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Boligsentral G2, 6kW, 3~ 400V    
Kompakt varmesentral for vannbåren varme 

• Kompakt og enkel montering

• Ferdigmontert i skap

• Tidsbesparende 

• Magnetfilter ferdig montert

• Korrosjonsinhibitor og biocid følger  

• Kan kobles om til å benytte 3 ~ 230V  

Boligsentral G2 med skap og gulvvarmefordeler er en 
enkel og kompakt løsning for vannbåren varme, der hvor 
kilde til oppvarmingen er elektrisitet. Boligsentralen er 
enkel å montere og passer for enkeltstående leiligheter 
hvor det er ønskelig med vannbåren gulvvarme.

Boligsentralen leveres ferdig montert med skap, 
med MP-enhet, rørfordeler og rørsett, skapgjen-
nomføringer, et magnetfilter, en ventil for bypass, ek-
spansjonskar, luftepotte, sikkerhetsventil, gulvvarme-
fordelere med fylleventil og tappeventil, avsteng-
ningsventiler, og en energieffektiv sirkulasjonspumpe.

Boligsentralen er utstyrt med en nivåvakt, som beskyt-
telse mot lite vannfylling, og et overhetningsvern. 
I pakken følger det også med korrosjonsinhibitor og 
biocid for bekjempelse av lavtemperert begroing.
En uteføler følger også med i leveransen.

Rørleggerens jobb blir å feste skapet i veggen, legge og
koble gulvarmerørene, sette opp romtermostater, samt
fylle opp med vann og for-innstille hver enkelt
gulvvarmekurs. Elektriker må legge opp egen kurs til
boligsentralen, samt koble denne og strømforsyning
til romreguleringen. Det må legges kabel til uteføler.
Elektriker må vurdere om det er behov for
utjevningsforbindelse (egen jording) for rørsystem i
sentralen. 6 kW boligsentral leveres std. som 3~ 400 V. 
Det følger med omkoblingssett for 3~ 230 V.

Skapstørrelse med 3 til 7 kurser:
Høyde: 1600 mm, bredde: 550 mm, dybde: 200 mm

Skapstørrelse med 8 til 11 kurser:
Høyde: 1600 mm, bredde: 750 mm, dybde: 200 mm

Tekniske data for MP-enhet

Effekt 6kW

Driftspenning 3~ 400 V (fabrikk)

Reguleringsområde 10−60 °C

Overhetingsvern 80 °C

Volum-tank 1,4 liter

Væsketype Vann

Sikkerhetsventil 2,5 bar

Ekspansjonskar 2 liter

Fortrykk eksp.kar 1,5 bar

IP-klasse IP X1

Tekniske data for uteføler

IP-klasse IP 54

Nødv. kabel 0,5 - 4 mm²

Temperaturområde - 40°C til + 90 °C
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Denne manualen erstatter ikke andre manualer. Dette er en sammenfattet tilleggsmanual basert 
på originalmanualer. For utfyllende komponentinformasjon, se de originale produktmanualer.

MERK: Kontrollbryteren (19) på betjeningspanelet skal KUN være på når sentralen og anlegget er trykksatt med 
vann ! Brudd på dette vil ødelegge varmeelementet, samt skade komponenter som sirkulasjonspumpen med mer.

Elektriske arbeider skal kun utføres av autorisert elektriker. 
Elektronisk utstyr skal gjøres spenningsløst før inngrep/service.

Sterkt magnetisk felt. Kan skade elektronisk utstyr og medisinsk 
utstyr som f.eks pacemaker.

Høytemperert væske. Risiko for skolding. Trykksatte komponenter. 
Anlegget gjøres trykkløst før arbeider og vedlikehold.

Ettertrekking 

Enheten inneholder diverse skrukoblinger som over tid kan løsne litt grunnet 
de temperaturvandringer som enheten utsettes for. Det er derfor behov for at 
disse kontrolleres og om nødvendig ettertrekkes ved periodisk ettersyn, eller 
dersom det avdekkes fukt eller lekkasje. Det er viktig at koblinger ikke 
trekkes til/spennes for mye. Ved overspenning kan de bli varig skadet, 
og konsekvensen av dette er lekkasje og eventuelt skade på produktet.

Før oppstart
Kontroller at kjele og anlegg er oppfylt, utluftet og trykksatt med riktig trykk. 
Kontroller for lekkasjer og at ventiler er åpne. Kontroller funksjon til sirkulasjonspumpe og sikkerhetsventil.

!

19. Kontrollbryter
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Plassering
Boligsentralen skal monteres innendørs.

Bruksområder
Boligsentralen er egnet til oppvarming ved bruk av  vann-
båren gulvvarme eller radiatorer/ viftekonvektorer. Sen-
tralen skal ikke brukes til oppvarming av forbruksvann. 

Temperaturregulering kjele
Anlegget kan reguleres etter varmekurve og uteføler 
eller med fast kjeletemperatur. Uteføler medfølger, og 
kjelen er fra fabrikken konfigurert for uteføler (UTK). 

Regulering av kurser
Det anbefales å benytte en tilpasset romregulering fra 
ABK-Qviller AS. En romregulering som er utviklet med 
tanke på å gjøre montørens oppgave så enkel som 
mulig. Reguleringen vil styre åpning og lukking av 
aktuatorer (termoelektriske element) etter påkall fra 
romtermostater.

Vannkvalitet
Forbruksvann er vanligvis klassifisert fra et hygienisk 
synspunkt. Et godt vann fra dette synspunktet betyr ikke 
automatisk at det egner seg i et varmesystem. For å 
unngå problemer bør det utføres en vannanalyse 
fra et teknisk synspunkt. Avvik bør justeres.

Alkalinitet ≥ 60 mg/l for å unngå korrosjon.

Karbondioksidinnhold> 25 mg/l øker risikoen for 
korrosjon.

Sulfatinnhold > 100 mg/l kan fremskynde korrosjon, 
dersom sulfatinnholdet er høyere enn alkaliteten er 
det også fare for kobberkorrosjon.

Hardt vann gir opphav til kalk-avleiringer,  og er derfor 
ikke godt egnet for varmeanlegg.

Svært bløtt vann kan forårsake korrosjonsskader.
Kloridnivåer > 100 mg/l, gjør vannet aggressivt
spesielt med kalkavleiringer.

Lave pH-verdier kan forårsake korrosjonsskader, 
pH-verdien bør være 7,5-8,5.

Forekomst av karbondioksid i kombinasjon med lave 
pH- og hardhetsverdier gjør vannet aggressivt.

Frostbeskyttelse for varmesystem
Som frostbeskyttelse kan systemvannet blandes med 
maks. 30 % glykol. Det er også viktig å kontrollere at 
system-vannet inneholder korrosjonsbeskyttende til-
setningsstoffer i passende mengde. Når et frostbeskytt-
elsesmiddel brytes ned, kan et av biproduktene bli 
karbondioksid, noe som øker risikoen for korrosjon.

Påfylling
Fylling gjøres  gjennom en fylle- og tappeventil ved 
rørfordeleren. Varmesystemet skal fylles med vann 
til et trykk som er høyere enn fortrykket til ekspans-
jonskaret (1,5 bar). Et trykk på 2 bar anbefales.

Lufting av anlegg
Når anlegget er fylt opp med vann, skal det luftes på 
el-kjelen og på rørfordeler. Dersom det ikke luftes 
tilstrekkelig, øker risikoen for driftsproblemer 
og skader på komponenter. Lufteventildekselet på 
kjelen må løsnes 11/2 omdr. slik at luften kan slippe 
ut. For at lufteventilen skal fungere tilfredsstillende, 
bør systemtrykket ikke være mindre enn 1,5 bar.

Ekspansjonskar
Ekspansjonskar: 2 liter, med leveringsfortrykk 1,5 bar.
Håndterer et systemvolum på 70 liter ved 60 °C og et 
statisk trykk på 5 meter. Ved lavere statisk høyde eller 
temperatur kan karet håndtere et større volum. Ved 
blanding av glykol reduseres kapasiteten i forhold til 
mengden innblandet glykol. Fortrykket sjekkes jevnlig.

Sikkerhetsventil
Sikkerhetsventil, 2,5 bar, er montert på kjelen.
Utblåsingsrøret munner ut i et dryppkar. 

Sirkulasjonspumpe
Informasjon om pumpen finnes vedlagt sentralen. 
Fabrikkinnstilling: Kurve for laveste konstanttrykk.
Om deler av varmesystemet ikke blir varmt, kan 
dette måtte heves. Å velge en høyere kurve vil 
øke pumpens energiforbruk og driftskostnader.
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By-pass
Vannmengden må kontrolleres, ventilen bør være 
åpen 1 - 4 omdr.  Fabrikkinnstilling: 2 1/4 omdreininger.
Om by-pass er for lite åpen kan sirkulasjonspumpen bli 
skadet. Overopphetingsvernet løser ut. Om by-pass er 
for mye åpen kan sirkulasjonen i systemet bli for lav.

Nivåvakt
Kjelen er utstyrt med en nivåvakt, som beskytter
el-patronen dersom vannet forsvinner fra kjelen. 

Overopphetingsvern
Kjelen er utstyrt med overopphetingsvern, det 
utløses dersom kjeletemperaturen overstiger 80 °C.

Uteføler
Føleren monteres på en yttervegg i halve fasadens 
høyde, nær et hjørne i nord/nordvest-retning. Føleren 
skal ikke plasseres slik at den utsettes for morgen-
sol, eller i nærhet av ventiler, vinduer eller dører. 
Tilkobling med en minimum 0,5 mm² kabel på inntil 
30 meter. Tilkobles klemme 1 og 2, se også El-skjema.

Avstengningsventiler: Tur og retur til kjelen. 

Justering av by-pass: lokket må skrus av 
for å komme inn til justeringen.  

8. Rekkeklemme til uteføler 

9. Rekkeklemme til ekstern blokkering eller alternativ temperatur

Temperaturføler for kjelen
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Betjeningspanelet med lamper og display

Opp i menyen 

Ned i menyen 

Reduserer verdien 

Øker verdien 

Bekrefter endret verdi 

Grønn lampe: 
• Lyser - Kjelen har spenning.
• Blinker - Effekten er begrenset. 

Gul lampe: 
• Lyser  -  Viser en justerbar parameter. 
       I parameter nr.0  betyr gult lys at et varsel er
       bekreftet, men at årsaken ikke er utbedret.

• Blinker hurtig  -  Parameter er endret, men 
       ikke ennå bekreftet med “OK” knappen. 

• Blinker - Advarsel.  

Rød lampe: 

• Lyser  -  Alarm bekreftet, årsak er ikke utbedret.
• Blinker  -  Alarm, ikke bekreftet.

Visning ved oppstart av kjele
Alle lamper og skjerm lyser opp i to sekunder. 
Programvareversjonen til skjermen vises i to sekunder. 
Tre streker vises på skjermen i ett sekund. 
Programvareversjonen til strømkortet vises i to
sekunder. Skjermen viser "0" i to sekunder.

Skjermsparer
Skjermspareren aktiveres 15 minutter etter siste 
tastetrykk. Menyen går tilbake til å vise gjeldende 
kjeletemperatur. "Kode-låsen (21)" til meny "Avansert 
servicenivå" aktiveres igjen. Hvis det ikke er noen 
ubekreftede alarmer slukker displayet og kun 
lampene vil lyse.

Alarm
Hvis flere samtidige alarmer, advarsler eller begren-
sninger er aktive, vises kun den første koden i listen. 
Bla videre for å se andre koder.
Når årsaken til alarmen er løst, og dette bekreftes 
med "OK", slutter den aktuelle indikasjonen å blinke 
og displayet går tilbake til normal visning.

Kvittering av alarm
Bekreft aktive alarmer ved å trykke på OK-knappen 
når alarmlinjen vises. Alle aktive alarmer kvitteres 
samtidig.Den røde indikatoren slutter deretter å blinke 
og begynner å lyse fast. Displayet forblir på linje Alarm 
og viser alarmkode(r). Når alle aktive alarmer er løst, 
slukker den røde indikatoren. Menysystemet kan 
betjenes som vanlig, selv ved alarmtilstand.

Det finnes tre menynivåer

• Brukernivå, parameter 0 - 8.

• Servicenivå, parameter 11 - 19. 
       For kvalifisert personell.

• Avansert servicenivå, parameter 20 – 29. 
       Krever inntasting av kode, og er kun for kvalifisert
       personell. Kode som skal benyttes er 21

For å gå mellom bruker- og servicenivå, trykk “pil opp” 
og “pil ned” samtidig. 

Naviger mellom parametere med piltastene. 
Verdier endres med knappene “+” og “-”. 
Bekreft endringer med “OK”.
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Brukernivå meny parameter 0-8 

Parameter Funksjon Område Fabrikkinnstilling

0 Visning av aktuell kjeletemperatur 0-60 ºC -

1

Visning av beregnet kjeletemperatur ved UTK (utetem.komp) -funksjonen er valgt.
Visning og innstilling av ønsket kjeletemperatur, når kjelen skal ha en fast 
kjeletemperatur. Uteføler er ikke tilkoblet. 
Valg av UTK-funksjon gjøres i parameter 12 på servicenivåmeny. 

10-60 ºC 25 ºC

2 Nivå varmekurve UTK, paralellforsyvning av varmekurve. (se også side 14) 5-30 15

3 Helning varmekurve UTK. (Se side 14 ) Se også graf i kjelens originale manual side 10. 21-60 25

4 Visning av aktuell utetemperatur når uteføler er tilkoblet (UTK) ºC -

5 Visning av aktuell romtemperatur, dersom tilkoblet og aktivert. ºC -

6 Innstilt temperatur på romenheten, dersom tilkoblet og aktivert. 15-25 ºC

7 Innstilling av utetemperatur for stopp av sirkulasjonspumpe. 0-40 ºC 17 ºC

8 ECO-funksjon (aktivert, kjelen er satt i standby) - Energiøkonomisk drift. 0: IngenECO funksjon
1: ECO funksjon  0

(UTK:  Utetemperatur kompensering)

Servicernivå meny parameter 11-19

Parameter Funksjon Område Fabrikkinnstilling

11 Visning av antall innkoblede effekttrinn 0-2 -

12 Valg av temperaturkontrollfunksjon 0: Fast temperatur 
1: UTK 1

13 UTK-min.begrensning, laveste tillatte kjele-/turvannstemperatur. 10 - 50 ºC 10 ºC

14 UTK-maks begrensing høyeste tillatte kjele-/turvannstemperatur. 20 - 60 ºC 40 ºC

15

UTK, alternativtemperatur, visning av inngangens status
Digital inngang som når den åpnes aktiverer funksjonen. 
Kan anvendes til nattsenking, feriemodus eller lignende. 
-----

Blokkering når regulering “fast kjeletemperatur” er valgt  

0 = Ikke aktiv 
1 = Aktiv 
----
0 = Drift 
1 = Blokkering 

-

16 UTK:  Alternativtemperatur, justering -20 til +5 ºC -5 ºC

17 UTK: Status romenhet. 0 = Finnes ikke 
1 = Finnes 0

18 Valg om summer skal være lydløs eller gi lyd ved alarm 0 = Lydløs 
1 = Summealarm 1

19 Kode for tilgang til avansert servicenivå - 21

(UTK:  Utetemperatur kompensering)

Servicenivå
Justeringer på parametere 11-19 skal kun utføres av kvalifisert personell med forståelse for virkningen! 
Denne menyen benyttes normalt kun ved igangkjøring og oppstart av anlegget. For utdypende informasjon se kjelens 
manual. For å gå mellom bruker- og servicenivå, trykk "pil opp" og "pil ned" knappene samtidig. 

Brukernivå 
Justeringer på parametere 0-8  kan utføres av bruker. 
For utdypende informasjon se kjelens manual. For å gå mellom bruker- og servicenivå, trykk “pil opp” og “pil ned” 
knappene samtidig. 
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Avansert Servicenivå meny parameter 20-29

Parameter Funksjon Område Fabrikkinnstilling

20 Overtemperaturfunksjon, valg av metode 0 = Absolutt 
1 = Relativt 1

21 Innstilling- Temperaturnivå for overtemperaturfunksjon 6-105 ºC 15 ºC

22 Frostbeskyttelse- Valg om frostbeskyttelse skal være Av eller På 0 = Av
1 = På  1

23 Modus for aktivering av de manuelle tester, parametere 24- 26 0 = Av
1 = PÅ i 4 min. 0

24 Manuell innkobling av effekttrinn (må aktiveres i parameter 23) 0, 1 og 2 0

25 Manuell innkobling av sirkulasjonspumpe (må aktiveres i parameter 23) 0 = AV
1 = På 0

26 Manuell innkobling av summealarm (må aktiveres i parameter 23) 0 = AV
1 = På 0

27 Visning intern temperatur kretskort 0-55 ºC -

28 UTK: Romenhet P-faktor 0- 100 30

29 UTK: Romenhet I-faktor 0-100 10

(UTK:  Utetemperatur kompensering)

Avansert Servicenivå
Justeringer på parametere 20-29 skal kun utføres av kvalifisert personell med forståelse for virkningen! 
For utdypende informasjon se kjelens manual. For å gå mellom bruker- og servicenivå, trykk "pil opp" og "pil ned" 
knappene samtidig. Det kreves kode for å endre parametre på Avansert servicenivå. 
Kode legges inn i parameter nr.19 i Servicenivåmeny. Koden er 21.

 20. Betjeningspanel med display

19. Kontrollbryter 18. Overopphetingsvern
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Advarsel - Gul lampe blinker 
Displayet viser gjeldende advarsler, hvis det ikke 
oppstår stoppalarmer. Informasjonen forblir til “OK” 
knappen trykkes og årsaken er løst. Gul lampe lyser 
konstant når en advarsel kvitteres med “OK”, mens 
årsaken ikke er løst

ot.1 
Høy temperatur på strømkretskortet. 
Temperatur > 45 °C, gul indikasjon slukker ved 
temperaturer under 42 °C. All innkoblet effekt legges 
ut ved en temperatur > 55 ° C, effekt legges inn igjen 
ved en temperatur <45 °C.

ot.2 
Kjeletemperatur over innstilt maksimumsgrense. 
All innkoblet effekt slås ut og legges inn igjen når 
temperaturen har sunket under grensen.

ot.3 
Kjeletemperatur lavere enn 7 °C. Kjeletemperaturen 
må overstige 7 °C under drift, uavhengig av innstilt 
settpunkt. Hvis ekstern blokkering / ekstern styring er 
aktiv, har kjelen IKKE lov til å legge inn effekt.

ot.4 
Utetemperaturføler har feil verdi, brutt/kortsluttet 
eller er frakoblet. UTK antar en utetemperatur på 0 °C 
inntil føleren skiftes eller kobles til igjen.

ot.5 
Romenhet-temperaturføler har feil verdi, den er 
brutt/kortsluttet og/eller er frakoblet romenheten. 
Enheten kobles fra styringen til alarmen er kvittert og 
romenhet-temperaturføleren er utbedret.

ot.6 
Romenhet innstilling. Feil verdi, brutt/kortsluttet eller 
frakoblet romenheten. Enheten kobles fra styringen til 
alarmen er kvittert og romenheten er utbedret.

ot.7 
Temperatursensor på strømkretskort har feil verdi, 
brutt/kortsluttet. Som en midlertidig løsning vil regul-
eringen fortsette uten overvåking av kretskorttemper-
aturen.

ot.8  
Nivåvakt, lavt vannivå i kjelen. Funksjonen legger ut 
innkoblet effekt umiddelbart og sirkulasjonspumpen 
stoppes. Reguleringen gjenopptas når vannivået er 
gjenopprettet. Advarselen forblir til den kvitteres med 
“OK”.

Begrensning – Grønn lampe blinker
Displayet viser gjeldende begrensning hvis det ikke 
oppstår stoppalarmer. Informasjonen forblir til 
begrensningen er opphevet. 

b.03 
Ved drift med utetemperaturkompensering (UTK), viser 
at alternativ temperatur gjelder.
Ved drift med fast turvannstemperatur, viser at ekstern 
blokkering/ ekstern styring hindrer effektinnkobling. 
Se "Servicenivå" linje 12.

b.04 
Testmodus, innkobling av effekttrinn, sirkulasjons-
pumpe og summealarm. 
Se meny "Avansert servicenivå" linje 23 - 26

ECO 
ECO-funksjon er valgt i menyen. 
Se meny "Brukernivå" linje 8.

Alarm – Rød lampe blinker – kjele er blokkert
Displayet viser gjeldende alarmer. Informasjonen for-
blir og summealarm høres til “OK” trykkes og årsaken 
til alarmen er løst. 

F.01 
Temperaturføler på kjele har feil verdi, kretsen er brutt 
eller kortsluttet.

F.02 
Overopphetningsvern er utløst.

F.03 
Kjeletemperatur lavere enn 3 °C. Kjelen er blokkert. 
Kjeletemperatur under 3 °C - Frostbeskyttelse aktiv.

F.06 
Lav forsyningsspenning til elektronikken, all effekt 
frakoblet, sirkulasjonspumpen avslått.

Kvittering av alarm
Bekreft aktive alarmer ved å trykke på OK-knappen 
når alarmlinjen vises. Alle aktive alarmer kvitteres 
samtidig.
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Feilsøking på boligsentralen

Ingen eller utilstrekkelig varme

• For lav innstilling av settpunkt til kjelen. 
       Kontroller og juster.

• Feil justering av by-pass. Kontroller og juster.

• Feil forinnstilling av varmesløyfer, eller andre
       forhold som hindrer korrekte vannmengder. 

• Feil på, eller avslått, romreguleringssystem.

Kjelens display og lamper er av
Kontroller sikringene og at kjelens kontrollbryter (19)
er i på-stilling.

Overopphetingsvern
Kjelens overopphetingsvern utløses dersom kjeletem-
peraturen overstiger 80 °C. Kontroller sirkulasjons-
pumpen og at de nødvendige ventiler er åpne. 
Kontroller også By-pass. Vernet kan tilbakestilles i 
panelet når kjeletemperaturen faller under 65 °C. 
Fjern “RESET pluggen” (18), bruk så en skrutrekker,
trykk hardt til du hører en klikkelyd.

Nivåvakt
Kjelen er utstyrt med nivåvakt, noe som beskyt-
ter el-patronen hvis vannet forsvinner fra kjelen. 
Funksjonen legger ut innkoblet effekt umiddelbart, og 
sirkulasjonspumpen stoppes. Reguleringen gjenopptas 
når vannivået er gjenopprettet. Advarselen ot.8 om lavt 
nivå blir i displayet til den kvitteres med “OK” knappen.

Sikring løser ut
El-kolbe kan være defekt.

Temperatursensor - måling
Temperaturføleren må ikke kobles til kretskortet under 
motstandsmåling. Se kjelens manual for målepunkter 
og måleverdier.

OveropphetingsvernKontrollbryter
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Sirkulasjonspumpe

Feil Årsak  Utbedring  

Pumpen går ikke
Elektrisk sikring slått ut /defekt Kontroller sikringen

Ingen spenning inn på pumpen Utbedre spenningen

Støy eller ulyder fra pumpen Kavitasjon på grunn av utilstrekkelig 
fremløpstrykk

Øk systemtrykket innenfor de tillatte grensene

Kontroller innstillingen av løftehøyden og still
eventuelt inn en lavere høyde

Bygningen blir ikke varm Varmeflatens varmeeffekt er for lav 
Øk settpunktet

Still reguleringstypen til Δp-c istedet for Δp-v

Dersom LED viser at en feil er oppstått, og sirkulasjonspumpen slår seg av samt forsøker sykliske nystarter. 

LED Feil  Årsak Utbedring 

Lyser rødt 
Blokkering Rotor er blokkert

Aktiver manuell nystart eller tilkall kundeservice 
Kontaktering/vikling Vikling er defekt 

Blinker rødt 

Under -/overspenning For lav/høy nettspenning 
Kontroller nettspenning og bruksbetingelser, ta 

kontakt med kundeserviceModulovertemperatur Modulen er for varm innvendig

Kortsluttning For høy motorstrøm

Blinker rødt og grønt 

Generatordrift 
Pumpehydraulikken gjennom-
strømmes, men pumpen har 
ingen nettspenning 

Kontroller nettspenning, væskestrøm/-trykk og 
omgivelsesbetingelsene.

Tørrgang Luft i pumpen 

Overbelastning

Motoren går tregt.Pumpen 
brukes utenfor spesifikasjonene.
(f.eks.høy modultemperatur). 
Turtallet er lavere enn ved 
normaldrift.

Manuell nystart
Pumpen vil automatisk forsøke en nystart dersom det 
registreres en blokkering. Dersom pumpen ikke starter 
automatisk på nytt, forsøk følgende:

• Aktiver manuell nystart med betjeningstasten, trykk
   i 5 sekunder, slipp deretter. Nystartfunksjonen 
   starter, varighet er maks. 10 minutter. LED-lysene vil          
   blinke etter hverandre i retning med klokken.

• Trykk på betjeningstasten i 5 sekunder for å avbryte.
   Etter en nystart viser LED-indikatoren verdiene som
   er innstilt for pumpen, kontroller disse verdiene. 
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Komponentoversikt

1. Manuell luftepotte.

2. Ekspansjonstank.

3. Betjeningspanel. Se detaljskisse under.

4. Manometer.

5. By-pass ventil.

6. Stengeventil utløp magnetfilter.

7. Stengeventil innløp magnetfilter.

8. Fylle-tappeventil retur.

9. Stengeventil tur.

10. Fylle-tappeventil tur.

11. Magnetfilter.

12. Plass for master-regulator.

13. Returfordeler gulvvarme.

14. Turfordeler gulvvarme.

15. Tank, varmekolbe.

16. Deksel for elektro.

17. Sirkulasjonspumpe.

18. Reset, tilbakestilling av overopphetningsvern.

19. Betjeningsbryter.

20. Betjeningspanel med display

Betjeningspanel 
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Innstilling av kjele for regulering med utetemperaturkompensering (UTK):

• Monter uteføleren på husfasade som peker i nordvestlig retning. Se også side 6.  

• Parameter 2 i brukermenyen angir laveste temperatur ut fra kjele. 
              Verdien endres med "+" og "-".  Avslutt med å bekrefte ved å trykke "OK" .

• Parameter 3 i brukermenyen angir hvilken temperatur som kjelen leverer når det er 0 °C ute. 
              Verdien endres med "+" og "-". Avslutt med å bekrefte ved å trykke "OK" .

•        Parameter 14: Maks begrensing (laveste temp.) settes på høyeste tillatte kjele-/turvannstemperatur. 

Normalt trenger man bare å endre følgende parametere i brukermenyen:
Parameter 2: Nivå varmekurve UTK (brukernivå) -  (Her satt til 20 i grafeksempelet vist under).
Parameter 3: Helning varmekurve UTK (brukernivå) - (Se kurve 30-40-50 i grafeksempelet vist under). 
Parameter 7: Innstilling av utetemperatur for stopp av sirkulasjonspumpe (brukernivå) - fabrikksatt til 17 ºC.
Parameter 14: Maks begrensing settes på høyeste tillatte kjele-/turvannstemperatur. - fabrikksatt til 40°C. 
Ved overgulv/parkett med temperaturbegrensninger, anbefales det å nedjustere maksimal-kjeletemperatur.

Innstilling av kjele for regulering med fast kjeletemperatur:

• Gå til servicemenyen ved å trykke “opp”- og “ned”-pilene samtidig. 
              Gå ned til parameter 12, valg av temperaturkontrollfunksjon.

• Endre verdien fra 1 til 0 med "-" knappen. Bekreft endring ved å trykke “OK”.
              Kjelen reguleres nå etter fast kjeletemperatur.

• Trykk på “opp- og ned”-pilene samtidig for å få tilgang til brukermenyen 
              (displayet viser kjeletemperaturen).

• Gå ned til parameter 1 ved hjelp av “pil ned” knappen.

• Legg inn den temperaturen kjelen skal levere, bruk + og - knappene for å 
              endre verdi, bekreft og avslutt med ok. Ta hensyn til temperaturbegrensninger for overgulv/parkett.

Normalt trenger man bare å endre følgende parametere:
Parameter 12: Valg av temperaturkontrollfunksjon (servicenivå)
Parameter 1: Visning og innstilling av ønsket kjeletemperatur (brukernivå). 
Ved innstilling av kjeletemperatur må det tas hensyn til temperaturbegrensninger for overgulv/parkett.
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Forinnstilling gulvvarme rørfordeler med mengdemeter
Mengdemeterne er justerbare fra 0-5 liter per minutt.
Se-glasset kan tas av for rengjøring under trykk, men det kan komme noe vann.
Ikke rør stempelet når glasset er tatt av. Dette er for å unngå skader, men også for å unngå vannsøl.

Slik justeres mengdemeterne. 
Disse kan justeres selv om anlegget er i drift.

1. Fjern den oransje plastkappen (A) ved å dra den opp. (Merk at den er hard å dra opp).

2. Ta tak i den øverste ringen som glasset er festet i (B1), og skru MED klokken til den stenger. Vannmengden 
over ventilen vil da stoppe. Merk at denne kan være hard å skru. Posisjonen til den tynne låseringen med links- 
gjenger (B2) skal man ikke ta hensyn til foreløpig.

3. Steng alle mengdemålerne slik som beskrevet i punkt 2.

4. Juster første kurs (samme hvilken, bare man har kontroll). Ta tak i den øverste ringen som glasset er festet i (C) 
og ikke selve glasset. Skru MOT klokken til glasset viser den mengden liter per minutt som framgår av 

       kursoversiktskjemaet.

5. Prosedyren gjentas på alle kursene. Merk at vannmengden på andre kurser påvirkes av at det justeres på en av 
kursene. Man kan derfor ha behov for å etterjustere noe på allerede justerte kurser.

6. Når alle kurser har riktig vannmengde, skrus låseringen MOT klokken til den stopper (D).

7. Press nå på den oransje plastkappen igjen til det høres et klikk (E).
      - Justeringen kommer nå ikke ut av posisjon dersom man KUN vrir på den oransje plasthetta.
      - Man kan nå stenge vannstrømmen ved KUN å vri den oransje plastkappen med klokken.
      - Man kan nå åpne vannstrømmen ved KUN å vri den oransje plastkappen mot klokken.
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Vannkvalitet, inhibitorer og biocider

HUSK: Bryter (nr.19) på styrepanelet (se side 13) skal kun være på når sentralen og anlegget er trykksatt med vann.

Varmeanlegget skal fylles opp med vann av god nettkvalitet, og det skal tilsettes både korrosjonsinhibitorer og 
biocider. Ved service etterkontrolleres nivået av disse. Fylling og etterfylling kan gjøres gjennom topplokket på 
magnetfilteret. Mer om magnetfilteret neste avsnitt. Det bør brukes Sentinel X100 korrosjonsinhibitor som 
doseres 1% av totalt vanninnhold, og Sentinel X700 biocider som doseres 0,33% av totalt vanninnhold.

Prosedyre påfylling fra RETUR fylleventil (se skisse for komponentoversikt side 13). 
Påfylling av store volum gjøres best fra retur fylleventil (nr.8). Vannet vil strømme motsatt vei når gulvvarmekursene 
fylles, og det er mulig fordi mengdemeterne ikke stenger for vannstrøm motsatt vei. Fordelen med å fylle fra 
returventilen gjør at det blir enklere å evakuere luft fra anlegget over luftepotte ventil (nr.1).

1. HUSK: ikke sett på spenningen til sentralen ennå. Bryter (19) skal være slått av. 
       Bryteren skal ikke settes på før sentralen er ferdig oppfylt med vann, se punkt 12.

2. Kontroller fortrykket i ekspansjonskaret (2). I de fleste tilfeller er 0,5 bar riktig nivå.

3. Sørg for at luftepotta (1) er åpen.

4. Steng by-pass ventilen (5) ved å ta av kappen på høyre side, og skru unbracoen helt inn.

5. For påfylling av vann må det kobles en trykkslange på returstokk fylleventil (8).

6. For avtapping må det kobles en slange til tappeventil (10). Denne slangen ledes til et sluk.

7. Steng kuleventilene mot resten av sentralen (7) og (9), og åpne tappeventil (10).

8. Steng alle kursene på fordelerstokken, gjerne med manuelle håndratt på returstokken. Det kan også stenges 
med mengdemeterne. Se egen instruksjon for bruk av mengdemetere.

9. Fyll opp gulvvarmekursene: Åpne en av kursene og fyll denne med vann fra påfylling (8) til det renner klart 
og jevnt ut av slangen som er koblet til tappeventil (10). Når kursen er full så stenger du den. Gjenta samme 
prosedyre for alle andre kurser slik at alle gulvvarmekursene blir fylt opp, og steng alle gulvvarmekursene før 
du går til neste punkt. MERK: Under fylleprosedyrene vil gulvvarmekursene kunne bli utsatt for nettvanntrykket 
for boligen. Trykket er normalt langt lavere enn maks tillatt trykk for de fleste gulvvarmerør, men vær obs på 
dette hvis det er unormalt høyt vanntrykk på nettvannet.

10. Fyll opp resten av sentralen: Åpne ventil (7). Åpne ventil (9) ca halvveis åpen. Fyll sentralen med fylleventil (8) til 
det renner jevnt og klart ut av tappeventil (10). Steng for vannpåfylling mens du følger med på trykket (4). Trykket 
synker etter hvert som mer luft evakuerer, så det må etterfylles til trykket stabiliseres. La systemet få litt tid til å 
evakuere luft. Sluttrykket skal normalt stabiliseres på 1.0-1.2 bar før det settes på varme.

11. Åpne unbracoen på by-passventilen (5) 1 – 4 omdreininger, og åpne alle gulvvarmekursene. 
       Fyll etter med vann hvis trykket faller.

12. Bryter (nr.19) på styrepanelet kan nå settes på slik at sentralen får strøm. Juster temperaturen til driftsnivået 
som gjelder for gulvvarme, normalt 35 °C. Sirkulasjonspumpen vil snart starte. Kontroller trykket og etterfyll 
eller tapp ut vann ved behov slik at korrekt driftstrykk opprettholdes under oppvarmingen. Sluttrykket ferdig 
oppvarmet vil normal ligge innenfor 2.0 bar.

13. Juster gulvvarmekursene slik at åpning/mengde stemmer med forinnstillingsskjema.

14. Sørg for at luftepotta (1) i toppen av sentralen stenges når du er ferdig. 
       Den brukes bare ved service eller hvis det er ekstra behov for luftutskilling.
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Dirtstop® XL
Filteret kan installeres i horisontale, vertikale 
eller diagonale rørstrekk. Filterhuset kan roteres 
slik at avtappingen, uansett montasje, vil kunne 
være laveste punkt. 

Leveres med ferdigmontert 500 μm meshfilter for 
førstegangs gjennomkjøring og oppstartsperiode.
Det medfølgende 800 μm meshfilteret er en 
enestående middelvei mellom filtreringskapasitet 
og enkel rengjøring. Dette filteret monteres 
når oppstartsperioden er ferdig. 

Den patenterte innsatsen tvinger vannet til å 
strømme inn i meshfilteret i enhver monterings-
posisjon og sikrer demed alltid maksimal filtrering.

Tekniske data 

Høyeste trykk 3 bar

Temperatur 0−90 °C

Magnet Neodymium 14 000 Gauss

Meshfilter 1 500 μm - AISI 304 rustfritt

Meshfilter 2 800 μm - AISI 304 rustfritt

Væsker Vann, glykolløsning (max50 %)

Koeffisient (Kv) 6,7

Vannmengde 2,13 m³/h

Art.nr. 4460240 3/4" innv. gjenger

Art.nr. 4460241 1"  innv. gjenger

Art.nr. 4460242 11/4" innv. gjenger

kapasitet filter 362 ml 

Farge Antrasittgrå (RAL 7010)

Ventiler CW617N-messing

Filter PA66 + GF 30%

Pakninger Peroksid EPDM
 

Dirtstop® XL vannfilter  
Mekanisk og magnetisk filtrering av urenheter  

• Kompakt, fleksibel og enkel montering

• Avstengningsventiler er inkludert 

• Bevarer og beskytter anlegget

• En trippel filtreringsløsning

• Enkel og rask rengjøring 

• Patentert filterløsning

Egenskaper 
Dirtstop® XL vannfilter er en magnetisk smussutskiller 
med trippelfiltrering, som bevarer og beskytter anlegget. 
Dersom anlegget også brukes til klimaregulering om 
sommeren, skal smussutskilleren isoleres. 

Metalldeler i varmesystemet kan korrodere og slippe ut 
jernholdige urenheter i vannet. Urenheter kan blokkere 
varmeveksleren eller tiltrekkes av permanentmagneten 
i nye pumper, og få dem til å bli blokkert. Urenheter 
som samler seg i reduserte seksjonsdeler av systemet, 
kan forårsake blokkeringer, støy og andre feil. 

Dirtstop® XL opprettholder varmesystemet i best mulig 
tilstand. Periodisk rengjøring av smussutskilleren 
er enkelt og raskt, uten å måtte tømme systemet.  

Trippel filtrering 

Virvlende bevegelse for enklere
Utskilling av sedimenter

Sterk magnet (14 000 Gauss )

Filterinnsats for fjerning av smuss

Sterkt magnetisk felt. Ikke plasser magneten i nærheten av 
pacemakere, elektronisk medisinsk utstyr, annet elektrisk utstyr,
magnetiske kort etc., da dette kan skade, ødelegge eller forårsake
driftsforstyrrelser.
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Kompontentoversikt for Dirtstop® XL.

A.     Øvre kapsling

B.     Nedre kapsling (med stort sedimentasjonskammer)

C.     Patentert innsats for rotering av vann

D.     Integrert tømmeventil (for rutinemessig rengjøring)

E.     Magnet

F.     Lufteventil

G.     Holder for filter

H.     Filterinnsats

I.      Inn-/utløpstilkobling

J.     Mutter

K.     Avstengningsventil (tilkobling fra varmesystem)

L.     Avstengningsventil (tilkobling mot varmegenerator)

M.    Kappe

            Horisontal                       Skrå / Diagonal                                        Vertikal 

Installasjon av Dirtstop® XL.

Filteret monteres på systemets returledning, nær varmegeneratoren.
Se komponentoversikt og bildet over for referanse.  

1.  Dirtstop® XL vannfilter med magnetstav må installeres med tømmeventilen ( D ) pekende loddrett ned.

2.  Rørstrekket som vannfilteret skal tilkobles kan være vertikal, horisaontal, eller i 45° vinkel. For å endre
     posisjonen av inn- og utløpstilkoblingen ( I ), skru av mutteren ( J ) ved hjelp av medfølgende fastnøkkel,
     koble fra nedre kapsling ( B ), og reposisjoner inn- og utløpstilkobling ( I ) til korrekt posisjon. 
     Skru på plass mutter ( J ) og trekk til med fastnøkkelen .

3.  Åpne lufteskruen i lufteventilen ( F ) og slipp ut eventuell luft som er fanget i vannfilteret, husk å stenge skruen.

4.  Dirtstop® XL vannfilter leveres med 500 μm fabrikkmontert filterinnsats. Dette filteret er spesielt egnet for
     gjennomkjøring av anlegget og drift den første måneden. Fabrikkmontert filterinnsats kan i ettertid erstattes av
     den medfølgende 800 μm filterinnsatsen.
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Første vedlikehold etter installasjon av Dirtstop® XL.

Mengden avfall som samler seg i vannfilteret, avhenger av systemets tilstand. Utfør den første rengjøringen 
en måned etter idriftsettelse av anlegget. Vannfilteret demonteres i sin helhet og renses. Det er mulig at den 
fabrikkmonterte 500 μm filterinnsatsen da bør erstattes av den medfølgende 800 μm filterinnsatsen for normal
drift og vedlikehold, dette er avhengig av systemets tilstand. Spesialrengjøring utføres minst én gang per år.

Regelmessig rengjøring av Dirtstop® XL (tømming av filter).

Utfør denne regelmessige rengjøringen hver tredje måned i oppvarmingssesongen.

1. Skru av av varmegeneratoren, forsikre deg om at systemvæsken har omgivelsestemperatur.

2. Noter ned driftstrykket i anlegget.

3. Ta ut og fjern magneten ( E ) fra den øvre kapslingen ( A ).

4. Steng avstengningsventil ( K ) mot anleggets systemside

5. Skru av kappen ( M ) på tømmeventilen ( D ) og plasser en beholder under.

6. Åpne tømmeventilen ( D ) i 2-3 sekunder, steng igjen og vent noen sekunder. Gjenta operasjonen minst en gang.

7. Monter tilbake kappen ( M ) på tømmeventilen ( D ).

8. Sett i magneten ( E ) tilbake igjen i den øvre kapslingen ( A ). Om ønskelig kan forseglingen nå byttes.

9. Åpne ventil ( K ), gjenstart varmeanlegget og kontroller driftstrykket opp mot punkt 2. Om nødvendig etterfyll.

Årlig spesialrengjøring, eller bytte av filterinnsats, for Dirtstop® XL.

Utfør denne rengjøringen minst en gang i året.

1. Skru av av varmegeneratoren, forsikre deg om at systemvæsken har omgivelsestemperatur.

2. Noter ned driftstrykket i anlegget.

3. Steng avstengningsventilene ( K ) og ( L ) for å stenge av delen der vannfilteret er montert.

4. Ta ut og fjern magneten ( E ) av den øvre kapslingen ( A ).

5. Demonter den øvre kapslingen ( A ) ved hjelp av medfølgende fastnøkkel.

6. Skru av mutteren ( J ) ved hjelp av medfølgende fastnøkkel, demonter vannfilteret fra systemet.

7. Rengjør filterinnsatsen ( H ) og alle andre komponenter under rennende vann.

8. Sett inn igjen den roterende innsatsen ( C ), filterinnsatsen ( H ) og holderen for filteret ( G ).

9. Skru på plass den øvre kapslingen ( A ) og reinstaller vannfilteret til inn- og utløpstilkoblingen ( I ).

10. Skru på plass mutter ( J ) og trekk til med fastnøkkel.

11. Sett i magneten ( E ) igjen i den øvre kapslingen ( A ). Om ønskelig kan forseglingen byttes.

12. Forsikre deg om at tømmeventilen ( D ) er stengt.

13. Åpne avstengningsventilene ( K ) og ( L ).

14. Gjenstart varmeanlegget og kontroller driftstrykket opp mot punkt 2. Om nødvendig etterfyll.

Sterkt magnetisk felt. Ikke plasser magneten i nærheten av pacemakere, 
elektronisk medisinsk utstyr, annet elektrisk utstyr, magnetiske kort etc., da 
dette kan skade,  ødelegge eller forårsake driftsforstyrrelser.

Høytemperert væske. Risiko for skolding. Før utførelse av inspeksjon, rensing 
eller vedlikehold, slå av varmekilden, steng avstengningsventiilene før og etter 
vannfilteret og vent til komponentene er avkjølt.
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Rens og forebygging 

Art.nr. 525003, Sentinel X300 Cleaner New Systems, 1 liter  
Rensehjelp for nye sentralvarmesystemer, samt for system 
med inntil 6 måneders drift. X300  fjerner  rester av fluss, 
fett, olje, oljekontaminanter, slagg og installasjonsrester. 
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet.

Art.nr. 525004, Sentinel X400 Sludge Remover, 1 liter 
Sentinel X400 har blitt utviklet for effektiv vask av eksisterende 
vannbårne systemer, der det kan være betydelige mengder 
slagg. Øker energieffektiviteten og levetiden på anlegget. 
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet. 

Art.nr. 525001, Sentinel X100 Inhibitor, 1 liter
Forebyggende behandling. 1 liter holder normalt til ett system. 
Hindrer rustdannelse, avleiring, støy og hydrogengass.
Sentinel X500 benyttes som alternativ i frostutsatte system.
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet. 

Art.nr. 525011, Sentinel X500 Inhibited Glycol, 20 liter  
Sentinel X500 er en glykolbasert frostvæsketilsetning, som  
hindrer frost og reduserer korrosjon, avsetning, kjelestøy og
hydrogengass. Er et alternativ til Sentinel X100 i frostutsatte 
system. Anbefalt dosering: Minimum 20% av anleggsvolumet. 

Art.nr. 525005, Sentinel X700 Biocide, bekjempelse av begroing
Forebyggende behandling som beskytter  mot bakteriell vekst 
og soppdannelse i anlegg med systemtemperatur under 60 °C.  
Beholder på 1 liter, som holder til ett system. Skal blir værende
i systemet. Anbefalt dosering: Min. 0,33% av anleggsvolumet.

Dosering er
min. 1% av 
anleggsvolum.
Renseprodukt
Nytt anlegg

Dosering er
min. 1% av 
anleggsvolum.
Forebyggende
behandling.

Dosering er
min. 1% av
anleggsvolum.
Renseprodukt
Nye komponenter

Dosering er
min. 20 % av 
anleggsvolum.
Forebyggende for
Frostutsatte system.
Glycolbasert.

Dosering er
min. 0,33% av 
anleggsvolum.
Forebyggende
mot bakterier.
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FDV, Service og ettersyn

Kjernepunktet ved service på boligsentralen er kontroll av vannkvaliteten. Vann som er for hardt er kritisk, og vil 
over tid skade varmeelementet. Anleggsvann med partikler og magnetittslam vil kunne skade komponenter i 
enheten, så den er derfor utstyrt med et magnetfilter. Magnetfilteret har lokk på toppen. Her er det mulig å 
fylle på kjemikalier som ivaretar god vannkvalitet. Funksjonen til sentralens komponenter må 
kontrolleres jevnlig for å ivareta driften og sikkerheten. Et generelt ettersyn kan omfatte følgende punkter:

Se komponentoversikten på side 13 for plassering av komponentene som det refereres til under. 

1. Noter både trykket i anlegget og den innstilte driftstemperatur.

2. Slå av spenning med bryter (nr.19) på betjeningspanelet. Slå av romreguleringen, og trekk ut støpselet til denne.

3. Sjekk om det er lekkasjer. Skift luftepotta (nr.1) hvis denne lekker.

4. Steng ventilene (nr.6) og (nr.7) på hver side av magnetfilteret (nr.11).

5. Åpne lokket som sitter i bunnen av selve filteret, og gjør klar for å tappe ut rundt 1 liter.

6. Hold en ren flaske under utløpet og åpne ventilen i bunnen av filteret. Fyll flasken full. Sjekk om vannet er 
       grumsete, misfarget eller lukter surt. Tiltak kan gjøres ved hjelp av kjemikalietilsetninger.

7. Sjekk forkompresjonen på ekspansjonskaret (nr.2).

8. Gjør rent magnetfilteret, og monter tilbake igjen. Skal det fylles på kjemikalier så kan det gjøres enkelt nå. 
       Åpne ventilene (nr.6) og (nr.7) til filteret når du er ferdig.

9. Fyll opp anlegget igjen. I driftstilstand rundt 35 °C er det normalt at trykkmåleren (nr.4) viser rundt 2.0 bar.

10. Slå på spenningen til masterenheten igjen, og still opp romtermostatene slik at pumpa starter opp. Dette kan ta 
noen minutter avhengig av når systemet kaller på varme.

11. Kontroller alle tilkoblinger med forsiktig ettertrekking. Sørg for at luftepotta (1) er stengt når du er ferdig med 
service og utlufting.

Ettertrekking 

Enheten inneholder diverse skrukoblinger som over tid kan løsne litt grunnet 
de temperaturvandringer som enheten utsettes for. Det er derfor behov for at 
disse kontrolleres og om nødvendig ettertrekkes ved periodisk ettersyn, eller 
dersom det avdekkes fukt eller lekkasje. Det er viktig at koblinger ikke 
trekkes til/spennes for mye. Ved overspenning kan de bli varig skadet, 
og konsekvensen av dette er lekkasje og eventuelt skade på produktet.

Før oppstart
Kontroller at kjele og anlegg er oppfylt, utluftet og trykksatt med riktig trykk. 
Kontroller for lekkasjer, og at ventiler er åpne. Kontroller funksjon til sirkulasjonspumpe og sikkerhetsventil.
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Elektrisk installasjon 

Elektriske arbeider skal kun utføres av autorisert elektriker. 
Elektronisk utstyr skal gjøres spenningsløst før inngrep/service.

Kjelen må ikke tilkobles elektrisk spenning før den er fylt med vann. 
Kjelen skal tilkobles via en allpolet bryter med minst 3 mm bruddavstand.  
Lavspentkabler må ikke legges i umiddelbar forbindelse med høyspentkabler, da dette kan gi forstyrrelser på spenningen. 

Beskyttelsesdeksel 

Tilkoblinger -rekkeklemmer

Avbruddsåpning for kabel fra vegg. 
Her kan det lages hull i skapet for kabelgjennomføring.

Kabelgjennomføringer for kabel fra gulv.
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Tilkobling og omkobling  

Kjelen leveres som standard i utførelse 6 kW, 3x400V. 
I leveransen følger det med omkoblingssett for omkobling til 3x230V med tilhørende etiketter.

Standard tilkobling fra fabrikk:

MP 6: 6,0 kW / 400V/3N~ / 8,7 A 
Tilførselskabel: 5 x 1,5 mm²
Sikring: 3 x 10 A
Effekttrinn: 3 / 6 kW

Omkobling til 3x230V med omkoblingssett:
Materiell og etiketter for ny klemmemerking medfølger omkoblingsettet.

MP 6: 6,0 kW / 230V/3~ / 15,1 A 
Tilførselskabel: 4 x 2,5 mm²
Sikring: 3 x 16 A
Effekttrinn: 3 / 6 kW
Lask: L2 – L2

3 x230 V    +    jordleder

400 V - 3N   ( Tilførselskabel inn med 5 x1,5mm² - fordeler seg ut til
de følgende rekkeklemmer). 
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Veileding for omkobling til 3x230 Volt med omkoblingssett

1. Lim på den nye etiketten for 3x230V og ny klemmemerking.  

2. Koble lasken mellom klemme L2 – L2. Lasker medfølger omkoblingssettet. 

3. Koble lasken mellom L2 og L2 på oversiden av rekkeklemmen, hvis dette
 ikke er koblet fra  fabrikk. Lasker medfølger omkoblingssettet.

4. Løsne dekselet over el-patronen. Ta bort den blå Y-kabelen og den blå kabelen med isolert ende. 
Øvrige kabler berøres ikke (de tre sorte på skissen under) .

Blå Y-kabel tas bort

Blå kabel med isolert ende tas bort.

Lask kobles inn 
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5. Koble til de medfølgende kablene som er markert med piler på understående skisse.

OBS! For 230V skal tilførselskablene på el-kolben stå på hver sin elementfarge, og lasken skal laskes over til en annen 
farge. Det er tre elementer, ett med hvite ender, ett med røde ender og ett med blå ender.

6. Kontrollmål motstanden mellom utgående faser fra reléene. For MP6 G2 ≈ 18Ω (230V)
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Komponentoversikt

1. Rekkeklemme

2. Ikke relevant for Norge

3. Sirkulasjonspumpe

4. Overopphetingsvern

5. Kontrollbryter.

6. Betjeningspanel

7. Temperaturføler for kjele

8. Rekkeklemme til uteføler 

9. Rekkeklemme til ekstern blokkering eller alternativ temperatur

10. Nivåsensor

11. Rekkeklemme for tilkobling av romenhet

12. Potensialfri rele-utgang for summealarm

13. El-kolbe 

Oversikt 400 V 
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Oversikt 230 V 

Komponentoversikt

1. Rekkeklemme

2. Ikke relevant for Norge

3. Sirkulasjonspumpe

4. Overopphetingsvern

5. Kontrollbryter.

6. Betjeningspanel

7. Temperaturføler for kjele

8. Rekkeklemme til uteføler 

9. Rekkeklemme til ekstern blokkering eller alternativ temperatur

10. Nivåsensor

11. Rekkeklemme for tilkobling av romenhet

12. Potensialfri rele-utgang for summealarm

13. El-kolbe 
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