, og udskift den om nødvendigt.
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Når rengøringsarbejdet er udført, genmonteres
komponenterne ifølge ovenstående fremstilling i den
modsatte rækkefølge.

b Kontroller, om gasforbindelsen er tæt.

6

11

12

13
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Rengøring af vandlås og kondensatudløb
- Fjern kedlens forreste og øverste panel (se side 65) og
find frem til vandlåsen (14) til udledning af kondensat.

15

14

- Fjern stiften (15), frakobl kondensatudløbsrøret, tag
vandlåsen ud og demontér den ved at dreje på de to
skruehætter (16).

- Fjern flyderen (17) og rens samtlige komponenter.

16

17
Når rengøringsarbejdet er udført, genmonteres
komponenterne ifølge ovenstående fremstilling i den
modsatte rækkefølge

16

Driftforstyrrelser og Afhjælpning
FORSTYRRELSE

ÅRSAG

Gaslugt

Gasforsyningskreds

Lugt af uforbrændt gas

Røggaskreds

Forbrændingen uregelmæssig

Gastryk brænder

Undersøg dens regulering

Installeret dyse

Undersøg dens diameter

Rengøring af brænder og veksler

Undersøg deres tilstand

Vekslerens passager spærrede
Blæser defekt

Forsinket tænding med pulser
til brænder

Kedlen bliver snavset i løbet af
kort tid

Brænderen går ikke
i gang, når kedlens
regulering giver OK

Gastryk brænder

AFHJÆLPNING
Kontroller, om samlingerne
er tætte, samt om
tilslutningspunktet er lukket

Kontroller:
- om samlingerne er tætte
- at der ikke er nogen spærringer
- forbrændingens kvalitet

Undersøg, om passagerne er
rene
Undersøg, om den fungerer

Undersøg dens regulering

Tændingselektrode

Undersøg dens placering og
tilstand

Forbrænding

Undersøg flammens farve
Undersøg forbrændingsregulringerne

Gasventil

69

Undersøg, om der er en spænding
på 230Vac ved gasventilens
endeklemmer;
undersøg
den elektriske installation og
forbindelserne
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FORSTYRRELSE

ÅRSAG

Kedlen går ikke i gang

Ingen elforsyning (i displayet vises
der ikke nogen meddelelse)

Kedlen når ikke
driftstemperaturen

Kedellegemet snavset
Brænderens kapacitet utilstrækkelig

Kedlen spærres af den termiske
sikkerhedsanordning

Undersøg:
- de elektriske forbindelser
- sikringens forfatning

Rens forbrændingskammeret
Kontrollér brænderens regulering

Regulering af kedlen

Undersøg om den fungerer
korrekt
Undersøg den indstillede
temperatur

Regulering af kedlen

Kontrollér om den fungerer ordenligt
Undersøg den indstillede temperatur
Undersøg den elektriske installation
Undersøg følernes placering

Vandmangel

Kedlen har nået
driftstemperaturen, men
varmesystemet er koldt

AFHJÆLPNING

Der er luft i anlægget

Undersøg luftudladningsventilen
Undersøg trykket i
centralvarmekredsen

Tøm anlægget for luft

Cirkulationspumpen defekt

Afbryd cirkulationspumpens spærring
Udskift cirkulationspumpen
Undersøg cirkulationspumpens
elektriske forbindelse

Cirkulationspumpen går ikke i gang

Cirkulationspumpen defekt

Afbryd cirkulationspumpens spærring
Udskift cirkulationspumpen
Undersøg cirkulationspumpens
elektriske forbindelse

Hyppig udløsning af anlæggets
sikkerhedsventil

Anlæggets sikkerhedsventil

Undersøg dens justering eller virkning

Tryk i anlæggets kreds

Undersøg trykbelastningen
Undersøg trykreduktionsventilen

Ekspansionsbeholder anlæg

Kontrollér om anlægget fungerer
korrekt

VVP_RIE_CON_PRO_MAN_1_0

Din leverandør av varmeprodukter
VV Parts har over 25 års erfaring med varmeprodukter. Vi importerer fra store kjente
europeiske produsenter, som leverer utstyr av høy kvalitet. Våre hovedprodukter har
vært fyrkjeler, brennere og kjeler for varmtvann og damp, og vi leverer fortsatt meget
energieffektive alternativer innen denne typen oppvarming.
VV Parts har stort fokus på miljø og er en miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. I den senere tid har
vi også lagt stor vekt på å tilby produkter som benytter fornybar energi. VV Parts leverer
komplette vannbårne gulvsystemer, varmepumper og viftekonvektorer (fan-coils). Vi kan
tilby et unikt solvarmesystem i kombinasjon med varmepumpe, og utallige tanker og kar. Vi
har også automatikk og instrumenter, tilbehør og reservedeler. Nær sagt alt du trenger for å
bygge eller utbedre et varmeanlegg.

Vår erfaring er din trygghet!

Vi er medlem av Grønt punkt.
Innsamling og gjenvinning av
brukt emballasje er et viktig
samfunnsanliggende som Grønt
Punkt Norge utfører på vegne av
Norsk Returkartong og Plastretur.

Tlf. 69 26 46 50

VV Parts AS er Miljøtårn-sertifisert.
Bedrifter og virksomheter som går
gjennom en miljøanalyse og deretter
oppfyller definerte bransjekrav,
sertifiseres som Miljøfyrtårn.
Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig
sertifikat. Ordningen støttes og
anbefales av Miljøverndepartementet.

www.vvparts.no

