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Idrifttagning
Programmering för enheter av F-generation

Temperaturvärden

Tryck på SELECT-knappen för att välja en parameter.

Tryck på UPP- resp. NED-knapparna för att ange 

önskad temperatur.

Bekräfta inställningen med SET-knappen.

Tryck på CANCEL-knappen eller vänta 30 sekunder 

för att gå ur Inställnings-läge.

1. Låg utomhustemperatur

(-15 till +15 °C, Rek.-15°)

2. Hög utomhustemperatur

(-15 till +15 °C, Rek. 15 °C)

3. Börtemperaturen för framledning

för värmedrift vid låg utomhustempe-

ratur (25 till 55 °C, Rek. 55 °C)

4. Börtemperaturen för framledning

för värmedrift vid hög utomhustem-

peratur (25 till 55 °C, Rek. 32 °C)

5. Börtemperaturen för avstängning

av värmedrift (värmegränstempera-

tur, 5 till 35 °C, Rek. 20°C)

6. Utomhustemperatur där

elpatronen ska kopplas på  

(-15 till +20 °C, Rek. -5 °C)

7. Vattnets börtemperatur vid

kyldrift (5 till 20 °C, Std. +16 °C)

8. Varmvattenberedarens

börtemperatur  

(40 till 75 °C, Std. +50 °C)

Max. vattentemperatur

Vattentem-

peratur

Utetem-

peratur

Min. vattentemperatur
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Idrifttagning
Programmering för enheter av F-generation
Börvärdesförskjutning vattentemperatur | Drifttyp

Ställ in temperaturförskjutningen enligt följande:

Tryck in SET-knappen (> 5 sekunder).

På bildskärmen visas SETTING.

Tryck på SELECT-knappen för att välja temperaturförskjutningen.

Tryck på UPP- resp. NED-knapparna för att ange önskat 

värde (-5 bis +5 °C).

Bekräfta inställningen med SET-knappen.

Tryck på CANCEL-knappen eller vänta 30 sekunder 

för att avsluta.

Ställ in driftläge enligt följande:

Tryck på MODE-knappen.

Varje gång knappen trycks in 

förändras driftläget enligt följande:

Beroende på utomhustemperatur

väljs driftläge HEAT eller COOL

Beroende på utomhustemperatur

väljs driftläge HEAT + TANK eller

COOL + TANK

Driftläge HEAT ON eller HEAT OFF

Driftläge HEAT + TANK

Driftläge TANK ON eller TANK OFF

Driftläge COOL + TANK

Driftläge COOL ON eler COOL OFF

Inställning av börvärdesförskjutning vattentemperatur

Inställning av driftläge

out Lo Låg utomhustemperatur

out Hi Hög utomhustemperatur

H2O Lo  Vattnets börtemperatur vid låg 

utomhustemperatur

H2O Hi  Vattnets börtemperatur vid hög 

utomhustemperatur

AUTO

AUTO 

+ TANK

HEAT

HEAT 

+ TANK

TANK

COOL 

+ TANK

COOL

Vattentem-

peratur

Börvärdet -

Skiftvärdet

Önskad tempe-

raturinställning

Önskad 
temperaturinställning
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Idrifttagning
Programmering för enheter av F-generation

Specialfunktioner

Stäng av enheten med OFF / ON-knappen innan du ställer in 

specialfunktioner (drift-LED lyser inte).

Inställning av specialfunktioner

 Fara!
Använd ej varmvatten under 

antilegionella funktionen, 

eftersom det kan leda till 

brännskador eller överhettning. 

Inställningarna för antilegionella 

funktionen måste utföras av en 

lokal återförsäljare i enlighet med 

gällande lokala lagar och regler.

Ställ in individuella specialfunktioner enligt följande:

Tryck samtidigt in SET- och CHECK- knapparna under 5 sekunder 

för att komma till programmeringsläge i Specialinställningar. 

Meddelandena SETTING (programmering) och STATUS 

(systemstatus) visas.

Tryck på UPP- resp. NED-knapparna för att gå 

igenom funktionerna.

Tryck på SELECT-knappen för att komma till 

respektive funktion i Inställningar.

Tryck på UPP- resp. NED-knapparna för att aktivera (YES) eller 

deaktivera (NO) funktionerna, eller för att ställa in klockslag  

och veckodag.

Bekräfta inställningen med SET-knappen.

Drift-LED
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Idrifttagning
Programmering för enheter av F-generation
Specialfunktioner

Steg Vy över 
kontrollpanelen

Inställningsvärden 
(rekommendation)

Beskrivning

1 YES / NO 
NO

Extern rumstermostat
Inställning om en extern rumstermostat är ansluten.

2 HEATER
3, 6 eller 9 kW 

Max

Val av effekt hos den elektriska tillsatsvärmaren  
hos inomhusenheten
Minskning av effekt hos den elektriska tillsatsvärmaren vid 
motsvarande minskat behov. Alternativen varierar  
beroende på modell,. 

3 YES / NO 
YES

Fryskyddsfunktion
Aktivering resp. deaktivering av frostskyddsfunktionen 
vid avstängd enhet.

4 TANK
YES / NO 

NO

Anslutning av en varmvattenberedare
Inställning om en varmvattenberedare är ansluten.

Observera: Om NO väljs hoppas Steg 5 till 15 över.
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5 SOLENERGI
YES / NO 

NO

Företräde för solenergi
Inställning av företräde för solenergianläggningen för 
uppvärmning av varmvatten. Det här värdet bör alltid vara 
inställt på YES när en solenergianläggning används.

6 COOL
YES / NO 

NO

Företräde för kylning
Inställning av företräde för kyldrift innan 
varmvattenuppvärmning i driftläge COOL + TANK.
Det här värdet bör behållas på NO, eftersom varmvattnet 
annars endast värms upp med elpatronen.

Observera: Om YES väljs hoppas Steg 8 och 9 i driftläge 
COOL + TANK över.

7 HEAT
YES / NO 

NO

Företräde för uppvärmning
Inställning av företräde för värmedrift innan 
varmvattenuppvärmning i driftläge HEAT + TANK.
Det här värdet bör behållas på NO, eftersom varmvattnet 
annars endast värms upp med elpatronen.

Observera: Om YES väljs hoppas Steg 8 och 9 i driftläge 
HEAT + TANK över.
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8 COOL/ HEAT
30 min.  

till 10 timmar 
3 timmar

Varaktighet Kyldrift / Värmedrift
Inställning av varaktigheten hos kyldrift / värmedrift i driftläge 
COOL + TANK eller HEAT + TANK.

9 TANK
5 min. till  

1 timme 35 min. 
1 timme.

Uppvärmningstid varmvattenuppvärmning
Inställning av varaktigheten hos uppvärmning av varmvatten 
i driftläge COOL + TANK eller HEAT + TANK.

10 BOOSTER
YES / NO 

YES

Funktion elpatron varmvatten
Aktivering resp. deaktivering av elpatron för varmvatten. 

Observera: Om NO väljs hoppas Steg 11 över.
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11 BOOSTER
20 min. till 

1 timme 35 min. 
1 timme

Fördröjning av påslagning av varmvatten-elpatron
Inställning av fördröjning fram till påslagning  
av extra uppvärmning av varmvattenberedaren när 
varmvattenberedarens temperatur inte uppnås.

12 YES / NO 
YES

Antilegionella
Inställning av eventuellt nödvändig desinficering 
av varmvattnet.

Observera: Om NO väljs hoppas stegen 
13 till 15 över.
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13
Mån till sön 

0:00 till 23:50
Mån 12:00 

Dag och klockslag för desinficering
Inställning av dag och klockslag för den desinficering som ska 
utföras en gång i veckan (även om enheten är avstängd).

14 40 till 75 °C 
70 °C

Desinficeringstemperatur
Inställning av den temperatur som ska användas 
vid desinficering.

15
5 min. till  
1 timme 
10 min.

Desinficeringens varaktighet
Inställning av den tidslängd som krävs för att upprätthålla den 
uppvärmningstemperatur som krävs i varmvattenberedaren 
vid desinficering.
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Idrifttagning
Programmering för enheter av F-generation

Specialfunktioner | Återställ till fabriksinställningarna

Tryck samtidigt på de tre markerade knapparna 

i 5 sekunder, för att återställa fabriksinställningarna.

Återställ till fabriksinställningarna

 Observera
Vid strömavbrott bibehålls alla 

inställningar (sparas i EEPROM). 

Veckodag och klockslag buffras 

med ett batteri under en period 

på 36 timmar, därefter måste de 

ställas in på nytt.

Steg Vy över 
kontrollpanelen

Inställningsvärden 
(Standardvärde)

Beskrivning

16 YES / NO

Aktivering av trågvärmare
Inställning, om en extra trågvärmare är ansluten.

Observera: Om NO väljs hoppas Steg 17 över.
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17 A / B 

Typ av trågvärmare
Typ A: Extra uppvärmning av tråget aktiveras  
endast i avfrostningsdrift.
Typ B: Extra uppvärmning av tråget aktiveras när 
utomhustemperaturen är lägre än eller lika med 5 °C.

18 5 till 25 °C 
Inställning av utomhustemperatur för kyldrift
Inställning vid vilken driftläget  
ställs om från uppvärmning till kylning vid automatdrift.

19 5 till 25 °C 
Inställning av utomhustemperatur för värmedrift
Inställning vid vilken driftläget  
ställs om från kylning till uppvärmning vid automatdrift.

20 1 till 99 dagar 
Funktion för torkning av betongplatta
Används för att torka betongplatta med en inställd temperatur 
i anslutning till byggfasen.




