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BETJENING
Generel vejledning

BETJENING

ff
Dette symbol gør opmærksom på, at du skal gøre noget. De
nødvendige handlinger beskrives trin for trin.

1.3

1.

Generel vejledning

Bemærk
Hvis ikke andet er angivet, er alle mål i millimeter.

Kapitlet Betjening henvender sig både til apparatets bruger og
fagmanden.
Kapitlet Installation henvender sig til fagmanden.
Bemærk
Læs denne vejledning omhyggeligt inden brug, og opbevar den.
Giv i givet fald vejledningen videre til den efterfølgende
bruger.

1.1

Sikkerhedsinstruktioner

1.1.1 Opbygningen af sikkerhedsinstruktionerne
SIGNALORD Faretype
Her angives mulige følger, hvis sikkerhedsinstruktionerne tilsidesættes.
ff
Her anføres foranstaltninger til at afværge faren.

!

1.1.2 Symboler, faretype
Symbol

Faretype
Personskade

!

Elektrisk stød

1.1.3 Signalord
SIGNALORD
FARE
ADVARSEL
FORSIGTIG

1.2

Betydning
Instruktioner, som medfører alvorlige personskader eller
dødsfald, hvis de ikke overholdes.
Instruktioner, som kan medføre alvorlige personskader
eller dødsfald, hvis de ikke overholdes.
Instruktioner, som kan medføre middelsvære eller lettere
personskader, hvis de ikke overholdes.

Andre markeringer i denne dokumentation
Bemærk
Generelle informationer kendetegnes med det symbol,
der vises her ved siden af.
ff
Læs omhyggeligt instruktionen igennem.

Symbol

!

Betydning
Materielle skader
(skader på apparat, følge- og miljøskader)
Bortskaffelse af apparater
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Måleenheder

2.

Sikkerhed

2.1

Formålsbestemt anvendelse

Vær opmærksom på de anvendelsesbegrænsninger, som er angivet i kapitlet "Tekniske data".
Apparatet er beregnet til brug i hjemmet. Det kan betjenes uden
risiko af personer uden særlige forudsætninger. Apparatet kan
også anvendes i andre omgivelser end i hjemmet, fx i mindre
industrier, hvis anvendelsen sker på lignende måde.
Enhver anden brug eller anvendelse derudover regnes som ikke-formålsbestemt. Med til formålsbestemt anvendelse hører også
iagttagelse og overholdelse af denne vejledning samt vejledninger
til det anvendte tilbehør.

2.2

Generelle sikkerhedsinstruktioner

2.3

Sikkerhedsinstruktioner

-- Installation af det elektriske system og varmekredsløbet må
kun udføres af en anerkendt, autoriseret fagmand eller vores
kundeservice-teknikere.
-- Fagmanden er ved installation og første idriftsætning ansvarlig for, at de gældende forskrifter overholdes.
-- Apparatet må kun anvendes, når det er komplet installeret
med alle sikkerhedsanordninger.
-- Beskyt apparatet imod støv og snavs under byggefasen.

!

FARE Personskade
Apparatet kan benyttes af børn over 8 år og af personer
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel på erfaring og viden, når disse er under
opsyn, eller hvis disse er blevet undervist i sikker anvendelse af apparatet og har forstået de dermed forbundne
risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden
opsyn.
Bemærk
Den anlægsspecifikke indstilling af styringen må ikke
ændres. Denne regulering er indstillet af en fagmand
således, at den svarer til de lokale forhold for din bolig
og dine personlige behov. For at forhindre, at de anlægsspecifikke parametre ændres ved en fejltagelse, er disse
beskyttet med en adgangskode.
De parametre, der bruges til tilpasning af anlægget efter
brugerens personlige behov, er ikke beskyttet med en
adgangskode.
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BETJENING
Apparatbeskrivelse
2.4

CE-mærkning

CE-mærkningen tilkendegiver, at apparatet opfylder alle grundlæggende krav:
-- Direktiv vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
-- Lavspændingsdirektiv

2.5

Overensstemmelsesmærke

Se typeskiltet på apparatet.

3.

Apparatbeskrivelse

Varmepumpestyringen af 2. generation, kort kaldet WPM 3 er
ansvarlig for styre- og reguleringstekniske processer i alle vores
varmepumper.
De tilsluttede varmepumper styres via den digitale bustilslutning
og dataene overføres i begge retninger
Kaskade kontrolenhed
Til varmegenerering kan der mak. vælges mellem 6 effekttrin.
Den tilladte maksimale konfiguration til kaskade kontrolenheden
afhænger af den anvendte varmepumpetype.
-- 6 En-kompressor WP
-- 3 To-kompressor WP med ens kompressorer
-- Fra den tredje tilsluttede varmepumpe skal der anvendes en
MSM til aktivering af bufferladepumperne

Oversigt over funktionsmodus
-- Ved hjælp af 4-tråds-databus hurtig installation og systemudvidelse via shuntmodul MSM
-- Aktivering af den anden varmegenerator til varmt vand og
opvarmning
-- 9 temperaturindgange som nominel-/faktisk-indikator
-- Behovsafhængig tilslutning af 7 forskellige
cirkulationspumper
-- Indtastning af anlæggets og varmepumpernes
frostsikringsgrænser
-- Mindst 10 timers ur-effektreserve
-- Automatisk pumpe-kickaktivering
-- Resetmulighed
-- Gemt fejlliste med nøjagtig visning af fejlkode med dato og
klokkeslæt på displayet
-- Hurtig og nøjagtig fejldiagnose ved hjælp af anlægsanalyse
inkl. temperaturregistrering fra varmepumpe og perifere enheder uden ekstra udstyr.
-- Forudindstilling af urprogrammerne til alle varme- og
varmtvandskredse
-- Solvarmedifferenceregulator

3.1

Varmepumpetyper

Da der i beskrivelsen af de enkelte funktionsmodi er forskelle
mellem de forskellige varmepumpetyper, angives varmepumpetyperne i teksten som WP-type 1 til 4 og 1* til 4*.

Varmepumper med intern 2. varmegenerator
WP-type 1

WP-type 2

WP-type 3

WP-type 4

WPL 13, 18, 23 cool
WPL 13, 18, 23 E
WPL 13, 20 basic
WPL 13, 20 A basic
WPL 13, 18 S basic
WPL 10 AC
WPL 10 ACS

WPL 10 A / I / IK
WPL 33

WPL 15 AS
WPL 25 AS
WPL 25 A

WPL 33 HT
WPL 33 HT (S)

Varmepumper med ekstern 2. varmegenerator
WP-type 1*

WP-type 2*

WP-type 3*

WP-type 4*

WPL 13, 18, 23 cool
WPL 13, 18, 23 E
WPL 13, 20 basic
WPL 13, 20 A basic
WPL 13, 18 S basic
WPL 10 AC
WPL 10 ACS
WPL 34, 47, 57

WPF-M 10, 13, 16
WPW-M 13, 18, 22
WPF 20, 27, 35, 40, 52, 66
WPF 27 HT
WPL 10 A / I / IK
WPL 33

WPL 15 AS
WPL 25 AS
WPL 25 A

WPL 33 HT
WPL 33 HT (S)
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BETJENING
Betjening
4.

Betjening

4.1

Betjeningselementer
ONSDAG 12.JUN 14

Aktiver
Hvis betjeningshjulet og tastfelterne ikke benyttes i 5 minutter,
spærres betjeningsdelen.

ONSDAG 12.JUN 14

KL. 10:23

UDETEMPERATUR
27,0 °C
For at aktivere: Hold
AKT WW-TEMP
35,0 °C
venligst
28,0 °C
AKTUEL RETURLØBSTEMPERATUR

UDETEMPERATUR
27,0 °C
AKT WW-TEMP
35,0 °C
AKTUEL RETURLØBSTEMPERATUR 28,0 °C

1

KL. 10:23

ECO-DRIFT

4

2

26_04_01_0309

3

1
2
3
4

26_04_01_0292

MENU-tasten inde i 3 sek under
ECO-DRIFT

ff
Man aktiverer betjeningspanelet ved at røre ved tastfeltet
"MENU" i tre sekunder.
Udvælgelsesmarkering

Display
Tastfelt "MENU"
Betjeningshjul
Tastfelt "OK"

Man styrer systemet ved hjælp af betjeningsdelen på varmepumpestyringen. Man bevæger sig gennem menustrukturen ved hjælp
af betjeningshjulet og tastfelterne "MENU" og "OK".

Inden for menustrukturen angiver en udvælgelsesmarkering den
aktuelle position. Det aktuelt viste menupunkt fremhæves da med
mørk baggrund. I den øverste kant af displayet vises det aktuelle
menu-niveau.
4.1.2 Betjeningshjul

4.1.1 Display
På betjeningsdelens display vises den aktuelle systemtilstand,
ligesom der vises diverse meldinger og henvisninger.
Startskærmbillede

3

UDETEMPERATUR
27,0 °C
AKT WW-TEMP
35,0 °C
AKTUEL RETURLØBSTEMPERATUR 28,0 °C
ECO-DRIFT

4
1
2
3
4

KL. 10:23

Dato og klokkeslæt
Temperaturviser
Driftsmodus
Billedsymboler for systemets tilstand

Startskærmbilledet er inddelt i fire områder. I det øverste felt vises
dato og klokkeslæt. I feltet nedenunder vises udetemperaturen
og den faktiske varmtvandstemperatur og den aktuelle returløbstemperatur. Det tredje delområde bruges til at vælge og få vist
driftsmåderne. I det fjerde delområde vises billedsymboler af den
aktuelle anlægstilstand.

26_04_01_0329

2

ONSDAG 12.JUN 14

26_04_01_0292

1

Betjeningshjulet består af en berøringsfølsom sensor. Til venstre
og højre herfor er der et tastfelt. Med betjeningshjulet og tastfelterne kan man styre og kontrollere alle nødvendige funktioner
på apparatet.
Bemærk Sensorfølsomhed
Hvis man bærer handsker, har fugtige hænder, eller hvis
betjeningsdelen er fugtig, vanskeliggøres identificeringen
af fingerberøringen og udførelsen af de ønskede handlinger.
Fagmanden kan i menupunktet INDSTILLINGER / GENERELT ved
hjælp af parameteren BERØRINGSFØLSOMHED indstille berøringsfølsomheden.

www.stiebel-eltron.com
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BETJENING
Betjening
Hjulbevægelse

4.2

Når man bevæger en finger i urets retning hen over betjeningshjulet, bevæger valgmarkeringen sig - alt efter menupunkternes
placering - nedad eller til højre på listen. Ved en drejebevægelse
imod urets retning bevæger valgmarkeringen sig opad eller til
venstre på listen.

Ændringen af parametrene sker via en drejebevægelse på betjeningshjulet. Man lagrer den nye værdi ved at røre ved "OK".

Ud over navigering i selve menustrukturen bruges betjeningshjulet til indstilling af parametre. Ved en drejebevægelse i urets
retning øges værdierne. Ved en drejebevægelse imod urets retning
reduceres værdierne.

Eksempel 1

Bemærk
Tastfelterne skal kun berøres et kort øjeblik for at udløse
den ønskede handling. Ved berøring i for lang tid vises
ingen reaktion på betjeningspanelet.

Ønsker man at afbryde dataindlæsningen rører man ved MENU.
Parametren beholder da den hidtil gyldige værdi.

Indstilling af ønsket rumtemperatur.

INDST. RUMTEMPKO
HOVEDMENU
VARMEKREDS
1
INDSTILLINGER
VARME
HK1
+

21.7
21

°C INDST. RUMTEMP KOMFORT

-

26_04_01_0347

4.1.3 Tastfelter

Parameterindlæsning

Tastfelt "MENU"

Tastfeltet "MENU" har to funktioner:

Tastfelt "OK"

Tastfeltet "OK" har fire funktioner:
-- På startskærmbilledet kan man ved at berøre tastfeltet "OK"
aktivere den ønskede driftsmodus, som man forinden har
valgt med betjeningshjulet.
-- I menustrukturen kan man ved at berøre tastfeltet "OK" bekræfte det aktuelt markerede menupunkt og dermed komme
til det næste lavere menu-niveau.
-- Hvis man allerede er på parameter-niveauet, kan man ved
at berøre tastfeltet "OK" gemme den aktuelt indstillede
parameter.
-- På hvert menu-niveau kan man gå et punkt TILBAGE. Ved at
vælge TILBAGE kommer man ét niveau højere op i menuen.
Hvis brugeren ikke har foretaget sig noget i mere end fem minutter, dvs. ingen drejebevægelse og ingen berøring af "MENU" eller
"OK", springer betjeningspanelets visning automatisk tilbage til
startskærmbilledet.
Tidligere udførte parameterændringer, som endnu ikke er blevet
bekræftet med "OK", går tabt. Parametrene beholder den gamle
værdi.
4.1.4 Fagmands-adgang
Bemærk
Visse menupunkter er beskyttet med en kode og kan kun
inspiceres og indstilles af en fagmand.

Ved indlæsning af nominelle temperaturværdier vises et tal på
displayet, som er omgivet af en cirkel. Dette betyder, at man kan
ændre værdien ved hjælp af en drejebevægelse på betjeningshjulet.
Eksempel 2
Indstilling af klokkeslæt og dato.

INDSTIL UR
HOVEDMENU
KLOKKESLÆT
/ DATO
INDSTILLINGER
GENERELT

15. Jun 09
14
DAG

MÅNED

ÅR

08:23
Time

Minut

26_04_01_0296

-- I startskærmbilledet kan man ved at berøre tastfeltet "MENU"
komme til det første af 5 niveauer i menustrukturen.
-- I menustrukturen kan man ved at berøre tastfeltet "MENU"
altid komme et niveau tilbage.

Ved aktiveringen er valgmarkeringen placeret over positionen
"Måned". Bekræft med OK. Brug betjeningshjulet til at indstille
den aktuelle måned, og bekræft med "OK". Der vises et kalenderblad. Man flytter det markerede felt til den ønskede dag med
betjeningshjulet og bekræfter med "OK". Den nye værdi gemmes,
når man bekræfter med "OK". Årstal, timer og minutter indstilles
på samme måde.

Indstilling af driftsmåder
Når man aktiverer startskærmbilledet, vises den aktuelle driftsmåde. Hvis man ønsker at indstille en anden driftsmåde, drejer
man på betjeningshjulet. Herefter kører man igennem listen med
de mulige driftsmåder. Det aktuelle forslag (listepunkt) vises i et
mørkt markeret udvælgelsesfelt.
Bemærk
Ønsker man at omstille apparatet til denne nye driftsmåde, bekræfter man med OK.
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BETJENING
Betjening
ONSDAG 12.JUN 14

opvarmer i varme- og varmtvandsdrift efter det indstillede urprogram.
ff
Underret straks din fagmand.

KL. 10:23

UDETEMPERATUR
27,0 °C
AKT WW-TEMP
35,0 °C
AKTUEL RETURLØBSTEMPERATUR 28,0 °C
26_04_01_0292

ECO-DRIFT

4.3

Da man altid starter fra den aktuelt aktive driftsmåde, når der
skal navigeres til en ny driftsmåde, skal man evt. dreje hjulet
imod urets retning. Alle driftsmåder, bortset fra varmtvandsdrift,
gælder både for opvarmning og varmt vand.

Billedsymboler

I nederste kant af displayet findes symboler, som informerer om
varmepumpens aktuelle driftstilstand.
Varmekredspumpe
Når varmekredspumpen kører, vises pumpesymbolet.
Shuntkredspumpe
Når shuntkredspumpen kører, vises shunt-symbolet
(blandingssymbolet).

Standby-drift
Frostsikringsfunktionen er aktiveret til varme- - og varmtvandsdrift. Den nominelle varmtvandsværdi indstilles fast til 10 °C;
indstillingsværdien for varmefremløbet beregnes i relation til en
nominel rumværdi på 5 °C.
Anvendelse: ved længere tids fravær, fx ferie.
Programdrift
Opvarmning efter urprogram (gælder for varmekreds 1 og 2). Skift
mellem komfort-temperatur og ECO-temperatur.
Varmtvandsbehandling efter urprogram, skift mellem komfort-temperatur og ECO-temperatur.
Fjernbetjeningen er kun virksom i denne driftsmåde.
Anvendelse: Når der kræves opvarmning og behandling af varmt
vand.

Opvarmningsprogram
Dette symbol vises, mens opvarmningsprogrammet kører.
Elektrisk nød-/ekstravarme
Den elektriske nød-/ekstravarme er aktiveret. Dette sker
fx, hvis udetemperaturen falder under bivalenspunktet.
Varme
Symbolet for opvarmning vises, når varmepumpen er i
varmemodus.
Varmtvandsbehandling
Dette symbol indikerer, at varmepumpen behandler
varmt vand.
Kompressor
Symbolet vises, når kompressoren kører.

Komfortdrift
Varmekredsen (HK) holdes konstant på komfort-temperatur (HK 1
og HK 2). Varmtvandsbehandling ifølge urprogram.

Sommerdrift
Symbolet vises, når varmepumpen er i sommerdrift.

Anvendelse: I lavenergihuse, hvor der ikke skal køres med reduceret drift.

Køling
Symbolet vises, når varmepumpen er i køledrift.

ECO-drift
Varmekredsen holdes konstant på ECO-temperatur (gælder for HK
1 og HK 2). Varmtvandsbehandling ifølge urprogram.

Afrimning
Symbolet vises, når varmepumpen er i afrimningsdrift.

Anvendelse: Under weekendfravær.
Varmtvandsdrift
Vandopvarmningen sker efter urprogram. Hvis der er et aktivt
tidsprogram, opvarmes vandet i varmtvandsbeholderen til den
indstillede komfortværdi. I de øvrige perioder opvarmes vandet til
den indstillede ECO-værdi. Frostsikringsfunktionen til varmedrift
er aktiv.
Anvendelse: Varmeperioden er afsluttet; der skal kun leveres
varmt vand (sommerdrift).
Nøddrift
I denne driftsmåde er varmepumpen spærret. NHZ-trinnene (elektriske efteropvarmningstrin) i den elektriske nød-/ekstravarme
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5.

Menustruktur

5.1.1 INFO SYSTEM

Når man har aktiveret betjeningspanelet, kan man via betjeningshjulet indstille andre driftsmåder, eller man kan med Menu-tasten
springe til et niveau, hvorfra man kan fortsætte navigationen til
en særlig apparatparameter.
Bemærk
Afhængigt af den tilsluttede varmepumpetype, vises
ikke alle apparatparametre og værdier i de forskellige
menuer.
Niveau 1

Niveau 2

INFO

SYSTEM
VARMEPUMPE 1-6

DIAGNOSE

STATUS SYSTEM
STATUS VARMEPUMPE 1-6
SYSTEM
INTERN BEREGNING
FEJLLISTE
RELÆTEST SYSTEM
RELÆTEST VARMEPUMPE 1-6
ANALYSE VARMEPUMPE 1-6

PROGRAMMER

INDSTILLINGER

IDRIFTSÆTTELSE

5.1

VARMEPROGRAM
VARMTVANDSPROGRAM
PARTYPROGRAM
FERIEPROGRAM
OPVARMNINGSPROGRAM
GENERELT
VARME
VARMT VAND
KØLING
SOLAR
INDGIV KODE
SPROG
KILDE
VARME
KOMPRESSOR
NØDDRIFT
GENINDSTIL VARMEPUMPE
GENINDSTIL FEJLLISTE
GENINDSTIL SYSTEM

Niveau 3
RUMTEMPERATUR
INDST. TEMPERATUR FE7
Indstillet rumtemperatur for varmekreds 1 (HK1) eller varmekreds 2
(HK2) (vises kun, når fjernbetjeningen FE7 er tilsluttet)
AKTUEL TEMP FE7
Den faktiske rumtemperatur for varmekreds 1 (HK1) eller varmekreds 2 (HK2) (vises kun, når fjernbetjeningen FE7 er tilsluttet)
INDST. TEMPERATUR FEK
Indstillet rumtemperatur for varmekreds 1 eller varmekreds 2 (vises
kun, hvis fjernbetjening FEK er tilsluttet)
AKTUEL TEMP FEK
Aktuel rumtemperatur for varmekreds 1 eller varmekreds 2 (vises
kun, hvis fjernbetjening FEK er tilsluttet)
LUFTFUGTIGHED
DUGPUNKTSTEMPERATUR
Dugpunktstemperatur (vises kun, hvis fjernbetjening FEK er tilsluttet)
VARME
UDETEMPERATUR
AKTUEL TEMP HK 1
Aktuel varmekredstemperatur varmekreds 1
INDST. TEMPERATUR HK 1INDSTILLET VARMEKREDSTEMPERATUR
VARMEKREDS 1 (HK1) VED FASTVÆRDIREGULERING VISES SOM
FASTVÆRDITEMPERATUR.
AKTUEL TEMP HK 2
Aktuel varmekredstemperatur varmekreds 2
INDST. TEMPERATUR HK 2Indstillet varmekredstemperatur varmekreds 1 (HK1) ved fastværdiregulering vises som fastværditemperatur.
AKT. FREML.TEMPERATUR
Varmepumper akt. freml.temperatur
AKTUEL RETURLØBSTEMP
INDST. FAST VÆRDI TEMP
AKTUEL BUFFERTEMP
Aktuel bufferbeholder-temperatur
INDST. BUFFERTEMPERATUR
Indstillet bufferbeholder-temperatur
FROSTSIKRING
VARMT VAND
AKTUEL TEMPERATUR
Faktisk varmtvandstemperatur
INDST. TEMPERATUR
Indstillet varmtvandstemperatur

°C
°C
°C
°C
%
°C

°C
°C
°C

°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

°C
°C

KØLING
AKTUEL TEMPERATUR BLÆSER
INDST. TEMPERATUR BLÆSER
AKTUEL TEMPERATUR FLADE
INDST. TEMPERATUR FLADE

°C
°C
°C
°C

SOLAR
KOLLEKTORTEMPERATUR
BEHOLDERTEMPERATUR
DRIFTSTID

°C
°C
Timer

Menu INFO

I menuen INFOkan man aflæse temperaturer, volumenstrømme
og trykværdier i varmesystemet og varmepumpen i forhold til
indstillede og faktiske værdier.
Bemærk
Vær opmærksom på, at visning af faktiske og nominelle
værdier kun er mulig, når de pågældende sensorer er
tilsluttet.

VARMEGENERATOR EKSTERN
AKTUEL TEMPERATUR
INDST. TEMPERATUR
BIVALENSTEMPERATUR HZG
Bivalenspunkt varme
ANVEND. BEGRÆNSN. HZG
Anvendelsesbegrænsning varme

°C
°C
°C
°C
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Niveau 3
BIVALENSTEMPERATUR WW
Bivalenspunkt varmt vand
ANVEND.BEGRÆNSNING WW
Anvendelsesbegrænsning varmt vand
EL-EFTEROPVARMNING
BIVALENSTEMPERATUR HZG
Bivalenspunkt varme
ANVEND. BEGRÆNSN. HZG
Anvendelsesbegrænsning varme
BIVALENSTEMPERATUR WW
Bivalenspunkt varmt vand
ANVEND.BEGRÆNSNING WW
Anvendelsesbegrænsning varmt vand
DRIFTSTID
KILDE
KILDETEMPERATUR
KILDETEMPERATUR MIN

Niveau 3
°C
°C

°C
°C
°C
°C
Timer

°C
°C

5.1.2 INFO VARMEPUMPE 1-6
Bemærk
Energiforbruget beregnes ud fra kølekredsenes tryk.
Denne beregning er ikke egnet til afregningsformål. Kombineret med varmemængden tjener den til at udføre en
skønnet energibalancering.
Niveau 3
PROCESDATA
RETURTEMPERATUR
FREMLØBSTEMPERATUR
FROSTSIKRINGSTEMP.
UDETEMPERATUR
UDLUFTSTEMPERATUR
FORDAMPERTEMPERATUR
REKUPERATOR-TEMPERATUR
SUGEGASTEMPERATUR KOMPRESSOR
SUGEGASTEMPERATUR ND KOMPRESSOR
SUGEGASTEMPERATUR HD KOMPRESSOR
MELLEMINDSPRØJTN.TEMP
VARMEGASTEMPERATUR
KONDENSATORTEMPERATUR
OLIESUMPTEMPERATUR
TRYK LAVTRYK
TRYK MELLEMTRYK
TRYK HØJTRYK
SPÆND. INDGANG DIFF TRYK
DIFFERENSTRYK
WP VANDVOLUMENSTRØM
STRØM INVERTER ND
STRØM INVERTER HD
STRØMINVERTER
SPÆNDINGSINVERTER
OMDREJNINGSTAL ND
INDST. OMDREJNINGSTAL ND
OMDREJNINGSTAL HD
INDST. OMDREJNINGSTAL HD
NOM. OMDREJ.TAL KOMPRES.
FAK. OMDREJ. TAL KOMPRES.
VENTILATOREFFEKT REL
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°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
bar
bar
bar
V
mbar
l/min
A
A
A
V
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
%

VARMEMÆNGDE
VD VARME DAG
Kompressorens varmemængde i varmedrift siden kl. 0:00 den aktuelle dag.
VD VARME SUM
Totalsum for kompressorens varmemængde i varmedrift.
VD VARMT VAND DAG
Kompressorens varmemængde i varmtvandsdrift siden kl. 0:00 den
aktuelle dag.
VD VARMT VAND SUM
Totalsum for kompressorens varmemængde i varmtvandsdrift.
NHZ VARME SUM
Totalsum for efteropvarmningstrinnenes varmemængde i varmedrift.
NHZ VARMTVAND SUM
Totalsum for efteropvarmningstrinnenes varmemængde i varmtvandsdrift.
ENERGIFORBRUG
VD VARME DAG
Kompressorens elektriske effekt i varmedrift siden kl. 0:00 den aktuelle dag.
VD VARME SUM
Totalsum for kompressorens elektriske effekt i varmedrift.
VD VARMT VAND DAGKompressorens elektriske effekt i varmtvandsdrift siden kl. 0:00 den aktuelle dag.
VD VARMT VAND SUM
Totalsum for kompressorens elektriske effekt i varmtvandsdrift.
DRIFTSTIDER
VD 1 VARME
Kompressorens driftstid 1 i varmedrift.
VD 2 VARME
Kompressorens driftstid 2 i varmedrift.
VD 1/2 VARME
Kompressorens driftstid 1 og 2 i varmedrift.
VD 1 VARMT VAND
Kompressorens driftstid 1 i varmtvandsdrift.
VD 2 VARMT VAND
Kompressorens driftstid 2 i varmtvandsdrift.
VD 1/2 VARMT VAND
Kompressorens driftstid 1 og 2 i varmtvandsdrift.
VD 1 KØLING
Kompressorens driftstid 1 i køledrift.
VD 1 AFRIMNING
Kompressorens driftstid 1 i afrimningsdrift.
VD 2 AFRIMNING
Kompressorens driftstid 2 i afrimningsdrift.
NHZ 1
Driftstid for den elektriske nød-/ekstravarme i efteropvarmningstrin
1.
NHZ 2
Driftstid for den elektriske nød-/ekstravarme i efteropvarmningstrin
2.
NHZ 1 / 2
Driftstid for den elektriske nød-/ekstravarme i efteropvarmningstrin
1 og 2.
STARTER AFRIMNING
AFRIMNINGSTID

kWh
MWh
kWh
MWh
MWh
MWh

kWh
MWh
kWh
MWh

Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer

Minutter
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5.2

Menu DIAGNOSE

Niveau 2

Niveau 3
I-FAKTOR V-HD
D-FAKTOR V-HD
INDST. OVERTEMPERATUR SG V-ZE
AKTUEL OVERTEMP SG V-ZE
P-FAKTOR V-ZE
I-FAKTOR V-ZE
D-FAKTOR V-ZE
V-ÅBNINGSGRAD EXV ZE
ÅBNINGSGRAD EXV ZE
UNDERKØLER KOND
AKTUEL OVERTEMP-REK
TRYK-MELLEMINDSPRØJTNING
AKTUEL OVERTEMP-ZE

SYSTEM

BUSDELTAGER
VARMEPUMPETYPE

Til fejlfinding og analyse af varmesystemet og varmepumpen kan
man under DIAGNOSEfinde alle vigtige procesdata og busdeltagere og foretage en relætest.
Bemærk
Menupunktet RELÆTEST SYSTEM er beskyttet med en
kode, og kun fagfolk har adgang til det.
Niveau 2

Niveau 3

STATUS SYSTEM

BUFFERLADEPUMPE
VARMTVANDSVENTIL
VARMEKREDSPUMPE
SHUNT-PUMPE
SHUNT ÅBEN
SHUNT LUKKET
KILDEPUMPE
KØLEDRIFT
BUFFERLADEPUMPE 1
BUFFERLADEPUMPE 2
BUFFERLADEPUMPE 3 - 6
VARMTVANDSLADEPUMPE
2. VARMEGENERATOR
CIRKULATIONSPUMPE
SOLVARME-PUMPE
EVU-SPÆRRE

STATUS VARMEPUMPE 1 - 6

ANALYSE VARMEPUMPE 1-6

PAUSE RESTTID
KOMPRESSOR
KOMPRESSOR ND
KOMPRESSOR HD
KOMPRESSOR 1
KOMPRESSOR 2
NHZ 1
NHZ 2
NHZ 1 / 2
AFRIMNINGSVENTIL
TRYKUDLIGNING
OLIEUDLIGNING
OLIESUMP
VENTILATOR
RØROPVARMNING
KOMPRESSOR TIL EKSTERN
FEJL EKSTERN
HD-PRESSOSTAT
AFRIMNINGSSIGNAL
SAMLET-IND
NETFORSYNING INVERTER
FEJL
TVANGSOPVARMNING
ANALYSE VARMEPUMPE
INDST. OVERTEMPERATUR
AKTUEL OVERTEMP-V
REGULERINGSAFVIGELSE
P-FAKTOR
I-FAKTOR
D-FAKTOR
V-ÅBNINGSGRAD EXV
ÅBNINGSGRAD EXV
INDST. OVERTEMP. SG V-HD
AKT.SG V-HD
P-FAKTOR V-HD

INTERN BEREGNING
FEJLLISTE

ALLE FEJL …..

RELÆTEST SYSTEM

CIRKULATIONSPUMPE
BUFFERLADEPUMPE 1
BUFFERLADEPUMPE 2
VARMTVANDSLADEPUMPE
VARMEKREDSPUMPE
2. VARMEGENERATOR
2. WE EFFEKT MIN
2. WE EFFEKT MAX
SHUNT ÅBEN
SHUNT LUKKET
SHUNT-PUMPE
KILDEPUMPE
SOLVARME-PUMPE
KØLEDRIFT

RELÆTEST VARMEPUMPE 1-6

AFRIMNING
VENTILATOR
OLIESUMP
STEPMOTOR FASE 1
STEPMOTOR FASE 2
STEPMOTOR FASE 3
STEPMOTOR FASE 4
STEPMOTOR FASE 1-ZE
STEPMOTOR FASE 2-ZE
STEPMOTOR FASE 3-ZE
STEPMOTOR FASE 4-ZE
RØROPVARMNING
KOMPRESSOR TIL EKSTERN
FEJL EKSTERN
TRYKUDLIGNING
OLIEUDLIGNING
AFSTÆNGNINGSVENTIL HD
KOMPRESSOR ND
KOMPRESSOR HD
NHZ 1
NHZ 2
KOMPRESSOR
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5.2.1 Fejlliste
I fejllisten får man et overblik over de seneste fejl, der er registreret af apparatet. Fejllisten indeholder op til 20 fejlmeldinger. På
displayet kan der dog kun vises 2. Drej på betjeningshjulet for at
få vist de øvrige poster i fejllisten.

FEJLLISTE
HOVEDMENU
DIAGNOSE

01.

1/1

SENSORBRUD E 71
10:26 14.JUN 14

02. KILDE MIN
17:45 25.JUN 13
5.2.2 Fejlmelding
Hvis apparatet registrerer en fejl, vises denne tydeligt med den
nedenstående gengivne melding.

TIRSDAG 14.JUN 14

!

FEJL

KL. 16:27

SENSORBRUD E 71

KOMFORTDRIFT

Hvis der opstår flere end én fejl samtidigt, vises altid den senest
opståede fejl. Underret din fagmand.
5.2.3 Relætest
Her kan man aktivere alle regulatorens og varmepumpens relæudgange.

www.stiebel-eltron.com

WPM 3 | 11

BETJENING
Menustruktur
Menu PROGRAMMER

Her kan alle tidspunkter/perioder indstilles for varme-, varmtvands-, ferie- og partydrift; derudover kan man starte opvarmningsprogrammet.

VARMEKREDS 1
HOVEDMENU
PROGRAMMER
VARMEPROGRAM
MANDAG

Niveau 2

Niveau 3

07:00 - 20:00

VARMEPROGRAM

VARMEKREDS 1
VARMEKREDS 2

- -:- - -:- -

- - -:- - - -:- -

26_04_01_0299

5.3

VARMTVANDSPROGRAM
PARTYPROGRAM

TIMER

FERIEPROGRAM

FERIESTART
FERIESTOP

OPVARMNINGSPROGRAM

SOKKELTEMPERATUR
VARIGHED SOKKEL
MAX TEMPERATUR
VARIGHED MAX TEMPERATUR
STIGNING PER DAG

I dette eksempel er der foreløbig kun programmeret ét par koblingstider. Ved koblingstidsparrene 2 og 3 er der små tværstreger
i stedet for tidsangivelser. Disse koblingstidspar er endnu ledige.
Vælg et af de ledige koblingstidspar med "OK"; således kommer
man til indstillingen af den tilhørende start- og sluttid. Rør ved
"OK"; nu vises det efterfølgende skærmbillede. Indstil det ønskede
tidspunkt ved hjælp af betjeningshjulet.

VARMEKREDS 1
HOVEDMENU
PROGRAMMER
VARMEPROGRAM

5.3.1 VARMEPROGRAM

Først vælger man, hvilke dage man ønsker at aktivere funktionen
VARME:

VARMEKREDS 1
HOVEDMENU
PROGRAMMER
VARMEPROGRAM

26_04_01_0301

Mandag

-

KL.

Start

- -:- Slut

KL.

Tidsangivelsen sker i trin a 15 minutter. Man kan indstille tidspunktet 16:30 eller 16:45, men altså ikke fx 16:37. Bekræft indlæsningen med "OK".
Tidsrum der passerer midnat

+

ma

- -:- -

26_04_01_0302

I menupunktet VARMEPROGRAMkan man for varmekreds 1 og
varmekreds 2 definere, hvornår og hvor ofte apparatet skal varme
med den indstillede komfort-værdi. I de øvrige perioder opvarmer
apparatet med den indstillede ECO-værdi. Indstillingsværdierne
kan indstilles under menupunktet INDSTILLINGER / VARME / VARMEKREDS 1 eller VARMEKREDS 2. Nedenfor beskrives, hvordan
man definerer et tidsprogram.

Varmeanlægget kan indstilles til følgende:
-- hver enkelt dag i ugen (mandag - søndag)
-- mandag til fredag (ma - fr)
-- lørdag og søndag (lø - sø)
-- hele ugen (ma - sø)
Først foreslår systemet mandag.
ff
Drej på betjeningshjulet for at vælge en anden dag eller en
gruppe af dage.
ff
Bekræft valget med "OK".
Man kan nu indstille tre par koblingstidspunkter. De tre par koblingstidspunkter vises på displayet til højre ved siden af uret. Et
koblingstidspar består af starttiden og sluttiden, hvor apparatet
atter overgår til den foregående tilstand.

Onsdag aften skal varmedriften altid aktiveres kl. 22 og fire timer
frem. Tidsrummet udløber altså først den efterfølgende dag, torsdag, til kl. 2:00. Men da dagen jo slutter kl. 0:00, kræves der to
koblingstider for det ønskede program. Først skal man programmere tidsrummet 22:00 til 0:00 under onsdag; dernæst tidsrummet
0:00 til 02:00 under torsdag.
5.3.2 VARMTVANDSPROGRAM
I menupunktet VARMTVANDSPROGRAMkan man definere de perioder, hvor varmtvandsbehandlingen skal ske med den indstillede komfort-værdi. I de øvrige perioder behandles det varme
vand med den indstillede ECO-værdi. Indstillingsværdierne kan
indstilles under menupunktet INDSTILLINGER / VARMT VAND /
VARMTVANDSTEMPERATURER.
Vandopvarmningen kan indstilles til:
-- hver enkelt dag i ugen (mandag - søndag)
-- mandag til fredag (ma - fr)
-- lørdag og søndag (lø - sø)
-- hele ugen (ma - sø)
For hver af disse muligheder kan der indstilles tre koblingstidspar.
Undtagelse: Hvis det varme vand skal opvarmes fra kl. 22:00 om
aftenen til kl. 6:00 næste morgen, kræves der to koblingstidspar.
Eksempel:
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Man kan opvarme det varme vand dagligt på to forskellige tidspunkter, nemlig fra kl. 22:00 om aftenen til den følgende dag om
morgenen kl. 6:00 - og derefter fra kl. 8:00 til kl. 9:00.
3

4

5

1

84_03_01_0038

Da dagen begynder kl. 0:00, skal man også i dette eksempel starte
programmeringen ved kl. 0:00.
-- Det 1. koblingstidspar går fra kl. 0:00 til kl. 6:00.
-- Det 2. koblingstidspar begynder kl. 8:00 og ender kl. 9:00.
-- Det 3. koblingstidspar begynder kl. 22:00 og ender kl. 24:00.

2

5.3.3 PARTYPROGRAM
I partyprogrammet kan man forlænge komfortdriften for varme
med nogle timer.
5.3.4 FERIEPROGRAM
I ferieprogrammet kører varmepumpeanlægget i ECO-drift, og
frostsikringsfunktionen for varmtvandsbehandlingen er aktiv.
For feriestart og ferieslut skal man indtaste dataene År, Måned
og Dag. Starttidspunktet er den første dag i ferien kl. 0:00. Sluttidspunktet er den sidste dag i ferien kl. 24:00. Efter feriestop
kører varmepumpeanlægget igen i henhold til det forudgående
varme- og varmtvandsprogram.
5.3.5 OPVARMNINGSPROGRAM
Bemærk
Menupunktet OPVARMNINGSPROGRAMer beskyttet med
en kode og kan kun inspiceres og indstilles af fagfolk.
Opvarmningsprogram til gulvvarme
Tørreopvarmningen må ikke udføres ved hjælp af varmepumpen, da denne under opvarmningen vil påvirke varmekilden for
voldsomt og måske ødelægge den. Her skal den elektriske nød-/
ekstravarme anvendes til opvarmningsprogrammet. Dette gøres
ved at stille parametrene LAV ANVEND.GRÆNSE HZG og BIVALENSTEMPERATUR HZG på 30 °C og starte opvarmningsprogrammet.

6
Y
X
1
2
3
4
5
6
7

7

Temperatur
Tid
Max temperatur
Sokkeltemperatur
Varighed sokkeltemperatur
Stigning K/dag
Varighed max temperatur
Start
Slut

Ved drift med 2 varmekredse er det vigtigt, at kun shuntkredspumpen kører.
Hvis kun den direkte varmekreds 1 kører, reguleres igen via returløbssensoren. Da den faktiske temperatur i bufferbeholderen ved
fremløb til varmen er højere, trækkes ved denne konstellation 5 K
fra opvarmningsprogrammets indstillingsværdier (sokkeltemperatur og max temperatur).
Under opvarmningsprogrammet er sommerlogikken inaktiv.

I opvarmningsprogrammet kan driftsmodus nøddrift ikke aktiveres.
Der findes i alt 6 parametre til opvarmningsprogrammet. Så snart
opvarmningsprogrammet aktiveres, kan de 6 parametre indstilles
efter hinanden. Programmet startes med parameter OPVARMNINGSPROGRAM og med indstillingen TIL. Derefter opvarmes der
til den indstillede sokkeltemperatur. Via den indstillede tid (parameter VARIGHED SOKKEL) bevares sokkeltemperaturen. Efter
udløb af denne tid opvarmes der med en stigning K/dag (parameter STIGNING PER DAG) til sokkel-maksimaltemperatur (parameter
MAX TEMPERATUR), og via den indstillede tid (parameter VARIGHED MAX TEMPERATUR) bevares maksimaltemperaturen. Derefter
reduceres temperaturen igen til sokkeltemperaturen i de samme
trin, som gjaldt ved opvarmningen. Dermed er opvarmningsprogrammet afsluttet. Så snart der kører 2 varmekredse, køres begge
efter opvarmningsprogrammet (drift med bufferlager og shuntkreds). Den direkte varmekreds 1 (bufferkreds med returløbssensor) overtager indstillingsværdierne fra opvarmningsprogrammet.
Da der styres via returløbssensoren, er den faktiske temperatur i
bufferbeholderen ved varmeanlæggets fremløb højere. Shunten
(varmekreds 2) regulerer igen ned til opvarmningsprogrammets
indstillede nominelle værdier (sokkeltemperatur og max temperatur).
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5.4

Menu INDSTILLINGER

Her kan man indstille alle anlægsspecifikke parametre for varme-, køle- og varmtvandsdrift samt generelle indstillinger som klokkeslættet.
Bemærk
Visse menupunkter er beskyttet med en kode og kan kun inspiceres og indstilles af en fagmand.
Bemærk
Afhængigt af den tilsluttede varmepumpetype, er ikke alle apparatparametre vist i de forskellige menuer.
Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

GENERELT

KLOKKESLÆT / DATO

KLOKKESLÆT
ÅR
MÅNED
DAG

INDSTILLING AF SOMMERTID

MÅNED START
DAG START
MÅNED SLUT
DAG SLUT

Niveau 5

KONTRAST
LYSSTYRKE
BERØRINGSFØLSOMHED
BERØRINGSACCELERATION
VARME

VARMEKREDS 1

INDST. RUMTEMP KOMFORT
INDST. RUMTEMP ECO
STIGNING VARMEKURVE
VARMEKURVE

VARMEKREDS 2

INDST. RUMTEMP KOMFORT
INDST. RUMTEMP ECO
STIGNING VARMEKURVE
VARMEKURVE

GRUNDINDSTILLING

BUFFERDRIFT
SOMMERDRIFT

UDETEMPERATUR
BYGNINGSISOLERING

FREML.ANDEL VARMEKREDS
MAX RETURTEMPERATUR
MAX FREMLØBSTEMP
SHUNT-DYNAMIK
SHUNT MAX TEMPERATUR
FAST VÆRDI DRIFT
FROSTSIKRING
FJERNBETJENING FE7

FORVALG VARMEKREDS
RUMPÅVIRK
RUMKORREKTION

PUMPECYKLUS
VARMEGENERATOR EKSTERN

VARMEPATRON MED GEVIND
KEDEL
HZG-PWM
LAV ANVEND.GRÆNSE HZG
BIVALENSTEMPERATUR HZG
AFSTAND VARMEKURVE
INDST. KEDELTEMPERATUR
SPÆRRETID EVU
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Niveau 2

VARMT VAND

Niveau 3

Niveau 4

EL-EFTEROPVARMNING

BIVALENSTEMPERATUR HZG
LAV ANVEND.GRÆNSE HZG
ANTAL TRIN
FORSINKELSESTID

VARMTVANDSTEMPERATURER

INDST. WW-TEMP KOMFORT
INDST. WW-TEMPERATUR ECO

GRUNDINDSTILLING

VARMTVANDSDRIFT

VARMTVANDS-HYSTERESE
VARMTVANDSTRIN
VARMTVANDSAUTOMATIK
WW INDLÆRINGSFUNKTION
WW-KORREKTION
KOMBIBEHOLDER
WW EFFEKT WP

Niveau 5

PRIORITERET FUNKTION
PARALLELFUNKTION
DELVIS PRIORITERET

UDETEMPERATUR

WW EFFEKT SOMMER
WW EFFEKT VINTER

MAX FREMLØBSTEMP
ANTI-LEGIONELLA

KØLING

VARMEGENERATOR EKSTERN

UNDERSTØTTET
ALENE
UAFHÆNGIG
WW-PWM
BIVALENSTEMPERATUR WW
LAV ANVEND.GRÆNSE WW

EL-EFTEROPVARMNING

BIVALENSTEMPERATUR WW
LAV ANVEND.GRÆNSE WW

KØLING

TIL / FRA

GRUNDINDSTILLING

KØLETRIN

KØLEMODUS

AKTIV KØLING / PASSIV KØLING

AKTIV KØLING

OVERFLADEKØLING

INDST. FREML.TEMPERATUR
HYSTERESE FREMLØBSTEMP.
INDST. RUMTEMPERATUR
DYNAMIK AKTIV
DYNAMIK PASSIV

BLÆSEKØLING

INDST. FREML.TEMPERATUR
HYSTERESE FREMLØBSTEMP.
INDST. RUMTEMPERATUR
DYNAMIK AKTIV
DYNAMIK PASSIV

OVERFLADEKØLING

INDST. FREML.TEMPERATUR
HYSTERESE FREMLØBSTEMP.
INDST. RUMTEMPERATUR
DYNAMIK PASSIV

BLÆSEKØLING

INDST. FREML.TEMPERATUR
HYSTERESE FREMLØBSTEMP.
INDST. RUMTEMPERATUR
DYNAMIK PASSIV

PASSIV KØLING

SOLAR
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5.4.1 GENERELT

3

100

2,5

KLOKKESLÆT / DATO
Her kan klokkeslæt, år, måned og dag indstilles.

1,5

INDSTILLING AF SOMMERTID

60

BERØRINGSFØLSOMHED og BERØRINGSACCELERATION
Indstilling kun mulig med kode.
5.4.2 VARME

26_03_01_1300
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KONTRAST

Her kan display-visningens lysstyrke indstilles.

0,8
0,6
0,4
0,2

40

Sommertiden er på fabrikken indstillet fra 25. marts til 25. oktober.

LYSSTYRKE

1,2
1

Her kan sommertiden indstilles.

Her kan display-visningens kontrast indstilles.

2

80

Y Varmekreds 1 WP-returløbstemperatur [°C]
Varmekreds 2 WP-fremløbstemperatur [°C]
X Udetemperatur [°C]
VARMEKURVE
Indstilling af programdrift skift mellem komfort- og ECO-drift
I figuren vises diagrammet med den indstillede varmekurve i forhold til en indstillet rumværdi for komfortdrift. Den anden viste
stiplede linje relaterer til en indstillet rumværdi for ECO-driften.

VARMEKREDS 1 og VARMEKREDS 2
60

Ændring af den indstillede rumtemperatur medfører en parallelforskydning af varmekurven.
Så snart fjernbetjeningen FE 7 er tilsluttet og varmekreds 1 er
tildelt, kan man desuden hente den aktuelle rumtemperatur.
Så snart fjernbetjeningen FE 7 eller FEK er tilsluttet og allokeret
til varmekreds 2, kan man desuden hente den aktuelle rumtemperatur.

1
2

40

Her kan man indstille den ønskede rumtemperatur for varmekreds
1 og varmekreds 2 for komfort- og ECO-drift samt varmekurvens
stigning.

20
0

Y
X
1
2
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INDST. RUMTEMP KOMFORTog INDST. RUMTEMP ECO

Returløbs-/fremløbstemperatur [°C]
Udetemperatur [°C]
Komfortdrift
ECO-drift

Visningen "Varmekreds 2" ses kun, når shunt-fremløbssensoren
for varmekreds 2 er tilsluttet.
STIGNING VARMEKURVE
Under menupunktet STIGNING VARMEKURVEkan man indstille en
varmekurve for varmekreds 1 og 2.
Bemærk: Din fagmand har indstillet en bygnings- og anlægsbetinget optimal varmekurve til hvert varmekredsløb. Den relaterer
ved varmekredsløb 1 til varmepumpens returløbstemperatur og
ved varmekreds 2 til shunt-fremløbstemperaturen.
Når man justerer varmekurven på varmepumpestyringen, vises
øverst på displayet den beregnede returløbs- eller fremløbstemperatur afhængigt af udetemperaturen og den indstillede rumtemperatur.
Så snart man i menuen INDSTILLINGER/ VARME/ GRUNDINDSTILLINGved parameteren FAST VÆRDI DRIFTvælger en temperatur,
forsvinder varmekurve 1, og på skærmen vises FAST VÆRDI INDSTILLET TEMPERATUR med den pågældende temperatur.
På fabrikken er der for varmekreds 1 indstillet varmekurve 0,6 og
for varmekreds 2 varmekurve 0,2. Varmekurverne relaterer til en
indstillet rumtemperatur på 20 °C.
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Et eksempel på tilpasningen af en varmekurve:

FREML.ANDEL VARMEKREDS

Ved et varmeanlæg er temperaturen i huset for lav i overgangstiden ved en udetemperatur på mellem 5°C og 15 °C på trods af
åbnede radiatorventiler, men i orden ved en udetemperatur ≤ 0 °C.
Dette problem fjernes med en parallelforskydning og samtidig
reduktion af varmekurven.
I forvejen er varmekurve 1,0 indstillet i forhold til en indstillet
rumtemperatur på 20 °C. Den stiplede linje viser den forandrede
varmekurve på 0,83 og en ændret indstillet rumtemperatur på
23,2 °C.

Fremløbsandel temperaturregistrering varmekredsregulering
varmekreds 1
Indstillingsområde 0 til 100 %:
Her kan man indstille, om der skal køres et fremløbs- eller returløbstemperaturstyret
varmesystem.
Indstilling 0: Returløbstemperaturstyret varmesystem
Indstilling 100: Fremløbstemperaturstyret varmesystem

60

Indstilling 80: Spredestyring (20 % returløbs- og 80 % fremløbsstyring)

20
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40

Y Returløbs-/fremløbstemperatur [°C]
X Udetemperatur [°C]
GRUNDINDSTILLING
BUFFERDRIFT
Når man anvender en bufferbeholder, skal man stille denne parameter påTIL .
SOMMERDRIFT
Under parameteren SOMMERDRIFTkan man definere, fra hvilket
tidspunkt varmesystemet skal omstilles til sommerdrift. Sommerdrift kan til- eller frakobles. Der findes 2 indstillelige parametre
til funktionen.
UDETEMPERATUR
Indstillelig udetemperatur

Indstilling 50: Spredestyring (50 % returløbs- og 50 % fremløbsstyring)
Indstilling 30: Spredestyring (70 % returløbs- og 30 % fremløbsstyring)
Normalt skal der indstilles værdier under 80 (anbefaling: 50) for
varmekreds 1 for at begrænse fremløbstemperaturens indflydelse.
Fremløbstemperaturen svinger især i overgangstiden kraftigt pga.
varmepumpens til- og frakobling.
MAX RETURTEMPERATUR
Når denne indstillede temperatur er nået ved returløbssensoren
under varmedrift, stoppes varmepumpen straks. Denne sikkerhedsfunktion forhindrer, at højtrykspressostaten udløser. Når
denne værdi nås, udløses ingen fejlmelding.
I varmtvandsdrift aflæses returtemperaturen ikke.
MAX FREMLØBSTEMP
Max varmepumpe-fremløbstemperatur for varme
Denne indstilling begrænser varmepumpens fremløbstemperatur
og den elektriske nød-/ekstravarme i varmedrift.

BYGNINGSISOLERING
Ved denne parameter kan man afhængigt af bygningstypen vælge,
om der skal beregnes en gennemsnitsværdi for udetemperaturen.
Der kan vælges mellem 4 indstillinger.
Indstilling "0": Ingen dæmpning af udetemperaturen. Den mellemste og den bygningsafhængige udetemperatur er identisk med den
aktuelle udetemperatur, direkte sammenligning mellem indstillet
og aktuel udetemperatur.
Indstilling "1": Let isolering (24 timers gennemsnit) af udetemperaturen, fx trækonstruktion med hurtig varmegennemtrængning.
Indstilling "2": Middel isolering (48 timers gennemsnit) af udetemperaturen, fx muret med varmeisoleringsbeskyttelse med middel
varmegennemtrængning.
Indstilling "3": Stærk isolering (72 timers gennemsnitsværdi) af
udetemperaturen. Hus med træg varmegennemtrængning.
Hvis den beregnede udetemperatur ≥ den indstillede udetemperatur, sættes begge varmekredse (hvis de findes) i sommerdrift;
returkoblingshysterese –1 K.
Ved regulering efter faste værdier er sommerdrift ikke aktiv for
1. varmekreds.
www.stiebel-eltron.com
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SHUNT-DYNAMIK

FAST VÆRDI DRIFT

Shunt-driftstid
Indstillingsområde 60 til 240
Med denne indstilling kan shuntens adfærd tilpasses; indstillingen
60 til 240 betyder 6 K til 24 K reguleringsafvigelse.
Samplingfrekvensen er 10 sekunder, og den minimale aktiveringstid for shunten er 0,5 sek. Inden for den neutrale zone ±1 K af
indstillingsværdien reagerer shunten ikke.
Eksempel på indstillingen 100 = 10 K
Reguleringsafvigelsen (indstillet shunt-temperatur - aktuel
shunt-temperatur) er 5 K. Shunten åbner i 5 sek., holder en pause
i 5 sek. og starter derefter igen forfra.
Reguleringsafvigelsen (indstillet shunt-temperatur - aktuel
shunt-temperatur) er 7,5 K. Shunten åbner i 7,5 sek., holder en
pause i 2,5 sek. og starter derefter igen forfra.

Varmepumpens returløb reguleres til den indstillede faste værdi.
Urprogrammet afvises. De forskellige programkontaktpositioner
virker kun for shuntkredsen (hvor det findes). I programkontaktpositionen Standby aktiveres frostsikringsdrift ved indstillet fast
værdi, og kompressoren frakobles. Sommerlogikken virker ikke
ved fastværdireguleringen; det betyder, at varmekredspumpen
for den direkte varmekreds ikke frakobles.
FROSTSIKRING
For at forhindre at varmesystemet fryser, tilkobles varmekredspumperne ved den indstillede frostsikringstemperatur; returkoblingshysteresen er 1 K.
FJERNBETJENING FE7
Dette menupunkt vises kun, når fjernbetjeningen FE7 er tilsluttet.
FORVALG VARMEKREDS

Jo mindre reguleringsafvigelsen bliver, desto mindre bliver shuntens indkoblingstid, og desto længere bliver pauserne.

Fjernbetjening FE7 kan vælges for begge varmekredse.

Hvis værdien Dyn Shunt bliver mindre ved samme reguleringsafvigelse, bliver aktiveringstiden altid længere og pauserne altid
kortere.

Med denne parameter kan man vælge, for hvilken varmekreds
fjernbetjeningen skal være virksom. Under INFO / SYSTEM / RUMTEMPERATUR kan den aktuelle rumtemperatur aflæses.

Eksempel på indstillingen 100 og en aktuel reguleringsafvigelse
på 5 K.

Standardindstilling 5 indstillelig fra ---- over 0 til 20 streger (----)
på displayet:

5 K fra 10 K = 50 % = aktiveringstid
Eksempel: Reguleringsafvigelse

Ved tilsluttet fjernbetjening FE7 tjener rumsensoren kun til registrering og visning af den aktuelle rumtemperatur, den har
ingen indflydelse på styringen. Med fjernbetjeningen kan man
kun ændre rumtemperaturen for varmekreds 1 eller 2 med ±5 °C
i automatisk driftsmåde. Denne ændring af indstillingsværdien
gælder for den aktuelle opvarmningstid, ikke for sænkningstiden.

1
±1K

Samtidigt tjener indstilling "0 til 20" til styring af den rumstyrede
natsænkning. Dette betyder, at varmekredspumpen stopper, når
der skiftes fra opvarmnings- til sænkningsfase. Den starter ikke,
før den aktuelle rumtemperatur første gang falder under den indstillede rumværdi. Derefter fortsættes reguleringen afhængig af
vejret.

2

3

26_03_01_1067

4

1
2
3
4

RUMPÅVIRK

Indstilling 100 = Reguleringsafvigelse 10 K
Reguleringsafvigelse 5 K
Reguleringsafvigelse i K
Driftstid i %
SHUNT MAX TEMPERATUR

Denne indstilling begrænser shuntkredsens fremløbstemperatur.
Beregnes der fx på basis af dataene for shuntkredsen en højere
fremløbsværdi, anvendes den maksimale shuntfremløbsværdi, og
der reguleres efter denne værdi.

Skal rumtemperaturen indgå i reguleringskredsen, skal rumsensorens påvirkning indstilles til en værdi > 0. Rumsensorens påvirkning er den samme som den udvendige sensors påvirkning
af returtemperaturen; blot er påvirkningen 1 til 20 gange større
(ganget med den indstillede faktor).
--

Rumtemperaturafhængig retur-/fremløbstemperatur med
påvirkning fra udetemperaturen

Ved denne reguleringstype dannes en regulatorkaskade af den
vejrafhængige og den rumtemperaturafhængige retur-/fremløbstemperaturregulering. Via den vejrafhængige retur-/fremløbstemperaturregulering forindstilles retur-/fremløbstemperaturen
altså, som så korrigeres af den overlejrede rumtemperaturregulering efter følgende formel:
∆ϕR = (ϕR-INDST − ϕR-FAKT) * S * K
Fordi en væsentlig del af reguleringen allerede udføres af den
vejrafhængige regulering, kan rumsensorens påvirkning K indstilles lavere end ved en ren rumtemperaturregulering (K=20).
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Diagrammet viser reguleringens funktionsmåde med indstillet
faktor K=10 (rumpåvirkning) og en varmekurve S=1,2
--

Rumtemperaturregulering med vejrpåvirkning.

Varmekredspumpen til varmekreds 1 starter, så snart varmepumpen starter. Efter at varmepumpen er slået fra, kører pumpen
stadig i 5 minutter. Først nu starter aktiveringstiden; fx ved en
udetemperatur på 5 °C kører pumpen 3 gange i timen i 5 minutter.

Denne reguleringstype har to vigtige fordele:
Forkert indstillede varmekurver korrigeres via rumsensorpåvirkningen K,pga. den mindste faktor Kfungerer regulatoren mere
stabilt.

< -10
-10

Ved alle reguleringer med rumsensorpåvirkning skal man dog
være opmærksom på følgende:
-- Rumsensoren skal registrere rumtemperaturen præcist.
-- Åbne døre og vinduer påvirker reguleringsresultatet meget
kraftigt.
-- Radiatorventilerne i referencerummet skal altid være helt
åbnede.
-- Temperaturen i referencerummet er afgørende for hele
varmekredsen.
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Udetemperatur i °C
Tid i minutter
Pause
Pumpekøretid
Pumpekick

For at forhindre at pumperne sætter sig fast, fx i løbet af sommeren, tilkobles pumpen i 10 sekunder, 24 timer efter at den sidst
blev slået fra. Dette gælder for alle pumper.
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Skal rumtemperaturen indgå i reguleringskredsen, skal rumsensorens påvirkning indstilles til en værdi > 0.

-5

Fremløbstemperatur [°C]
Rumtemperatur [°C]
Udetemperatur [°C]
Rumsensorpåvirkning ved K = 10 og S 1,2 og reguleringsafvigelse +/- 2 K
Varmekurve S = 1,2
Vejrafhængig indst. fremløbsværdi ved ϕA = - 10 °C
Vejrafhængig indst. fremløbsværdi ved ϕA = 0 °C
Vejrafhængig indst. fremløbsværdi ved ϕA = +10 °C
RUMKORREKTION

--

Varmekredspumpestyring med tilsluttet fjernbetjening FE7
/ FEK

I forbindelse med fjernbetjeningen FE7 eller FEK sker udkoblingen
af den aktuelle pumpe - alt efter koblingsbetingelsen - som følger:
ϕRum AKT >ϕRum-INDST + 1K
og shunten skifter til "LUKKET". Dette gælder kun, hvis rumsensorpåvirkningen indstilles til K > 0. Tilbagekobling sker i henhold til
betingelsen:
ϕRum-AKT <ϕRum-INDST
Sommerdrift virker også ved brug af fjernbetjeningen FE7 eller
FEK for den pågældende varmekreds.

Med denne parameter kan man korrigere den målte rumtemperatur.

VARMEGENERATOR EKSTERN

PUMPECYKLUS

Den 2. VE integreres direkte i varmekredsen. Dette kan være en
direkte integration i bufferbeholderen med elektrisk varmeelement eller en integration i varmefremløbet med en glidende kedel.
Sensor 2.VE skal kobles til varmefremløbet på den 2. VE. Den 2. VE
starter under bivalenstemperaturen (parameter BIVALENSTEMPERATUR HZG) lastafhængigt som sidste trin i kaskaden. Den 2. VE
regulerer den beregnede returtemperatur + varmekurveafstand
(parameter AFSTAND VARMEKURVE). Først når denne temperatur
er nået, frakobler den 2. VE. Dette betyder, at selv om varmepumpen allerede er frakoblet og den indst. temperatur for den 2. VE
endnu ikke er nået, kan den arbejde alene. Aktiveringsbetingelser
for den 2. VE er:

--

Varmekredspumpestyring

Parameteren PUMPECYKLUS gælder kun for den direkte varmekreds 1, altså for varmekredspumpe 1.
Parameteren kan skiftes til TILellerFRA. I stillingen FRAer der
ingen cyklisk kørsel af varmekredspumpen. Den kører konstant.
Den stopper kun i sommerdrift.
Så snart parameteren stilles på TIL, styres tilkobling af varmekredspumpen efter en fast temperaturkurve for udetemperaturen.
Tilkoblingsimpulsen til varmekredspumpen er altid 5 minutter.
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- Bivalenstemperaturen er underskredet
- Varmepumpen er i drift med alle trin
– Den aktuelle temperatur for 2. VE er < den indst. returløbstemperatur
KEDEL
Ved denne indstilling er fastværdi-regulering ikke mulig. Ved
denne indstilling kan den 2. varmekreds (shuntkreds) ikke aktiveres. Shunten integreres i den 2. VE. Sensoren 2. VE skal tilsluttes
til kedlen og shuntsensoren tilsluttes varmefremløbet. Den 2. VE
starter under bivalenstemperaturen (parameter BIVALENSTEMPERATUR HZG) lastafhængigt som sidste trin i kaskaden.
Shunten er lukket i VP-funktion. Efter starten af den 2. VE regulerer shunten shuntens indst. temperatur, når temperaturen ved den
2. VE > den beregnede shunt indst. temperatur, og den aktuelle
shunttemperatur < 1 K af shuntens indst. temperatur. Den 2. VE
frakobler, når den maks. indst. kedeltemperatur nås (parameter
INDST. KEDELTEMPERATUR), hvis varmepumpen allerede er frakoblet og den indst. temperatur for den 2. VE endnu ikke er nået,
kan den 2. VE køre alene. Aktiveringsbetingelser for den 2. VE er:
-- Bivalenstemperaturen er underskredet.
-- Varmepumpen er i drift med alle trin.
-- Den indst. kedeltemperatur skal være underskredet med 5 K.
HZG-PWM
Her defineres integralandelen af den 2. VE i Kmin. Indstillelig fra
10 til 100 Kmin.
LAV ANVEND.GRÆNSE HZG
Varmepumpens anvendelsesgrænse
Ved en udetemperatur under den indstillede nedre anvendelsesbegrænsning for opvarmningen
stoppes varmepumpen. Den 2. varmegenerator ekstern er alene
ansvarlig for opvarmningen.
BIVALENSTEMPERATUR HZG
Varmepumpens bivalenstemperatur til varmedrift
Under denne udetemperatur tilkobler den 2. varmegenerator ekstern lastafhængigt til varmedriften.
AFSTAND VARMEKURVE

være spærret for opvarmningen under EVU-spærretider, indtastes
den pågældende tid i timer.
EL-EFTEROPVARMNING
BIVALENSTEMPERATUR HZG
Varmepumpens bivalenstemperatur til varmedrift
Under denne udetemperatur tilkobler den elektriske nød-/ekstravarme for varmedriften afhængigt af belastningen.
LAV ANVEND.GRÆNSE HZG
Varmepumpens anvendelsesgrænse
Ved en udetemperatur under den indstillede nedre anvendelsesbegrænsning for opvarmningen stopper varmepumpen.
Den elektriske nød/ekstravarme er alene ansvarlig for opvarmningen.
ANTAL TRIN
Maksimum for de af regulatoren frigivne DHC-varmetrin for varmekredsen.
Afhængigt af den nødvendige varmeeffekt kan der frigives 0 til 3
DHC-varmetrin.
FORSINKELSESTID
Startforsinkelse af regulatorens krævede DHC-varmetrin.
Hvis bivalenspunktet underskrides, forsinkes det krævede DHC-varmetrin med den indstillede tid i minutter. Komforten formindskes
noget, men systemet fungerer alligevel mere energieffektivt.
5.4.3 VARMT VAND
VARMTVANDSTEMPERATURER
INDST. WW-TEMP KOMFORTog INDST. WW-TEMPERATUR
ECO
Her kan man indstille varmtvandstemperaturen for komfort- og
ECO-drift.
GRUNDINDSTILLING
VARMTVANDSDRIFT

Varmekurveafstand

Med parameteren VARMTVANDSDRIFTkan der foretages 3 forskellige indstillinger.

Se under parameter VARMEGENERATOR EKSTERN; indstilling VARMEPATRON MED GEVINDog indstilling KEDEL.

Prioriteret, parallel og delprioriteret funktion.

INDST. KEDELTEMPERATUR
Se under parameter VARMEGENERATOR EKSTERN; indstilling
2VE-KEDEL
SPÆRRETID EVU
Spærretid fra energiforsyningsselskabet.
Da varmepumpen ikke kan opfylde et varmebehov under en spærretid EVU, bør man definere den 2. VEs adfærd i denne situation.
Ved indstilling FRAovertager den 2. VE under EVU-spærren altid
opvarmningen (også over bivalenstemperaturen). Skal den 2. VE
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DELVIS PRIORITERET

PRIORITERET FUNKTION
1

1

2

3
4

WP-varmtvandsfremløb
WP-varmtvandsreturløb
Beholder-fremløb
Beholder-returløb

Ved den prioriterede funktion forbliver kun den varmepumpe, der
er valgt til vandopvarmning tilkoblet eller den tilkobles. Vandopvarmningen er i en varmepumpekaskade prioriteret højere end
varmedriften. Kun WW-ladepumpe kører med den pågældende
varmepumpe.

D0000039602

D0000039600

3
4

1
2
3
4

2

1
2
3
4

WP-varmtvandsfremløb
WP-varmtvandsreturløb
Beholder-fremløb
Beholder-returløb

Ved den delvise prioritering forbliver alle varmepumper tilkoblet, eller der tilkobles de til WW nødvendige varmepumper med
varmtvandsladepumpen og de resterende varmepumper med bufferladepumpen til varmedriften. Denne drift giver kun mening
ved en kaskade.
VARMTVANDS-HYSTERESE

PARALLELFUNKTION
1

Her definerer man koblingshysteresen ved varmtvandsbehandlingen.
-- Tilkobling af varmtvandsbehandlingen ved indstillet varmtvandsværdi minus hysterese.

2
3
4

VARMTVANDSTRIN
Varmepumpetrin til vandopvarmning

D0000039601

Her kan antallet af varmepumpetrin til varmtvandsbehandlingen
forvælges.

1
2
3
4

WP-varmtvandsfremløb
WP-varmtvandsreturløb
Beholder-fremløb
Beholder-returløb

Ved parallelfunktionen forbliver alle varmepumper tilkoblet eller
der tilkobles de til vandopvarmningen programmerede varmepumper. Varmtvands- og bufferladepumper til de pågældende
varmepumper kører. Ved drift med en varmepumpe tilkobles ved
aktiveret varmtvandsdrift varmtvands- og bufferladepumpen altid
samtidigt, også selvom der ikke foreligger noget opvarmningsbehov.

VARMTVANDSAUTOMATIK
Den automatiske driftsmåde for det varme vand er afhængig af
udetemperaturen. Menupunktet WW-AUTOMATIKkan til- eller frakobles. Ved en flertrins WPL eller kaskaderegulering opvarmes
vandet af udetemperaturen afhængigt af belastningen. Desuden
findes en indstillelig udetemperatur.
Indstillingsområde: –15 °C til + 30 °C, standardindstilling 5 °C.
Over 5,1°C fremstiller kun et varmepumpetrin for varmt vand.
Ved 5,0 °C starter 1. trin og efter 10 sek. tilkobles 2. trin osv.
Så snart vandopvarmningsautomatikken skal benyttes, skal alle
varmtvandstrin være frigivet.
WW INDLÆRINGSFUNKTION
Under varmtvandsbehandlingen tilpasses varmtvandstemperaturen automatisk (selvlæringseffekt).
Indstilling FRA
Så snart varmepumpen i varmtvandsdrift frakobles via HD-sensoren eller via den maksimale varmegastemperatur, tilkobles den
elektriske nød-/ekstravarme som efteropvarmningstrin, indtil den
indstillede varmtvandstemperatur er nået. Når den maksimale
fremløbstemperatur er nået under denne drift, afsluttes varmt-
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vandsbehandlingen, og den indstillede varmtvandstemperatur
overskrives med den aktuelle varmtvandstemperatur.
Indstilling TIL
Så snart varmepumpen i varmtvandsdrift frakobles via HD-sensoren eller via den maksimale varmegastemperatur, afsluttes
varmtvandsbehandlingen, og den indstillede varmtvandstemperatur overskrives med den aktuelle faktiske varmtvandstemperatur. Denne drift sparer energi, fordi det varme vand udelukkende
behandles med varmepumpen.
KOMBIBEHOLDER
Så snart parameteren stilles på TIL, frakobles varmekredspumperne under varmtvandsbehandlingen.
(Kun i forbindelse med gennemstrømsbeholderen SBS)
Denne parameter skal stilles på TIL, hvis varmekredspumpen skal
frakobles under varmtvandsbehandlingen pga. en særlig hydraulisk systemkobling.
WW EFFEKT WP
For at opnå et passende kompromis mellem varmepumpens virkningsgrad og varmtvandskomforten, er det fornuftigt i varmtvandsdrift at angive varmepumpens forskellige varmeydelser
afhængigt af udetemperaturen. Dette sker med de to parametre
WW EFFEKT SOMMER og WW EFFEKT VINTER, hvor varmepumpens
varmeeffekt i varmtvandsdrift altid skal indstilles til en udetemperatur på mellem - 20 °C og + 20 °C.
Varmepumpens varmeeffekt under vandbehandlingen kan ved
lave udetemperaturer eller stigende fremløbstemperaturer ligge
under den indstillede varmeeffekt.

UAFHÆNGIG
Ved denne indstilling er kun den 2. varmegenerator ansvarlig
uafhængigt af vandbehandlingens bivalenspunkt. For at aktivere
den 2. VE kobles ved varmtvandsbehov udgangene på cirkulationspumpen + varmtvandsladepumpen.
Så snart denne indstilling er valgt, skal parameteren WW-TRINsættes til "0", fordi varmepumpen ikke længere er ansvarlig for
varmtvandsbehandlingen.
WW-PWM
Her fastlægger man effektens procentvise andel, som den 2. VE
udfører varmtvandsbehandlingen efter. Indstillelig fra 0 til 100 %.
EL-EFTEROPVARMNING
BIVALENSTEMPERATUR WW
Varmepumpens bivalenstemperatur til varmtvandsbehandlingen.
Under denne udetemperatur tilkobles den elektriske nød-/ekstravarme for varmtvandsbehandlingen afhængigt af belastningen.
LAV ANVEND.GRÆNSE WW
Varmepumpens nedre anvendelsesgrænse for varmtvandsbehandlingen.
Ved en udetemperatur under den indstillede nedre anvendelsesgrænse for varmtvandsbehandlingen stoppes varmepumpen.
Den elektriske nød-/ekstravarme er alene ansvarlig for varmtvandsbehandlingen.

WW EFFEKT SOMMER Med henblik på at optimere varmepumpens
effektivitet i varmtvandsdrift, kan effekten reduceres.
WW EFFEKT VINTER
For at opnå en kort vandbehandlingstid ved et højere varmekrav,
kan der indstilles på en højere effekt for varmtvandsdriften.
ANTI-LEGIONELLA
Ved aktiv antilegionellafunktion opvarmes varmtvandsbeholderen dagligt kl. 01:00 til 60 °C. Anti-legionellabehandlingen sker
kun, når den elektriske nød/ekstravarme er tilsluttet, eller hvis
en VARMEGENERATOR EKSTERN er blevet defineret for varmtvandsbehandlingen.
VARMEGENERATOR EKSTERN
UNDERSTØTTET
Her understøtter den 2. VE fra bivalenspunktet (parameter BIVALENSTEMPERATUR WW) varmepumpen under varmtvandsbehandlingen. For at tilkoble den 2. VE ved varmtvandsbehov aktiveres i
denne indstilling cirkulationspumpens udgang.
ALENE
Ved denne indstilling er den 2. VE under bivalenspunktet eneansvarlig for det varme vand. For at tilkoble 2. VE ved varmtvandsbehov aktiveres i denne indstilling cirkulationspumpens udgang.
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5.4.4 KØLING

Kølefunktion med FEK

TIL / FRA

Den digitale fjernbetjening FEK har en dugpunktsovervågning og
kan anvendes til arealopvarmning (f. eks. gulvvarme vægfladeopvarmning, kølede lofter).

KØLEMODUS

Ved kølebehov tænder kildepumpen og bufferladepumpen i passiv
kølefunktion. I aktiv kølefunktion kører derudover kompressoren.

KØLING

PASSIV KØLING / AKTIV KØLING
AKTIV KØLING
------

OVERFLADEKØLING
FREMLØBSTEMPERATUR
HYSTERESE FREMLØBSTEMP.
INDST. RUMTEMPERATUR
DYNAMIK AKTIV
DYNAMIK PASSIV

------

BLÆSEKØLING
FREMLØBSTEMPERATUR
HYSTERESE FREMLØBSTEMP.
INDST. RUMTEMPERATUR
DYNAMIK AKTIV
DYNAMIK PASSIV

PASSIV KØLING
OVERFLADEKØLING
-- FREMLØBSTEMPERATUR
-- HYSTERESE FREMLØBSTEMP.
-- INDST. RUMTEMPERATUR
BLÆSEKØLING
-- FREMLØBSTEMPERATUR
-- HYSTERESE FREMLØBSTEMP.
-- INDST. RUMTEMPERATUR
Med varmepumpestyringen kan enkelte enheder (som f. eks. WPF
M, WPF 20-66 og WPL 13, 18, 23 cool) og enheder i kaskadekreds
køles. Kølingen er kun mulig i forbindelse med en bufferbeholder
eller et hydraulisk gear.
Varmepumpestyringen skal være i SOMMERDRIFT . Skiftet fra varmedrift til SOMMERDRIFTsker afhængigt af udetemperaturen og
parameteren SOMMERDRIFT.
Desuden skal den analoge fjernbetjening med rumtemperatursensor FE 7 eller den digitale fjernbetjening FEK med rumtemperatursensor og fugtighedsføler være tilsluttet, sidstnævnte via CAN-bus.
Kølefunktion med FE 7
Den analoge fjernbetjening med rumtemperatursensor FE 7 har
ingen dugpunktsovervågning. Derfor kan den kun anvendes sammen med blæserkonvektorer eller loftkassetter med kondensatafløb.

!

Skader på apparat og anlæg
Tilslutningsinformationer: Solvarme-pumpens hidtidige udgang bliver udgang Køling. Fremløbssensoren for
varmt vand forneden eller returløbssensoren (sensor 1)
bliver til fremløbssensor Køling. Funktionerne solvarmedrift og varmemængdemåling står dermed ikke til
rådighed.

Indstillinger ved WPM 3 til WPF
-- Sæt kølingen under INDSTILLINGER/KØLING påTIL.
-- Sæt WPF køling på TIL .
-- Sæt KØLEMODUS/PASSIV KØLING eller KØLEMODUS/AKTIV
KØLING på TIL (Aktiv-funktionen er kun mulig, hvis der på
stedet er truffet de nødvendige foranstaltninger; i Aktiv-funktionen køles først så længe som muligt passivt. Først hvis
dette ikke længere er tilstrækkeligt, skifter varmepumpen til
Aktiv-funktionen.)
-- Med Fe7: Sæt BLÆSEKØLING på TIL.
Med FEK: Sæt OVERFLADEKØLINGeller BLÆSEKØLINGpå TIL .
-- Med FEK og FE7: Sæt OVERFLADEKØLING og/eller BLÆSEKØLINGpå TIL .
-- Kølefunktionen med FE 7 og FEK er aktiveret med
standardindstillingerne.
Indstillinger ved WPM 3 for WPL
-- Sæt kølingen under INDSTILLINGER/KØLING påTIL.
-- Sæt WPL køling på TIL.
-- Med Fe7: Sæt BLÆSEKØLING på TIL.
-- Med FEK: Sæt OVERFLADEKØLINGeller BLÆSEKØLINGpå TIL .
-- Med FEK og FE7: Sæt OVERFLADEKØLING og/eller BLÆSEKØLINGpå TIL .
-- Ved kaskade: Vælg under GRUNDINDSTILLINGkøletrin, og
hvor mange varmepumper i kaskadekredsen, der skal anvendes til køling. Der kan vælges 1-n varmepumper.
-- Kølefunktionen med FE 7 og FEK er aktiveret med
standardindstillingerne.
Standardindstillinger
Indstillingsparametrene til regulering af kølingen er:
Standardindstilling
Indst. rumtemperatur
25 °C
Fremløbstemperatur
15 °C
Fremløbstemperaturens hysterese 2 K

Indstillingsområde
20 °C - 30 °C
7 °C – 25 °C
+1 K – +10 K

DYNAMIK
Med parameteren Dynamikkan det varieres, hvor hurtigt kildepumperne hhv. kompressoren skal kobles til ved køling.
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Dynamik passiv køling
(kun ved kaskadekreds)
Dynamik 1: Efter at udgangen Køling er tilkoblet, tilkobles kildepumperne 1-n og bufferladepumperne 1-n efter hinanden med
en forsinkelse på hver et minut.
Dynamik 10: Efter at udgangen Køling er tilkoblet, tilkobles kildeog bufferladepumperne 1-n efter hinanden med en forsinkelse på
hver fem minutter. Der interpoleres mellem værdierne 1 og 10.
Dynamik aktiv køling
Dynamik 0: Kompressoren starter på samme tidspunkt som kildepumpen. Værdien Dynamik 0 kan kun vælges ved aktiv køling
med WPF.
Dynamik 1: Kompressoren slår til, så snart kildepumpen har kørt i
10 minutterog den aktuelle fremløbstemperatur er større end den
indstillede aktuelle fremløbstemperatur plus hysterese og plus 0,5
K (dynamikkens hysterese for værdien 1).
Dynamik 10: Kompressoren slår til, når kildepumpen har kørt i
30 minutterog den aktuelle fremløbstemperatur er større end
den indstillede fremløbstemperatur plus hysterese og plus 2 K
(dynamikkens hysterese for værdi 10). Der interpoleres mellem
værdierne 0 og 10.
Regulatoradfærd passiv køling

Er der inden for disse 5 minutters min. driftstid behov for drikkevandsopvarmning, skiftes straks fra køledrift til brugsvandsopvarmning.
Køling og varmtvandsbehandling
Så snart der meldes et varmtvands- eller swimmingpool-behov,
afbrydes køledriften og varmtvandsbehandlingen eller swimmingpool-funktionen startes.
5.4.5 SOLAR
Så snart solvarmedriften indstilles på TIL, kan parametrene MAX
BEHOLDERTEMP. og SOLDIFFERENCE indstilles. Sensor 1 er den
nederste varmtvandssensor (KTY) og sensor 2 er kollektorsensoren
(PT 1000).
Den af de to sensorer målte temperaturafvigelse registreres og
sammenlignes med den indstillede temperaturafvigelse (parameter SOLDIFFERENCE). Overstiger den registrerede difference den
indstillede difference, tilkobles solvarme-pumpen. Falder måleværdien under indstillingsværdien minus en hysterese på 1,5 K,
frakobles solvarme-pumpen igen.
Desuden har regulatoren en indstillelig maksimal beholderbegrænsning (parameter MAX BEHOLDERTEMP.). Nås denne temperatur på beholdersensoren forneden, frakobles også solvarme-pumpen.

Kølefunktionen starter, når den aktuelle rumtemperatur er højere
end den indstillede nominelle rumtemperatur. Varmekredspumpen og udgang Køling på regulatoren startes. De første 60 sekunder kører kun varmekredspumpen. Kilde- og bufferladepumpe 1
tilkobler, når fremløbstemperaturen er mindre en den aktuelle
værdi for den indstillede fremløbstemperatur. I en kaskadekreds
tilkobles kilde- og bufferladepumperne 2-n afhængigt af passivkølingens dynamik.
Regulatoradfærd aktiv køling WPF
Trin 1: (Passivtrin)
Kølefunktionen starter, når den aktuelle rumtemperatur er højere
end den indstillede nominelle rumtemperatur. Varmekredspumpen og udgang Køling på regulatoren startes. De første 60 sekunder kører kun varmekredspumpen. Kilde- og bufferladepumpe 1
tilkobler, når fremløbstemperaturen er mindre en den aktuelle
værdi for den nominelle fremløbstemperatur. I en kaskadekreds
tilkobles kilde- og bufferladepumperne 2-n afhængigt af passivkølingens dynamik.
Trin 2: (Aktivtrin)
Kompressoren starter, når fremløbstemperaturen ikke kan sænkes yderligere ved passiv køling alene. I en kaskadekreds starter
den første kompressor og samtidigt frakobles kilde- og bufferladepumperne 2-n. Kildepumpen og bufferladepumpen på den
første varmepumpe forbliver tændt. Afhængigt af aktivkølingens
dynamik tilkobler kompressorerne 2-n og kilde- og bufferladepumperne 2-n, hvis den ønskede fremløbstemperatur ikke nås
ved hjælp af den første kompressor.
Kildepumpens min. driftstid er, uafhængigt af fremløbstemperaturen 5 minutter. Dette sikrer, at der én gang udelukkende indledes
køligt vand i kølesystemet for at opnå en køleeffekt.
Er fremløbstemperaturen < 15 °C, frakobler kildepumpen i henhold til standardindstillingerne.
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Fjernbetjening FE 7

5.7

Internet-service-gateway (ISG)

Med fjernbetjening FE 7 kan man:
-- ændre den indstillede rumtemperatur ved opvarmning med
±5 °C for varmekreds 1 eller varmekreds 2.
-- ændre driftsmodus.
Fjernbetjeningen FE 7 har følgende betjeningselementer:
-- En drejeknap til ændring af den indstillede rumtemperatur
-- en drejeknap med positionerne
--

Automatisk drift

--

Varig reduceret drift

--

Varig dagdrift

Internet-service-gateway (ISG) er en Ethernet-gateway i væghuset
og integreres i LAN (lokalt netværk).
Muliggør komfortabel betjening, indstilling og kontrol af data for
varmepumpeanlægget via browseren på en computer, laptop eller
tablet i det lokale hjemmenetværk.
På kundens forespørgsel kan den automatiske transmission af
apparatdata til Servicewelt-portalen hos apparatets producent
ske via internettet.

Bemærk
Fjernbetjeningen virker kun i varmepumpestyringens
automatiske driftsmåde.

5.6

PIC00001002

PIC00000609

5.5

Fjernbetjening FEK

Hvad angår services, vil der snart kunne fås andre funktioner
såsom betjening af anlægget med en smartphone og fjernprogrammering samt fjerndiagnosticering mv.
De aktuelle services findes på vores hjemmeside.

6.

Fejlmelding

Hvis apparatet registrerer en fejl, vises denne tydeligt med den
nedenstående gengivne melding.

TIRSDAG 25.JUN 14
PIC00000704

!

Med fjernbetjening FEK kan man:
-- ændre den indstillede rumtemperatur ved opvarmning med
±5 °C for varmekreds 1 eller varmekreds 2.
-- ændre driftsmodus.
Den har følgende betjeningselementer:
-- en drejeknap til ændring af den indstillede rumtemperatur
-- en Fraværs-knap
-- en Info-tast
-- En knap til valg af følgende driftsmåder:
-----

Standby-drift
Automatisk drift
Varig dagdrift
Varig reduceret drift

FEJL

KL. 16:27

SENSORBRUD E 71

KOMFORTDRIFT

Hvis der opstår flere end én fejl samtidigt, vises altid den senest
opståede fejl. Underret din fagmand.

7.

Vedligeholdelse og pleje
!

Apparat- og anlægsskader
Vedligeholdelsesarbejde, som f.eks. kontrol af den elektriske sikkerhed, må kun udføres af en fagmand.

Til pleje af plastdelene er en fugtig klud tilstrækkelig. Der må ikke
anvendes skurende eller opløsende rengøringsmidler.

Bemærk
Ved forvalg af FEK på en tilsvarende varmekreds skjules
parametrene varmekurve, rumtemperatur og varmeprogram ved varmepumpestyring WPM 3.

www.stiebel-eltron.com

WPM 3 | 25

INSTALLATION
Sikkerhed

INSTALLATION
Sikkerhed

Installation, idriftsætning samt vedligeholdelse og reparation af
apparatet må kun udføres af en fagmand.

8.1

≤ 2,5

Ø6

Ø 4 x 35

Generelle sikkerhedsinstruktioner

8.2

164

Vi kan kun garantere fejlfri funktion og driftssikkerhed, hvis der
anvendes originalt tilbehør til apparatet samt originale reservedele.

Forskrifter, standarder og bestemmelser
Bemærk
Alle nationale og regionale forskrifter og bestemmelser
skal overholdes.

9.

Apparatbeskrivelse

212

26_03_01_1431

8.

ff
Til den øvre fastgørelse af huset, skrues en skrue med linsehoved Ø 4 x 35 så langt ind i den pågældende rawlplug, at
huset lige kan hægtes i.
ff
Derefter kan huset skrues fast med to yderligere skruer Ø 4 x
35 mm i nederste del af huset.

11.2 Montering af kontrolkabinet WPMS 3
ff
Sørg for, at netspænding og svagstrøm er adskilt.

10. Standardlevering
I kartonerne findes komponenter i henhold til nedenstående liste:

10.1 WPMW 3 (vægmontering)

26_03_01_0245

-- Vægmonteringshus med allerede fortrådet
varmepumpestyring
-- Programmeringsenhed
-- Kabler
-- 4 sensorer (AVF 6, TF 6A og AFS 2)
-- 18 kiler til trækaflastning

10.2 WPMS 3 (kontrolkabinetmontering)
-----

Varmepumpestyring
Programmeringsenhed
4 sensorer (AVF 6, TF 6A og AFS 2)
Stik

11. Installation
11.1 Vægmontering WPMW 3
WPMW 3 er udelukkende beregnet til vægmonteringen.
ff
Sørg for at væghusets bagside ikke er tilgængelig, når enheden er monteret.
ff
Beskyt under driften apparatet mod fugtighed, snavs og
beskadigelse.

11.3 Programmeringsenhed
ff
Programmeringsenheden monteres på en indvendig væg,
men ikke i en niche.
ff
Programmeringsenheden må ikke tildækkes af gardiner eller
lign.
ff
Enheden må ikke udsættes for ekstern varme (fx fra solen,
varmeanlæg eller tv).
ff
Enheden må ikke udsættes for direkte træk fra fx vinduer og
døre.
Ved installationen skal betjeningsenheden tages ud af vægmonteringshuset:

Bemærk
Den tilladte omgivende temperatur ligger mellem 0 og
50 °C.
Ved hjælp af monteringsskabelonen fastlægges borehullernes
position.
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1
2






ff
Løsn den krog, der sidder i åbningen på vægmonteringshusets underside. Tryk på krogen med en skruetrækker.
Af hensyn til montagen skal BUS-ledningen rage 20 til 30 cm ud af
væggen. Ved vægmontering anbefaler vi en indmuringsdåse, hvori
der er plads til dette stykke BUS-ledning. Man skal kontrollere,
at indmuringsdåsens skruehuller er anbragt enten vandret eller
lodret i forhold til hinanden. I afsnittet "Montage-alternativer"
beskrives installation uden indmuringsdåse.

26_04_01_0399

26_04_01_0401


3
1 Programmeringsenhed
2 Vægmonteringshus
3 6-polet bøsningsstik
11.3.1 Montage-alternativer
Hvis man ikke bruger indmuringsdåse, skal der til fastgørelse af
vægmonteringshuset bores fire huller (Ø 5 mm).
144

1
1 Indmuringsdåse
ff
Vægmonteringshuset fastgøres til indmuringsdåsen ved
hjælp af de medleverede skruer.
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26_04_01_0429

26

45

35

60

96

5

60

Når man trækker BUS-ledningen, skal man passe på ikke at beskadige kablet under boringen af fastgørelseshullerne.
Ved kabelindføringsåbningen (bag vægmonteringshuset) skal der
være et hulrum med plads til 20 til 30 cm datakabel.
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11.4 Elektrisk tilslutning

!

11.4.1 Generelt

Bemærk
Den angivne spænding skal stemme overens med lysnetspændingen. Bemærk typeskiltet.
ff
Ved den elektriske tilslutning, skal man være opmærksom på
det pågældende tilslutningsdiagram.
Forsyningsspændingen ved klemme L og den af EVU koblede fase
L' skal føres via den samme fejlstrømsafbryder, da de ved WPM 3
har den samme nulleder.
ff
Sørg for, at L og L' har samme fase.
ff
Afbryd før installationen varmesystemet fra lysnettet på alle
poler.

Tilslutning af BUS-ledning
ff
Installer en J-Y (St) 2 x 2 x 0,8 mm² kabel som BUS-ledning til
varmepumpen.

A3

I væghuset og i WPM 3 er der ingen sikringer til de tilsluttede forbrugere. Via tilslutning L* eller pumperne L kan du mellemkoble
en sikring for de tilsluttede forbrugssteder (se også varmepumpens tilslutningsplan).

Relæudgangen "cirkulationspumpe" kan anvendes forskelligt afhængigt af parameterindstillingen.

!

111213 14
H L - +

Cirkulationspumper og shunter
ff
Ved tilslutningen skal der tages hensyn til relæets (2 A/250 V
AC) og regulatorens (10 A/250 V AC) maks. belastningsevne.

X2

A1

A1
A2
A3

A2

26_04_01_0066

FARE Elektrisk stød
Tilslutningen til lysnettet må kun ske via en fast tilslutning. Anlægget skal kunne adskilles fra lysnettet med
en sikkerhedsafstand på 3 mm på alle poler. Dette krav
gælder for kontaktorer, LS-kontakter, sikringer osv.

Net- og lavspænding er konstruktivt anbragt adskilt fra hinanden
i vægmonteringshuset.
ff
Lavspændingsledningerne skal hver især føres ind i væghuset
nederst til højre og venstre.
ff
Forsyningskablerne skal føres oven over tilslutningspladen
og ind i indføringskanalerne.
ff
Sørg for ved tilslutning af netspændingen, at jordledningen
er forskriftsmæssigt tilsluttet. Montér alle el-ledninger lige
under væghuset med forskriftsmæssige trækaflastninger på
væggen. De medfølgende røde kiler bruges til fastgørelse af
el-ledningerne i huset.
ff
Kontrollér trækaflastningernes funktion.

1 2 3 4

FARE Elektrisk stød
Alt elektrisk tilslutnings- og installationsarbejde skal
udføres i henhold til nationale og regionale forskrifter.

Materielle skader
BUS-ledningerne, forsyningskablerne og sensorledningerne skal installeres adskilt fra hinanden.

WPMW 3
Programmeringsenhed
Varmepumpe

Materielle skader
ff
Tilslut energieffektive cirkulationspumper, som er
godkendt af os.
Hvis man anvender energieffektive cirkulationspumper,
som ikke er godkendt af os, skal der benyttes et eksternt
relæ med en koblingseffekt på mindst 10 A/250 V AC eller
vores relæ-modul WPM-RBS.

Følgende energieffektive cirkulationspumper er godkendt af os til
direkte tilslutning til varmepumpestyringen:
UP 25/7.0 E
UP 25/7.5 E
UP 30/7.5 E
WPKI-HK E
WPKI-HKM E

Best.-nr.:
232942
232943
233947
233602
233603

11.4.2 Elektrisk tilslutning af WPMW 3
Kabelgennemføringerne i væghuset er velegnet til faste og fleksible el-ledninger med en udvendig diameter på 6 mm til 12 mm.
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Tilslutningsbelægning af WPMW 3

16

16

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Sol/køling

2

X5
PE

26_03_01_0243

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sensor 2

3 4 5 6

Fremløb
Returløb
VV
2. VE
Kilde
Shunt
Impuls PWM
1
FE 7
3
Bus H
Bus L
Bus –
Bus +
Sensor 1

1

2

Lysnet L
EVU L'
Pumper L
Buffer 1
Buffer 2
Kilde
Varme 1
Varme 2
VV
Cirku
2. VE
2. VE
Shunt +
Shunt –

X1

Lysnet N

X3

X4
N

1
Udvendig

X2

1 Kile
X1

Forsyningsspænding
1
N
2
L
L' EVU-frigivelsessignal
3
Pumper L (spændingsindgang til relæudgange)
4
5-6
Bufferbeholder-ladepumper
7
Kildepumpe
8-9
Varmekredspumper
10
Varmtvands-ladepumper
11
Cirkulationspumpe
12 - 13 2. varmegenerator
14
Shunt ÅBEN
blander LUKKET
15
16
Solvarmepumpe / udgang køling
X2 Lavspænding
1
Sensor udetemperatur
2
Sensor WP-fremløbstemperatur
3
Sensor WP-returtemperatur
4
Sensor varmtvandstemperatur
5
Sensor 2. varmegenerator
6
Sensor varmekildetemperatur
7
Sensor shuntfremløbstemperatur
8
PWM udgang
9
Klemme 1 på fjernbetjening FE 7
10
Klemme 3 på fjernbetjening FE 7
11
BUS High
12
BUS Low
13
BUS Ground "–"
14
BUS "+"
15
Ved solvarmetilslutning varmtvandssensor forneden
Ved køling fremløbssensor
16
Ved solvarmetilslutning solfangersensor
X3 Masse
X4

N

X5

PE
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11.4.3 Elektrisk tilslutning af WPMS 3

!

Materielle skader
BUS-ledningerne, forsyningskablerne og sensorledningerne skal installeres adskilt fra hinanden.

ff
De pågældende el-ledninger skal samles med en kabelbinder
i nærheden af tilslutningsklemmen. Brug i den forbindelse
den medleverede kabelbinder.
Tilslutning af BUS-ledning

A3

A1
A2
A3

A2

26_04_01_0066

A1

1 2 3 4

1 2 3 4
H L - +

X15

WPM 3
Programmeringsenhed
Varmepumpe

26_03_01_0246

11.4.4 Tilslutningsbelægning af WPMS 3
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11.5 Sensormontage

X11 Lavspænding
1
WP-fremløbssensor
2
Masse
3
WP-returløbssensor
4
Masse
5
PWM udgang
6
WW-beholdersensor
7
Ved solvarmetilslutning varmtvandssensor forneden
Ved køling fremløbssensor
8
Sensor 2. varmegenerator
9
Ved solvarmetilslutning solfangersensor
10
Udvendig sensor
X12 Lavspænding
1
Masse
2
Kildesensor
X13 Lavspænding
1
Masse
2
Shuntfremløbssensor
X14 Lavspænding
1
Fjernbetjening
2
Masse
3
Fjernbetjening
X15 Lavspænding
1
BUS High
2
BUS Low
3
BUS Ground "–"
4
BUS "+"
X20 Forsyningsspænding
1
Shuntkredspumpe
2
Kildepumpe
3
L' EVU-frigivelsessignal (skal tilsluttes)
4
solvarme-pumpe / udgang køling
5
N
X21 Forsyningsspænding
1
Shunt åben
2
Shunt lukket
X22 Forsyningsspænding
1
N
2
L
3
L* (spændingsindgang til relæudgange)
4
Cirkulationspumpe
5
Bufferbeholder-ladepumpe 1
6
Bufferbeholder-ladepumpe 2
7
WW-ladepumpe
8
Varmekredspumpe 1
9
2. varmegenerator (potentialfri kontakt)
10
2. varmegenerator (potentialfri kontakt)

Udetemperatursensor AFS 2 (vedlagt i pakken)
Temperatursensorerne har en afgørende indflydelse på varmeanlæggets funktion. Vær derfor opmærksom på, at sensorerne
sidder ordentligt fast og er godt isoleret.

26_03_21_0052

De vedlagte stik forbindes til kompletbelægningen med WPMS 3
på følgende måde:

Udetemperatursensoren anbringes på en nord- eller nordøstvendt
væg. Mindsteafstande: 2.5 m over jorden, 1 m til siden i forhold til
vinduer og døre. Udetemperatursensoren skal være frit og ubeskyttet udsat for vind og vejr, men ikke for direkte solindstråling.
Udetemperatursensoren må ikke monteres over vinduer, døre og
luftkanaler.
Tilslut den udvendige temperatursensor til klemme X2 (T(A)) og
på stelgruppen for apparatets lavspænding X26.
Montage:
ff
Træk låget af.
ff
Fastgør underdelen med den vedlagte skrue.
ff
Tilslut elkablet.
ff
Sæt låget på. Låget skal gå hørbart i indgreb.
Anlægssensor AVF 6
Sensoren er nødvendig, hvis der bruges en shuntkreds.

26_03_01_1431

Information vedr. installationen:

ff
Rengør røret.
ff
Påfør varmeledningspasta.
ff
Fastgør sensoren med spændebåndet.
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11.8 Internet-service-gateway ISG

Sensor modstandsværdier
Temperatur i °C
- 30
- 20
-10
0
10
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

PT 1000-sensor
modstand i Ω
843
922
961
1000
1039
1078
1097
1117
1155
1194
1232
1271
1309
1347
1385
1423
1461

KTY-sensor
modstand i Ω
1250
1367
1495
1630
1772
1922
2000
2080
2245
2417
2597
2785
2980
3182
3392
-----

Med Internet-service-gateway ISG kan man betjene varmepumpen
både via det lokale hjemmenetværk og undervejs over internettet.
Slut Internet-service-gateway til klemmerne H, L og på apparatets klemmeblok X2.
Spændingsforsyningen til ISG sker ikke via varmepumpen.
ff
Se også betjeningsvejledningen for ISG.

11.6 Fjernbetjening FE 7
Tilslutningsfelt FE 7

26_21_01_0008

1

3

321

Med fjernbetjeningen FE 7 kan den indstillede rumtemperatur for
varmekreds 1 eller varmekreds 2 kun ændres ±5 °C i automatisk
driftsmåde. Desuden kan man ændre driftsmodus. Fjernbetjeningen skal sluttes til klemmerne Fjernb.1 og Fjernb.3 på klemmeblokken X2 og på stelgruppen X26 for lavspænding på apparatet.

11.7 Fjernbetjening FEK

1 2 3 4 5 6
H L

+

26_03_01_0094

Tilslutningsfelt FEK

Med fjernbetjeningen FEK kan den indstillede rumtemperatur for
varmekreds 1 eller varmekreds 2 ændres ±5 °C; desuden kan man
ændre driftsmodus. Slut fjernbetjeningen til klemmerne H, L og
+ på apparatets klemmeblok X2.
ff
Se betjeningsvejledningen for FEK.
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12. Idriftsætning
Alle indstillinger i varmepumpestyringen (se listen i kapitlet "Indstilling af parametre"), idriftsættelse af apparatet og undervisning
af systembrugeren skal udføres af en autoriseret fagmand.

Når BUS-ledningen mellem WPM 3 og varmepumpen er afbrudt,
frakobler hele varmepumpesystemet.
Systemkonfiguration via parameterindstillingerne (se listen i
kapitlet "Parameterindstilling").

Idriftsættelsen skal ske som beskrevet i denne betjenings- og
installationsvejledning og betjenings- og installationsvejledninger for alle komponenter, der hører til varmepumpesystemet. Til
idriftsættelse kan brugeren tilkalde vores kundeservice for egen
regning.

Listen i kapitlet "Parameterindstilling" indeholder alle indstillinger
for funktionsmåden af WPM 3.

Da et varmepumpesystem kan bestå af mange forskellige komponenter, er det absolut nødvendigt at kende systemets funktionsmåde.

Nulstillingsmuligheder IWS

BUS-initialisering

Denne nulstilling skal udføres, hvis der ved første idriftsætning
eller systemets initialisering forekom fejl.

Ved tilslutning af BUS-ledningen oprettes ikke kun den elektriske
forbindelse med hensyn til anlæggets kommunikation. Ved idriftsættelsen tildeles der via anbringelsen af BUS-ledningen ligeledes
en apparatspecifik adresse til aktivering af varmepumpen.
Ved BUS-tilslutningen er det tvingende nødvendigt at overholde
følgende rækkefølge:
ff
Sæt netspænding på WPM 3.
ff
Sæt netspænding på MSM (hvor den findes).
ff
Sæt netspænding på varmepumpen.
ff
Sæt systemet i standby-drift for at forhindre, at varmepumpen under initialiseringen starter utilsigtet.
I menuen DIAGNOSE/SYSTEM vises under BUSDELTAGERalle tilsluttede busdeltageres aktuelle softwarestatus.
ff
Hvis der findes en MSM, skal den som første enhed forbindes
med WPM 3 via BUS-ledningen.

Ved fejlfunktioner i systemet bør man først kontrollere parameterindstillingerne.

Nyinitialisering af IWS

Dette gøres som følger:
ff
Afbryd forsyningsspændingen til WPM 3.
ff
Afbryd netspændingen til MSM (hvor den findes).
ff
Afbryd varmepumpens netspænding.
ff
Afbryd BUS-tilslutningerne.
ff
Tilkobl varmepumpens netspænding igen.
ff
Hold Reset-tasten nede, indtil 3 LED'en lyser konstant.
ff
Slip atter Reset-tasten. Først nu er IWS igen nulstillet og klar
til en ny initialisering.

BA

Efter initialiseringen af varmepumperne kan man i menuen DIAGNOSE/SYSTEM under VARMEPUMPETYPER teste, om alle tilsluttede varmepumper vises.
Varmepumpemoduler
I styreskabet til hver varmepumpe er der plads til to 3-fasede
BUS-ledninger, d.v.s. BUS-ledninger mellem varmepumperne
kobles parallelt.
Varmepumpernes nødvendige tilslutningsrækkefølge
Bemærk
Varmepumperne, der er beregnet til vandopvarmning,
skal altid initialiseres først. De resterende varmepumper
tilsluttes derefter i den ønskede rækkefølge.
Inden der sættes spænding på WPM 3, skal alle nødvendige sensorer være tilsluttet.
Efterfølgende tilsluttede sensorer genkender WPM 3 ikke.
Eksempel: Når varmtvandsbeholderens sensor ikke er blevet tilsluttet ved første idriftsættelse, skjules alle parametre, programmer og temperaturer for det varme vand. Værdierne kan dermed
ikke programmeres.

26_03_01_1434

I menuen DIAGNOSE/SYSTEM vises under BUSDELTAGER MSM med
softwarestatus.

ff
Tilslut atter netspændingen.
ff
Gennemfør BUS-initialiseringen.
ff
Genindstil de systemspecifikke parametre for MSM og
WPM 3.
Genindstil varmepumpe
Denne genindstilling skal udføres, hvis der inden for 2 driftstimer
5 gange er optrådt en varmepumpespecifik fejl eller en hardwarefejl.
ff
Aktivér parameteren GENINDSTIL VARMEPUMPE i
idriftsættelsesniveauet.
Fejlen nulstilles. Varmepumpen er driftsklar igen.

12.1 Menu IDRIFTSÆTTELSE
Bemærk
Alle menupunkter er beskyttet med en kode og kan kun
inspiceres og indstilles af en fagmand.

Ved forkert initialisering skal alle IWS'er nulstilles, altså initialiseres på ny.
www.stiebel-eltron.com
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Bemærk
Afhængigt af den tilsluttede varmepumpetype, er ikke
alle apparatparametre vist i de forskellige menuer.
Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

INDGIV KODE
SPROG

KILDE

KOMPRESSOR

DEUTSCH
ENGLISH
FRANCAIS
NEDERLANDS
ESPANOL
ITALIENSK
SVERIGE
POLSKI
SUOMI
DANSK
CESKY
MAGYAR

12.1.3 KILDE
Frostbeskyttelse for brine/vand-varmepumper.

!

Underskrides den minimale kildetemperatur, frakobles kompressoren, og pausetiden indstilles. Når pausetiden er udløbet, og den
faste hysterese på 2 K er overskredet, frigives kompressoren igen.
Denne fejl KILDE MIN TMPvises på displayet med blinkende advarselstrekant og indføres i fejllisten.
Kildepumpen starter altid 30 sekunder, før kompressoren ved aktuelt varmebehov fra varmesystemet eller det varme vand starter.
ETHYLENGLYKOL
VAND
KALIUMKARBONAT

REGULERINGSDYNAMIK
HYSTERESE

DESIGNTEMPERATUR
VARMEBEHOV
UDETEMPERATUR

ENKELTFASET DRIFT
QUICKSTART
NØDDRIFT

TIL / FRA

SILENT MODE

TIL / FRA

Bemærk
Når varmepumpen er stoppet, har kildepumpen et efterløb på 60 sekunder.
KILDEMEDIUM
-- ETHYLENGLYKOL
-- VAND
-- KALIUMKARBONAT

MINIMAL AFRIMINGSTID
START AFRIMNING
PAUSETID
MAKSIMAL STRØM
MINIMAL DRIFTSTID

KONDENSAT RORTRACING

Materielle skader
Varmepumpen må ikke køre med en kildetemperatur på
under –9 °C.

Ved indstillingen FRAhentes kildesensorens temperatur ikke.

KILDETEMPERATUR MIN

DIMENSIONERING VARME

GENINDSTIL VARME- TIL / FRA
PUMPE
GENINDSTIL FEJLLISTE

Her kan man vælge menusprog.

KILDETEMPERATUR MIN

KILDEMEDIUM

VARME

12.1.2 SPROG

TIL / FRA

GENINDSTIL SYSTEM TIL / FRA

12.1.1 INDGIV KODE
For at kunne ændre parametre skal man indstille den rigtige firecifrede kode. Den programmerede kode fra fabrikken er 1 0 0 0.

Bemærk
Varmepumpen kan kun køre som brine/vand-varmepumpe.
12.1.4 VARME
REGULERINGSDYNAMIK
Den indstillede reguleringsdynamik er et mål for koblingsafstanden mellem kompressoren og trinnene for den elektriske nød-/
ekstravarme. Normalt skal den forudstillede dynamik fungere
tilstrækkeligt hurtigt og svingningsfrit. Ved hurtigt reagerende
varmesystemer skal der indstilles en mindre værdi, og ved meget
træge systemer skal der indstilles en højere værdi.
HYSTERESE
Her kan tilkoblingshysteresen for varmepumpen indstilles.
12.1.5 KOMPRESSOR
MINIMAL AFRIMINGSTID
Indstillelig tid i minutter til afisning af IWS. Den indstillede tid
gælder for den manuelle eller behovsafhængige afisning.
START AFRIMNING
Den manuelle afrimning må kun indledes, når varmepumpen er
i drift.
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I displayet vises afrimningssignalet.
Den behovstyrede afrimning indledes via et signal fra lufttrykdåsen, lufttryksensoren eller procesværdikonstellationens vurdering
i kølekredsen.
Under afrimningen frakobles ventilatoren og afrimningen indledes
med eller uden tidsforsinkelse.
Afrimningen afsluttes alt efter de pågældende varmepumpetype-afhængige kondenseringsgrænsetryk.
Afrimningsdrift WP type 1/1*
Så snart afrimningen er blevet indledt via lufttrykdåsen, kobler
varmepumpen til med en 5 minutters tvangsopvarmning.
I tvangsopvarmningens sidste 30 sekunder overvåges fremløbs- og
returtemperaturen. Ved temperaturer < 18 °C vises fejlen AFRIMNING.
Undtagelse for WPL 10 AC: Her indledes afrimningen via procesværdikonstellationens vurdering i kølekredsen. I varmedrift
skifter varmepumpen umiddelbart over i afrimningsdrift. Ved
varmtvandsdrift skiftes der før afrimningen over til varmedrift.
Derudover overvåges vandvolumenstrømmen (beregnes af varmeffekten, fremløbs- og returtemperaturen og sammenlignet med
WP type specifikke minimum-volumenstrømme) i de sidste 30 sekunder af tvangsopvarmningen. Hvis den beregnede minimum-volumenstrøms middelværdi er for lav, vises fejlen VOLUMENSTRØM.
Hvis varmepumpen er i driftsmodus AFRIMNING tilkobles der ved
temperaturer < 15 °C ved kondensatoren (frostsikringssensor) eller
ved varmepumpens fremløb de elektriske efteropvarmningstrin
(NHZ).
Derudover er der i driftsmodus AFRIMNINGen overvågning af
frostsikrings-, fremløbs- eller returtemperaturen. Ved temperaturer < 10 °C vises fejlen AFRIMNING.
Fejllogik: 5 fejl i løbet af 2 driftstimers kompressortid medfører
en spærring af varmepumpen.
Afrimningsdrift WP type 2/2*
Efter at trykdåsen er udløst i varme- eller varmtvandsdrift, skifter
varmepumpen umiddelbart over til afrimningsdrift.
Der er et særligt forhold ved bufferdriftindstillingen FRA og det
aktuelle varmtvandsbehov. Efter at trykdåsen er udløst skifter varmepumpen over til tvangsopvarmning i 5 minutter. Før afrimningen indledes, sammenlignes temperaturerne fra kondensatoren
(frostsikringssensoren) og returtemperaturen.
Er differencen større end 25 K, frakobles varmepumpen med fejlen AFRIMNING. Derudover er der i driftsmodus AFRIMNING en
overvågning af kondensatoren (frostsikringssensoren). Hvis temperaturen er < 10 °C, vises fejlen AFRIMNING.
Fejllogik: 5 fejl i løbet af 2 driftstimers kompressortid medfører
en spærring af varmepumpen.
Afrimningsdrift WP type 3/3*
Så snart afrimningen via procesværdikonstellationens vurdering i
kølekredsen blev indledt eller en referenceafrimning er nødvendig, skifter varmepumpen umiddelbart over til afrimningsdrift.
Kompressoren frakobles i en begrænset tidsperiode, hvorefter
kompressoren igen kører i afrimningsdrift.
www.stiebel-eltron.com

Hvis varmepumpen er i driftsmodus AFRIMNING tilkobles der ved
temperaturer < 15 °C ved kondensatoren (frostsikringssensor) eller
ved varmepumpens fremløb de elektriske efteropvarmningstrin
(NHZ).
Derudover udføres der følgende overvågninger under afrimningen:
-- frostsikringstemperaturen eller
-- fremløbstemperatur eller
-- en grænsevolumenstrøm
Ved temperaturer < 10 °C eller ved underskridelse af grænsevolumenstrømmen vises fejlen AFRIMNING.
Fejllogik: 5 fejl i løbet af 24 driftstimers kompressortid medfører
en spærring af varmepumpen.
Afrimningsdrift WP type 4/4*
Efter at trykdåsen eller tryksensorerne er udløst i varme- eller
varmtvandsdrift skifter varmepumpen umiddelbart over i afrimningsdrift.
Hvis varmepumpen er i driftsmodus AFRIMNING tilkobles der ved
temperaturer < 15 °C ved kondensatoren (frostsikringssensor) eller
ved varmepumpens fremløb de elektriske efteropvarmningstrin
(NHZ).
Derudover udføres der følgende overvågninger under afrimningen:
-- frostsikringstemperaturen eller
-- fremløbstemperatur eller
-- en grænsevolumenstrøm
Ved temperaturer < 10 °C eller ved underskridelse af grænsevolumenstrømmen vises fejlen AFRIMNING.
Fejllogik: 5 fejl i løbet af 24 driftstimers kompressortid medfører
en spærring af varmepumpen.
Maks. afrimningstid
Ved alle varmepumpetyper er den maks. afrimningstid 20 minutter. Efter at den maks. afrimningstid er nået, afsluttes afrimningen.
Varmepumperne kører derefter i 20 minutter i tvunget varmedrift.
Først derefter indledes afrimningsprocessen igen.
PAUSETID
Når en varmepumpe frakobles, sættes en pausetid for at beskytte
kompressoren. Den forudindstillede pausetid på henholdsvis 20
og 10 minutter (alt efter varmepumpetype) må ikke underskrides
under normal drift. Hvis en reduktion bliver nødvendig pga. reparations- eller indstillingsarbejder, skal systemet altid tilbagestilles
til henholdsvis 20 og 10 minutter, når arbejdet er afsluttet.
MAKSIMAL STRØM
Denne parameter gælder kun for varmepumper med variabel
effekt.
Med denne parameter kan man ved tilpasningen af installationsrummets strømforsyningsforhold for varmepumpen begrænse det
maksimale strømforbrug.
Man skal imidlertid være opmærksom på, at varmeeffekten ved
høje fremløbstemperaturer eller lave udetemperaturer falder.
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MINIMAL DRIFTSTID

12.1.6 SILENT MODE

Indstillingsområde 0 til 30 minutter

Støjreduceret drift

Hver gang kompressoren tilkobles, startes en nedtælling med
den indstillede tid (i minutter). Først når denne tid er udløbet
kan kompressoren frakobles via regulatoren, dvs. at en regulatorfrakobling kan forsinkes. En undtagelse er en udløsning af
temperaturbegrænseren eller trykbegrænseren, hvilket medfører
en omgående frakobling.

Parameteren SILENT MODE kan indstilles på TIL eller FRA.

DIMENSIONERING VARME
Her kan husets varmebehov indstilles under hensyntagen til de
regionalt laveste temperaturforhold (f.eks. 10 kW varmebehov ved
- 14 °C udetemperatur). Apparatet beregner ud fra dette under
driften den værdi, som varmepumpen fungerer optimalt ved.
Bemærk: Hvis der her indstilles en for høj varmebehovsværdi,
forringes hele systemets effektivitet. Omvendt kan der ved en for
lav varmebehovsindstilling forekomme komfortforringelser.
DESIGNTEMPERATUR
Her indstiller man designtemperaturen. Det er udetemperaturen
(°C) i den region, hvor varmepumpen bruges, som varmebehovet
beregnes udfra.
VARMEBEHOV
Indstil her det varmebehov, som blev beregnet udfra designtemperaturen.
KONDENSAT RORTRACING
Ved en udetemperatur på under 3 °C tilkobles røropvarmningen.

Så snart parameteren bliver indstillet på TIL, bliver driftsstøjen
reduceret for følgende varmepumpetyper:
------

WPL 13, 18, 23 E
WPL 13, 20 basic
WPL 13, 20 A basic
WPL 13, 18 S basic
WPL 47, 57

!

Materielle skader
Ved opstilling indendørs skal afrimningsfunktionen kontrolleres. Aktivér i den forbindelse SILENT MODE. Dette
gøres ved at tildække 3/4 af fordampningsfladen og sætte
varmepumpen i drift. Varmepumpen skal højst 7 minutter
efter start koble over på afrimningsdrift. Hvis dette ikke
er tilfældet, må parameteren SILENT MODEikke aktiveres.

12.1.7 NØDDRIFT
Adfærd ved fejl "Fatal Error" i forbindelse med nøddrift:
Parameteren NØDDRIFTkan indstilles på TILeller FRA.
Indstilling af nøddrift på TIL:
Så snart der opstår driftsforstyrrelser, og varmepumpen svigter,
skifter programkontakten automatisk til driftsmodus Nøddrift.
Indstilling nøddrift på FRA:

Her indstiller man udetemperaturen.

Så snart der opstår driftsforstyrrelser, og varmepumpen svigter,
overtager den elektriske nød-/ekstravarme for opvarmningen kun
frostsikringsdriften. Derefter kan kunden selv vælge driftsmåden
Nøddrift.

ENKELTFASET DRIFT

12.1.8 GENINDSTIL VARMEPUMPE

TIL / FRA

Hvis der opstår en fejl, kan man nulstille varmepumpen. Via indstilling på TIL nulstilles den pågældende fejl. Kompressoren starter
igen. Fejlen forbliver gemt i fejllisten.

UDETEMPERATUR

QUICKSTART
Ved idriftsættelsen kan man kontrollere varmepumpens funktion
ved at udløse en quickstart af varmepumpen. Når parameteren
aktiveres, vises FRA på displayet. Hvis man indstiller på TIL og
trykker på "OK", aktiveres quickstarten. De pågældende pumper
tilkobles efter start. Værdien 60 sekunder nedtælles på displayet
synligt til 0. I displayet vises derefter ved en quickstart TIL.
Derefter tilkobles varmepumpen og den tilhørende bufferladepumpe.

12.1.9 GENINDSTIL FEJLLISTE
TIL / FRA
Hele fejllisten slettes.
12.1.10 GENINDSTIL SYSTEM
Efter et system-reset (nulstilling) sættes varmepumpestyringen
tilbage i fabrikstilstanden.
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12.2 Indstil parameter
Nedenstående findes en liste over de parametre, der kan indstilles med programmeringsenheden.
Bemærk
Værdierne i spalterne "indstillingsområde" og "standard" er afhængigt af den tilkoblede WP-type forskellige og kan afvige fra
de angivne værdier.
Indstillingsområde

Standard

20..40 °C
0 til 5 dage
20 til 50 °C
0 til 5 dage
1 til 10 K/dag

25,0 °C
2 dage
40,0 °C
0 dage
1 K/dag

01 til 10
0 til 100 %
01 til 10
02 til 10

5
50 %
4
6

Indstillinger / varme / varmekreds 1
INDST. RUMTEMP KOMFORT
INDST. RUMTEMP ECO
STIGNING VARMEKURVE

5 til 30 °C
5 til 30 °C
0,2 til 3

20 °C
20 °C
0,6

Indstillinger / varme / varmekreds 2
INDST. RUMTEMP KOMFORT
INDST. RUMTEMP ECO
STIGNING VARMEKURVE

5 til 30 °C
5 til 30 °C
0,2 til 3

20 °C
20 °C
0,2

TIL / FRA
TIL / FRA
3 til 30 °C
0 til 3
0 til 100 %
20 til 65 °C
20 til 75 °C
30 til 240
20 til 90 °C
FRA / 20 til 70 °C
-10 til 10 °C

FRA
TIL
20 °C
1
65 °C
75 °C
100
50 °C
FRA
4 °C

1 / 2 varmekredse
FRA / 0 til 20
-5 til 5 K

Varmekreds 1
5
0

TIL / FRA

FRA

Programmer / opvarmningsprogram
SOKKELTEMPERATUR
VARIGHED SOKKEL
MAX TEMPERATUR
VARIGHED MAX TEMPERATUR
STIGNING PER DAG
Indstillinger / generelt
KONTRAST
LYSSTYRKE
BERØRINGSFØLSOMHED
BERØRINGSACCELERATION

Indstillinger / varme / grundindstilling
BUFFERDRIFT
SOMMERDRIFT
UDETEMPERATUR
BYGNINGSISOLERING
FREML.ANDEL VARMEKREDS
MAX RETURTEMPERATUR
MAX FREMLØBSTEMP
SHUNT-DYNAMIK
SHUNT MAX TEMPERATUR
FAST VÆRDI DRIFT
FROSTSIKRING
Indstillinger / varme / fjernbetjening FE7
FORVALG VARMEKREDS
RUMPÅVIRK
RUMKORREKTION
Indstillinger / varme / pumpecyklusser
PUMPECYKLUS
Indstillingen / varme / varmegenerator ekstern
VARMEPATRON MED GEVIND
KEDEL
HZG-PWM
LAV ANVEND.GRÆNSE HZG
BIVALENSTEMPERATUR HZG
AFSTAND VARMEKURVE
INDST. KEDELTEMPERATUR
SPÆRRETID EVU
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TIL / FRA
TIL / FRA
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Indstillingsområde

Standard

-20 til 40 °C
FRA / -20 til 40 °C
0 til 3
1 til 60 min

-20 °C
-20 °C
3
60 min

Indstillinger / varmt vand / varmtvandstemperaturer
INDST. WW-TEMP KOMFORT
INDST. WW-TEMPERATUR ECO

10 til 60 °C
10 til 60 °C

50 °C
50 °C

Indstillinger / varmt vand / grundindstilling
PRIORITERET FUNKTION
PARALLELFUNKTION
DELVIS PRIORITERET
VARMTVANDS-HYSTERESE
VARMTVANDSTRIN
VARMTVANDSAUTOMATIK
UDETEMPERATUR
WW INDLÆRINGSFUNKTION
KOMBIBEHOLDER
WW EFFEKT WP SOMMER
WW EFFEKT WP VINTER
MAX FREMLØBSTEMP
ANTI-LEGIONELLA

TIL / FRA
TIL / FRA
TIL / FRA
1 til 10 K
1 til 6
TIL / FRA
-5 til 30 °C
TIL / FRA
TIL / FRA
5 til 20 kW
5 til 20 kW
20 til 75 °C
TIL / FRA

TIL
FRA
FRA
5K
1
FRA
FRA
FRA
10 kW
10 kW
75 °C
FRA

Indstillinger / varmt vand / el-efteropvarmning
BIVALENSTEMPERATUR WW
LAV ANVEND.GRÆNSE WW

-20 til 40 °C
FRA / -20 til 40 °C

-20 °C
-20 °C

Indstillinger/ varmt vand / varmegenerator ekstern
UNDERSTØTTET
ALENE
UAFHÆNGIG
WW-PWM
BIVALENSTEMPERATUR WW
LAV ANVEND.GRÆNSE WW

TIL / FRA
TIL / FRA
TIL / FRA
TIL / FRA
-20 til 40 °C
FRA / -20 til 40 °C

-20 °C
-20 °C

Indstillinger / varme / elektrisk efteropvarmning
BIVALENSTEMPERATUR HZG
LAV ANVEND.GRÆNSE HZG
ANTAL TRIN
FORSINKELSESTID

Indstillinger / køling / grundindstilling
KØLING
KØLEMODUS

TIL / FRA
PASSIV / AKTIV

FRA

Indstillinger / køling / aktiv køling / OVERFLADEKØLING
INDST. FREML.TEMPERATUR
HYSTERESE FREMLØBSTEMP.
INDST. RUMTEMPERATUR
DYNAMIK AKTIV

7 til 25 °C
1 til 5 K
20 til 30 °C
1 til 10

15 °C
5K
25 °C
10

Indstillinger / køling / aktiv køling / blæsekøling
INDST. FREML.TEMPERATUR
HYSTERESE FREMLØBSTEMP.
INDST. RUMTEMPERATUR
DYNAMIK AKTIV

7 til 25 °C
1 til 5 K
20 til 30 °C
1 til 10

15 °C
5K
25 °C
10

Indstillinger / køling / passiv køling / OVERFLADEKØLING
INDST. FREML.TEMPERATUR
HYSTERESE FREMLØBSTEMP.
INDST. RUMTEMPERATUR
DYNAMIK PASSIV

7 til 25 °C
1 til 5 K
20 til 30 °C

15 °C
5K
25 °C

Indstillinger / køling / passiv køling / blæserkøling
INDST. FREML.TEMPERATUR
HYSTERESE FREMLØBSTEMP.
INDST. RUMTEMPERATUR
DYNAMIK PASSIV

7 til 25 °C
1 til 5 K
20 til 30 °C

15 °C
5K
25 °C

Anlægsværdi
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Indstillingsområde
0000 til 9999

Standard
1000
Dänisch

FRA / -10 til 10 °C

-9 °C
Ethylenglykol

1 til 500
1 til 10

100
1

1 til 20
TIL / FRA
1 til 120 min
10 til 30 VA
0 til 30 min
-20 til 5 °C
5- til 20 kW
-20 til 5 °C
TIL / FRA
TIL / FRA

1
FRA
20 min
30 VA
10 min
-15 °C
15 kW
5 °C
FRA
FRA

SILENT MODE

TIL / FRA

FRA

NØDDRIFT

TIL / FRA

FRA

GENINDSTIL VARMEPUMPE

TIL / FRA

FRA

GENINDSTIL FEJLLISTE

TIL / FRA

FRA

GENINDSTIL SYSTEM

TIL / FRA

FRA

INDGIV KODE
SPROG
Kilde
KILDETEMPERATUR MIN
KILDEMEDIUM
Varme
REGULERINGSDYNAMIK
HYSTERESE
Kompressor
MINIMAL AFRIMINGSTID
START AFRIMNING
PAUSETID
MAKSIMAL STRØM
MINIMAL DRIFTSTID
DIMENSIONERING VARME / DESIGNTEMPERATUR
DIMENSIONERING VARME / VARMEBEHOV
KONDENSAT RORTRACING / UDETEMPERATUR
ENKELTFASET DRIFT
QUICKSTART
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13. Indstillinger

13.2.2 Varmeprogram varmekreds 2
Aktiveringstids- Aktiveringstids- Aktiveringstidspar I
par II
par III

13.1 Standardindstillinger
Varmepumpestyringen er på fabrikken forprogrammeret til følgende standardindstillinger:
Koblingstider for varmekreds 1 og varmekreds 2 (dagdrift),
kun det 1. koblingstidspar er forprogrammeret.
Standard Indstillingsområde
Mandag - fredag
6:00 - 22:00
0:00 - 23:59
Lørdag - søndag
7:00 - 23:00
0:00 - 23:59
Rumtemperatur 1 / 2
Standardindstillinger uden natsænkning.
Rumtemperatur i dagdrift
20 °C
5 - 30 °C
Rumtemperatur i natdrift
20 °C
5 - 30 °C
Aktiveringstider for varmtvandsprogram
Mandag - søndag
0:00 - 24:00
0:00 - 23:59
Varmtvandstemperatur
Varmtvands-dagtemperatur
50 °C FRA / 50 - 70 °C
Varmtvands-nattemperatur
50 °C FRA / 50 - 70 °C
Stigning varmekurve
Varmekurve 1
0,6
0-5
Varmekurve 2
0,2
0-5

13.2 Varme- og varmtvandsprogrammer
I disse tabeller kan de individuelt forprogrammerede værdier registreres.
13.2.1 Varmeprogram varmekreds 1
Aktiveringstids- Aktiveringstids- Aktiveringstidspar I
par II
par III

Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma - fr
Lø - sø
Ma - sø

13.2.3 Varmtvandsprogram
Aktiveringstids- Aktiveringstids- Aktiveringstidspar I
par II
par III
Ma
Ti
On
To
Fr

Ma
Lø
Ti
Sø
On
Ma - fr
To
Lø - sø
Fr
Ma - sø
Lø
Sø

13.3 Overdragelse af apparatet

Ma - fr

Forklar apparatets funktion for brugeren, og sørg for at gøre ham/
hende fortrolig med dets anvendelse.

Lø - sø
Ma - sø

Bemærk
Overdrag denne betjenings- og installationsvejledning
til omhyggelig opbevaring. Alle informationer i denne
vejledning skal følges nøje. De indeholder informationer
om sikkerhed, betjening, installation og vedligeholdelse
af anlægget.
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14. Fejlafhjælpning
ADVARSEL Elektrisk stød
ff
Inden påbegyndelse af arbejde på apparatet skal
det gøres spændingsfrit.

14.1 Fejlindikatorer på displayet
Driftsforstyrrelser, der opstår i anlægget eller varmepumpen,
vises på displayet. Til fejlfinding og analyse af varmeanlægget og
varmepumpen kan man under Diagnose hente alle vigtige procesdata og busdeltagere og udføre en relætest.
ff
Ved fejlsøgning analyserer man alle tilgængelige parametre,
inden man åbner varmepumpens kontaktskab.
Ved alle opståede fejl (ikke ved varmgas) kobler varmepumpen
fra, den røde LED på IWS blinker i ca. 12 minutter, pausetiden
indstilles og den pågældende fejl skrives i fejllisten.
Efter at fejltiden i IWS og pausetiden er udløbet, starter varmepumpen igen. Også ved forudgående reset af varmepumpen og
når den røde LED på IWS ikke længere blinker, starter varmepumpen først igen efter at pausetiden er udløbet.
Ved alle WP-typer er fejlindgangene negeret, dvs. i normal drift
er der altid 230 V ved fejlindgangene.
Efter at varmepumpen er frakoblet (reguleringsslukning) og efter
10 sek., skal der være et signal på 230 V. Er dette ikke tilfældet,
blinker den røde LED på IWS, og fejlen samlefejl vises.
Bemærk
Denne fejl skrives i fejllisten, og systemet frakobles. 10
min efter fejlen er udbedret, slukker indikatoren på displayet. Opstår der inden for 2 driftstimer 5 varmepumpespecifikke fejl eller hardwarefejl, frakobles systemet
permanent. Så kan varmepumpen kun startes, når fejlen
er udbedret og IWS er nulstillet.
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14.2 Fejlliste
Fejlliste for WP-TYPE 1 og 1*
fejlindikator
LAVTRYK
ERR ND-TRYK
ND 2
EXV ND 2
HØJTRYK
ERR HD-TRYK
INGEN EFFEKT
ERR K EFFEKT
MIN OVEROPHEDNING
ERR M-OVER IWS
INTET KØLEMID
ERR ING K IWS
AFRIMNING
ERR AFRIMNING
VÆLGERKONTAKT
HD-SENSOR MAX
VARMEGAS MAX
FREML MIN KØL
KONTAKTOR SÆTTER SIG FAST
IWS EJ PAR
VOLUMENSTRØM
ERR VOLUMEN
ND KØLING
ERR ND KØLING
ND AFRIMNING
ERR ND AFRIMNING
ERR T-KØL IWS

Årsag til fejludløsningen
Lavtryksensoren er udløst; koblingspunkt 1,2 bar i varmedrift (absolut)
inden for 60 sekunder.
5 fejl opstået på 2 timers kompressortid.
Lavtryk < 0,9 bar absolut inden for 5 sekunder.
3 fejl opstået inden for 10 minutters kompressordriftstid.
Højtrykspressostaten er udløst; koblingspunkt 30 bar absolut.
5 fejl opstået på 2 timers kompressortid.
Højtryk < lavtryk + 2 bar inden for 30 sekunder.
5 fejl opstået på 2 timers kompressortid.
Overophedning skal < overophedning 50 % inden for 5 minutter.
5 fejl opstået på 2 timers kompressortid.
Overophedning > overophedning og åbningsgrad ekspansionsventil >
begrænsning.
5 fejl opstået på 2 timers kompressortid.
I afrimningsdrift er fremløb, returløb eller frostsikring < 10 °C, inden
afrimningen er fremløbet eller returløbet < 18 °C inden for 30 sekunder.
5 fejl opstået på 2 timers kompressortid.
Skydekontakten WP type IWS er ikke korrekt indstillet til kaskaderegulering.
Højtrykssensoren er udløst; koblingspunkt HD - 1 bar; kalibrering 1 x
hver 24. time.
Varmegastemperatur > 125 °C.
Minimal fremløbstemperatur underskredet; koblingspunkt 6,5 °C.
Kompressor- eller startrelæ blokeret.

Mulig fejlårsag / -afhjælpning
Kølemiddel undveget, ekspansionsventilen åbner ikke.

Kølemiddel undveget, ekspansionsventilen åbner ikke.
Kontrollér volumenstrøm og sensorforbindelse på varmesiden.
Fasesekvens forkert.
Ekspansionsventil arbejder ikke korrekt.

Kølemiddellækage, ekspansionsventil fungerer ikke korrekt.

Vandvolumenstrøm for lav, vandtemperatur for lav.

Afbryd strøm varmepumpe og indstil skydekontakten korrekt.
Varmens volumenstrøm for lav, indstillet rumtemperatur / varmekurve
for høj.
Indsprøjtningsventilen arbejder ikke korrekt, ekspansionsventilen arbejder ikke korrekt, kølemiddellækage.
Kontrollér varmevolumenstrøm, kontrollér fremløbssensor køling.
Kontrollér kontaktorer K1 og K2.

Varmepumpetype blev ikke overført til regulator.
Volumenstrøm overvågning fra varmeeffekt, fremløbstemperatur og
returløbstemperatur.
5 fejl opstået på 24 timers kompressortid.
Lavtrykssensoren er udløst; koblingspunkt 4 bar i køledrift (absolut)
inden for 5 sekunder.
5 fejl opstået på 2 timers kompressortid.
Lavtrykssensoren er udløst; koblingspunkt 2 bar i afrimningsdrift (absolut) inden for 10 sekunder.
5 fejl opstået på 2 timers kompressortid.

Vælg varmepumpen via parameter Varmepumpetype.
Kontrollér volumenstrøm.

Kølesensor/rekuperatorsensor

Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende konnektor,
udskift hvis defekt.

Kontraventil utæt.
Ekspansionsventil arbejder ikke korrekt.
Kølemiddel undveget.
Ekspansionsventilen åbner ikke.

Fejlliste for WP-TYPE 2 og 2*
fejlindikator
LAVTRYK
ERR ND-TRYK
FROSTBESKYTTELSE
HØJTRYK
ERR HD-TRYK
INGEN EFFEKT
ERR K EFFEKT
AFRIMNING
ERR AFRIMNING
VÆLGERKONTAKT

Årsag til fejludløsningen
Lavtrykssensoren er udløst
5 fejl opstået på 2 timers kompressortid
Frostbeskyttelsessensoren er udløst

HD-SENSOR MAX

Højtrykspressostaten er udløst
5 fejl opstået på 2 timers kompressortid
Højtryk < lavtryk + 3 bar inden for 30 sekunder
5 fejl opstået på 2 timers kompressortid
Frostsikringstemperatur < 10 °C ved afrimning
5 fejl opstået på 2 timers kompressortid
Skydekontakten WP type IWS er ikke korrekt indstillet til kaskaderegulering.
Højtrykssensoren er udløst

VARMEGAS MAX

Varmgastemperatur > 125 °C

Mulig fejlårsag / -afhjælpning
Kølemiddel undveget, ekspansionsventilen åbner ikke
Kølemiddel undveget, ekspansionsventilen åbner ikke.
Kontrollér kilde-volumenstrøm
Kontrollér volumenstrøm og sensorforbindelse på varmesiden.
Fasesekvens forkert
Vandvolumenstrøm for lav, vandtemperatur for lav
Afbryd strøm varmepumpe og indstil skydekontakten korrekt.
Varmens volumenstrøm for lav, indstillet rumtemperatur / varmekurve
for høj
Indsprøjtningsventilen arbejder ej korrekt, ekspansionsventilen arbejder ej korrekt, kølemiddellækage
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fejlindikator
KONTAKTOR SÆTTER SIG FAST
KILDE MIN

Årsag til fejludløsningen
Kompressor- eller startrelæ blokeret

Mulig fejlårsag / -afhjælpning
Kontrollér kontaktor K1 og K2

Den definerede min. kildetemperatur er underskredet.

IWS EJ PAR

Varmepumpetype blev ikke overført til regulator

Kontrollér og ændr evt. den minimale kildetemperatur. Kontrollér kilde-volumenstrøm: Kontrollér kildedimensioner.
Vælg varmepumpe via parameter Varmepumpetype

Fejlliste for WP-TYPE 3 og 3*
fejlindikator
LAVTRYK
ERR ND-TRYK
MIDDELTRYK
ERR MD-TRYK
HØJTRYK
ERR HD-TRYK
INGEN EFFEKT
ERR K EFFEKT
MIN OVEROPHEDNING
ERR M-OVER IWS
INTET KØLEMID
ERR ING K IWS
OMDRT AFV KOMPR ND
AFRIMNING
ERR AFRIMNING
VÆLGERKONTAKT
HD-SENSOR MAX
VARMEGAS MAX
ERR T-VOR IWS
ERR T-RUE IWS
ERR T-FROSTTMP IWS
ERR T-VFL IWS
IWS EJ PAR
ERR T-AUS IWS
ERR T-FORT IWS
ERR T-EIN IWS
ERR T GAS
ERR T-VER IWS
ERR T-VARME IWS

Årsag til fejludløsningen
Pressostaten for minimalt lavtryk er udløst (under 2 bar i 10 sekunder)
Gentagne udløsninger af pressostaten "LAVTRYK" i det definerede kompressordriftstidsinterval
Pressostaten for minimalt middeltryk er udløst (under 2 bar i 10 sekunder)
Gentagne aktiveringer af pressostaten "MIDDELTRYK" i det definerede
kompressordriftstidsinterval
Højtrykspressostaten er udløst (koblingspunkt 42 bar)

Mulig fejlårsag / -afhjælpning
Kølemiddel undveget. Ekspansionsventilen åbner ikke.
Afhjælp årsagen. Gennemfør dernæst en reset ved
WPM.
Kølemiddel undveget, ekspansionsventilen åbner ikke

Afhjælp årsagen. Gennemfør dernæst en reset ved
WPM.
Kontrollér volumenstrøm og sensorforbindelse på varmesiden.
Gentagne aktiveringer af pressostaten "HØJTRYK" i det definerede kom- Afhjælp årsagen. Gennemfør dernæst en reset ved
pressorldriftstidsinterval
WPM.
Højtrykket stiger ikke betydeligt over lavtrykket efter kompressorens start Kontrollér sikringerne.
og en ventetid
Gentagne aktiveringer af pressostatens "INGEN EFFEKT" i det definerede Afhjælp årsagen. Gennemfør dernæst en reset ved
kompressordriftstidsinterval (højtryk < lavtryk + 2 bar inden for 120 se- WPM.
kunder)
Overophedning af kølemiddel ved fordamperudgang eller ved kompres- Ekspansionsventil arbejder ikke korrekt.
sorindgang i for lang tid under den tilladte grænseværdi (overophedning
er < minimumsværdien for overophedning inden for 10 minutter)
Gentagne aktiveringer af pressostaten "MIN OVEROPHEDNING" i det defi- Afhjælp årsagen. Gennemfør dernæst en reset ved
nerede kompressordriftstidsinterval
WPM.
Uventet høj afvigelse af ekspansionsventilens åbningsgrad i forhold til
Kølemiddellækage. Ekspansionsventilen fungerer ikke
den angivne kurve
korrekt.
Gentagne aktiveringer af pressostaten "INTET KØLEMID" i det definerede Afhjælp årsagen. Gennemfør dernæst en reset ved
kompressordriftstidsinterval
WPM.
Omdrejningstalafvigelse kompressor mellem indstillingsværdien og den Frekvensomformere eller kompressor fungerer ikke
aktuelle værdi for det definerede tidsinterval
korrekt.
Fremløbstemperatur, frostsikringstemperatur <10°C eller volumenstrøm Vandvolumenstrømmen er for lav. Vandtemperaturen
<10 l/min (WPL 15), <15l/min (WPL 25) under afrimningsdrift er for lav
er for lav.
Gentagne udløsninger af pressostaten "afrimning" i det definerede kom- Afhjælp årsagen. Gennemfør dernæst en reset ved
pressordriftstidsinterval
WPM.
Skydekontakten WP type IWS er ikke korrekt indstillet.
Afbryd strøm varmepumpe og indstil skydekontakten
korrekt.
Pressostaten for maksimalt højtryk er udløst (42 bar)
Varmens volumenstrøm for lav. indstillet rumtemperatur / varmekurve for høj.
Varmegastemperaturens grænseværdi er overskredet (140 °C)
Indsprøjtningsventil fungerer ikke korrekt. Ekspansionsventil fungerer ikke korrekt, kølemiddellækage.
Fremløbssensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
Returløbssensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
Frostsikringssensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
Fordamperudgangssensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiKontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
område
konnektor, udskift hvis defekt.
Varmepumpetype blev ikke overført til regulator
Vælg varmepumpen via parameter Varmepumpetype.
Udetemperatursensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
Afgangsluftsensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
Indsprøjtningstemperaturens sensorværdi ligger uden for det tilladte
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
værdiområde
konnektor, udskift hvis defekt.
Kompressorindgangens sensorværdi (sugegastemperatur kompressor)
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
ligger uden for det tilladte værdiområde
konnektor, udskift hvis defekt.
Fordampertemperatursensorens værdi ligger uden for det tilladte vær- Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
diområde
konnektor, udskift hvis defekt.
Varmegastemperatursensorens værdi ligger uden for det tilladte værdi- Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
område
konnektor, udskift hvis defekt.
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fejlindikator
ERR T-OLIESUMP IWS
ERR ND-SENSOR
ERR MD-SENSOR
ERR HD-SENSOR
INV N DSP EFTER KOMM
INV N KOMM EFTER DSP
INV N SCROLL UNDERTEMP
INV N MOTOR UNDERTEMP
INV N BOARD UNDERTEMP
INV N INV UNDERTEMP
INV N PFC UNDERTEMP
INV N FEJLGRÆNSE FATAL
SOA ND UNDERSKRIDELSE
SOA ND OVERSKRIDELSE
SOA ND TILORDNING
SOA HD UNDERSKRIDELSE
SOA HD OVERSKRIDELSE
SOA HD TILORDNING
INV H INV OVERSTRØM
INV H PFC OVERSTRØM
INV H DC OVERSPÆNDING
INV H DC UNDERSPÆNDING
INV H AC OVERSPÆNDING
INV H AC UNDERSPÆNDING
INV H AC SPÆND.BALANCE
INV H AFMÆTNING
INV H INV OVERTEMPERATUR
INV H PFC OVERTEMPERATUR
INV H ROTORVEKTOR
INV H ARITMETIK
INV H INDG RELÆ ÅBEN
INV H INV STRØMBALANCE
INV H PFC STRØMBALANCE
INV H SELV OMRÅDE TAB
INV H MOTOR OVERHAST
INV N DC UNDERSPÆNDING
INV N DR.MOMENT GRÆNSE
INV N MODBUS FEJL
INV N SCROLL OVERTEMP
INV N MOTOR OVERTEMP
INV N BOARD OVERTEMP
INV N INV OVERTEMP
INV N PFC OVERTEMP
INV N INV TEMP BALANCE
INV N PFC TEMP BALANCE
INV N ADC KOMM

Årsag til fejludløsningen
Oliesumptemperatursensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde
Lavtrykssensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde

Mulig fejlårsag / -afhjælpning
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
Mellemtrykssensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
Højtrykssensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
Mindre væsentlig inverterfejl: Kommunikation mellem signalprocessor og Inverterfejl
hovedprocessor er forstyrret.
Mindre væsentlig inverterfejl: Kommunikation mellem signalprocessor og Inverterfejl
hovedprocessor er forstyrret.
Mindre væsentlig inverterfejl: Temperatursensorfejl rulletemperaturen Inverterfejl
ligger under det tilladte område.
Mindre væsentlig inverterfejl: Temperatursensorfejl motortemperaturen Inverterfejl
ligger under det tilladte område.
Mindre væsentlig inverterfejl: Temperatursensorfejl intern kredsløbstem- Inverterfejl
peratur ligger under det tilladte område.
Mindre væsentlig inverterfejl: Temperatursensorfejl inverter IGBT ligger Inverterfejl
under det tilladte område.
Mindre væsentlig inverterfejl: Temperatursensorfejl PFC IGBT ligger
Inverterfejl
under det tilladte område.
Mindre væsentlig inverterfejl: Inverterens fejlgrænse nået og inverter
Inverterfejl
spærret.
Lavtrykket har været under SOA ND grænsen i et ikke tilladt tidsrum.
Kølekredsen kan ikke forskyde driftsvilkårene i kompressorens SOA område.
Lavtrykket har overskredet SOA ND grænsen i et ikke tilladt tidsrum.
Kølekredsen kan ikke forskyde driftsvilkårene i kompressorens SOA område.
SOA områdeoverskridelse.
Kølekredsen kan ikke forskyde driftsvilkårene i kompressorens SOA område.
Højtrykket er faldet under SOA HD grænsen i et ikke tilladt tidsrum.
Kølekredsen kan ikke forskyde driftsvilkårene i kompressorens SOA område.
Højtrykket har overskredet SOA HD grænsen i et ikke tilladt tidsrum.
Kølekredsen kan ikke forskyde driftsvilkårene i kompressorens SOA område.
SOA områdeoverskridelse.
Kølekredsen kan ikke forskyde driftsvilkårene i kompressorens SOA område.
Inverter hovedfejl: Inverter IGBT overstrøm.
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: PFC IGBT overstrøm.
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: Jævnspændingsmellemkreds overspænding.
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: Jævnspændingsmellemkreds underspænding.
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: Vekselspændingsindgang overspænding.
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: Vekselspændingsindgang underspænding.
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: Spændingsforskelle mellem de tre indgangsfaser.
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: Afmætning
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: Inverter IGBT overtemperatur.
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: PFC IGBT overtemperatur.
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: Rotoren drejer ikke som forventet.
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: Aritmetisk fejl i målings- og analyseprocessen.
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: Indgangsrelæet er åbent.
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: Strømforskelle mellem de tre inverter IGBT.
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: Strømforskelle mellem de tre PFC IGBT.
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: Lavspænding områdeoverskridelse.
Inverterfejl
Inverter hovedfejl: Motor overhast.
Inverterfejl
Mindre væsentlig inverterfejl: Jævnspændingsmellemkreds underspæn- Inverterfejl
ding.
Mindre væsentlig inverterfejl: Fastspændingsmoment grænseværdi nået. Inverterfejl
Mindre væsentlig inverterfejl: Modbuskommunikation forstyrret.
Inverterfejl
Mindre væsentlig inverterfejl: Kompressor rul overtemperatur.
Inverterfejl
Mindre væsentlig inverterfejl: Kompressor-motor overtemperatur.
Inverterfejl
Mindre væsentlig inverterfejl: Kredsløb overtemperatur.
Inverterfejl
Mindre væsentlig inverterfejl: Inverter IGBT overtemperatur.
Inverterfejl
Mindre væsentlig inverterfejl: PFC IGBT overtemperatur.
Inverterfejl
Mindre væsentlig inverterfejl: Temperaturforskelle mellem de tre inverter Inverterfejl
IGBT.
Mindre væsentlig inverterfejl: Temperaturforskelle mellem de tre PFC
Inverterfejl
IGBT.
Mindre væsentlig inverterfejl: Kommunikation mellem analog-digiInverterfejl
tal-transformer og hjælpeprocessor er forstyrret.
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fejlindikator
KOMMUNIKATION IWS INV N
KOMMUNIKATION IWS INV H
INV H SAMLEFEJL 1
INV H SAMLEFEJL 2
INV N SAMLEFEJL 1
INV N SAMLEFEJL 2

Årsag til fejludløsningen
Mulig fejlårsag / -afhjælpning
Lavrelevante kommunikationsobjekter mellem IWS og inverter blev gen- Inverterfejl; kontroller kabelføring og den dertilhørentagne gange ikke korrekt overført.
de stikforbindelse, udskift hvis defekt; kontrollér inverterens spændingsforsyning.
Højrelevante kommunikationsobjekter mellem IWS og inverter blev gen- Inverterfejl; kontroller kabelføring og den dertilhørentagne gange ikke korrekt overført.
de stikforbindelse, udskift hvis defekt; kontrollér inverterens spændingsforsyning.
INV hovedfejl samlefejl 1
Inverterfejl
INV hovedfejl samlefejl 2
Inverterfejl
INV mindre væsentlig fejl samlefejl 1
Inverterfejl
INV mindre væsentlig fejl samlefejl 2
Inverterfejl

Fejlliste for WP-TYPE 4 og 4*
fejlindikator
LAVTRYK

Årsag til fejludløsningen
Pressostaten for minimalt lavtryk er udløst (under 1,0 bar i 240 sekunder).

Mulig fejlårsag / -afhjælpning
Kølemiddel undveget. Ekspansionsventilen åbner ikke.
Kontroller ventilator og smeltesikring.
ERR ND-TRYK
Gentagne udløsninger af pressostaten "LAVTRYK" i det definerede kompressorAfhjælp årsagen. Gennemfør dernæst en reset ved
driftstidsinterval.
WPM.
MIDDELTRYK
Pressostaten for minimalt middeltryk er udløst (under 1,0 bar i 240 sekunder).
Kølemiddel undveget. Ekspansionsventilen åbner ikke.
HD-kompressorens afstængningsventil åbner ikke. Kontraventil på ND-kompressorbypass åbner ikke.
Kontroller ventilator og smeltesikring.
ERR MD-TRYK
Gentagne udløsninger af pressostaten "MIDDELTRYK" i det definerede kompressor- Afhjælp årsagen. Gennemfør dernæst en reset ved
driftstidsinterval.
WPM.
HØJTRYK
ND-kompressorens højtrykspressostat (koblingspunkt 29 bar) eller HD-kompresso- Kontrollér volumenstrøm og sensorforbindelse på varrens højtrykspressostat (koblingspunkt 39 bar) er blevet tilkoblet.
mesiden.
Den indstillede rumtemperatur eller varmekurve er for høj.
Test den indstillede rumtemperatur eller varmekurve.
ERR HD-TRYK
Gentagne udløsninger af pressostaten "HØJTRYK" i det definerede kompressordrift- Afhjælp årsagen. Gennemfør dernæst en reset ved
stidsinterval.
WPM.
INGEN EFFEKT
Højtrykket stiger ikke betydeligt over lavtrykket efter kompressorens start og en
Kontrollér sikringerne.
ventetid. (Højtryk < lavtryk + 2 bar inden for 120 sekunder).
ERR K EFFEKT
Gentagne udløsninger af pressostaten "INGEN EFFEKT" i det definerede kompress- Afhjælp årsagen. Gennemfør dernæst en reset ved
ordriftstidsinterval.
WPM.
MIN OVEROPHEDNING Overophedning af kølemiddel ved fordamperudgang eller ved højtrykskompresso- Ekspansionsventil eller styrehoved fungerer ikke korrens kompressorindgang i for lang tid under den tilladte grænseværdi (overophed- rekt.
ning er < minimumsværdi for overophedning inden for 5 minutter).
ERR M-OVER IWS
Gentagne udløsninger af pressostaten "MIN OVEROPHEDNING" i det definerede
Afhjælp årsagen. Gennemfør dernæst en reset ved
kompressordriftstidsinterval.
WPM.
INTET KØLEMID
Uventet høj afvigelse af ekspansionsventilens åbningsgrad i forhold til den angivne Kølemiddellækage, ekspansionsventilen fungerer ikke
kurve.
korrekt
ERR ING K IWS
Gentagne aktiveringer af pressostaten "INTET KØLEMID" i det definerede kompres- Afhjælp årsagen. Gennemfør dernæst en reset ved
sordriftstidsinterval.
WPM.
OMDRT AFV KOMPR Omdrejningstalafvigelse kompressor mellem indstillingsværdi og aktuel værdi for Frekvensomformere eller kompressor fungerer ikke korND
det definerede tidsinterval.
rekt. Kontrollér frekvensomformerens busforbindelse.
I INV V ND
Pressostat strømafbrydelse inverter ND–kompressor er udløst.
Værdien genindstilles automatisk.
Kontrollér evt. kabelføring ved kompressor.
OVER INV V ND
Temperaturbegrænser inverter ND–kompressor er udløst.
Værdien genindstilles automatisk.
Rengør evt. frekvensomformernes kølelegeme.
ROTOR KL V ND
Pressostat rotorklemmen for ND–kompressoren er udløst.
Værdien genindstilles automatisk.
START F V ND
Pressostat start – Fejl for ND–kompressor er udløst.
Netspænding er evt. for lav til kompressorforsyningen
eller kompressorforsyningens netimpedans er for høj.
UDG INV V ND
Pressostat udgang for ND–kompressor er udløst.
Netspænding er evt. for lav til kompressorforsyningen
eller kompressorforsyningens netimpedans er for høj.
I INV V HD
Pressostat strømafbrydelse inverter HD–kompressor er udløst.
Værdien genindstilles automatisk.
Kontrollér evt. kabelføring ved kompressor.
OVER INV V HD
Temperaturbegrænser inverter HD–kompressor er udløst.
Værdien genindstilles automatisk.
Rengør evt. frekvensomformernes kølelegeme.
ROTOR KL V HD
Pressostat rotor klemmer for HD–kompressor er udløst.
Værdien genindstilles automatisk.
START F V HD
Pressostat start – fejl for HD–kompressor er udløst.
Netspænding er evt. for lav til kompressorforsyningen
eller kompressorforsyningens netimpedans er for høj.
UDG INV V HD
Pressostat udgang for HD–kompressor er udløst.
Netspænding er evt. for lav til kompressorforsyningen
eller kompressorforsyningens netimpedans er for høj.
OMDRT AFV KOMPR Omdrejningstalafvigelse kompressor mellem indstillingsværdi og aktuel værdi for Frekvensomformere eller kompressor fungerer ikke
HD
det definerede tidsinterval.
korrekt.
AFRIMNING
Fremløbstemperatur eller frostsikringens temperatursensor < 10 °C eller volumen- Vandvolumenstrøm for lav, vandtemperatur for lav.
strømmen < 5 l/min.
ERR AFRIMNING
Gentagne aktiveringer af pressostaten "afrimning" i det definerede kompressorAfhjælp årsagen. Gennemfør dernæst en reset ved
driftstidsinterval.
WPM.
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VÆLGERKONTAKT

Årsag til fejludløsningen
Skydekontakten WP type IWS er ikke korrekt indstillet.

Mulig fejlårsag / -afhjælpning
Afbryd strøm varmepumpe og indstil skydekontakten
korrekt.
HD-SENSOR MAX
ND-kompressorens højtrykssensor (27 bar) eller HD-kompressorens højtrykssensor Varmens volumenstrøm for lav, indstillet rumtempera(37 bar) er blevet tilkoblet.
tur / varmekurve for høj.
VARMEGAS MAX
Varmegastemperaturens grænseværdi er overskredet (140 °C).
Indsprøjtningsventilen arbejder ikke korrekt, ekspansionsventilen arbejder ikke korrekt, kølemiddellækage.
ERR T-VOR IWS
Fremløbssensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde.
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
ERR T-RUE IWS
Returløbssensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
ERR T-FROSTTMP IWS Frostsikringssensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde.
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
ERR T-VFL IWS
Fordamperudgangens sensorværdi ligger uden for det tilladte værdiområde.
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
IWS EJ PAR
Varmepumpetype blev ikke overført til regulator.
Vælg varmepumpen via parameter Varmepumpetype.
ERR T-AUS IWS
Udetemperaturens sensorværdi ligger uden for det tilladte værdiområde.
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
ERR T-FORT IWS
Afgangsluftens sensorværdi ligger uden for det tilladte værdiområde.
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
ERR T GAS VHD
Sugegastemperaturens sensorværdi for HD-kompressoren ligger uden for det til- Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
ladte værdiområde.
konnektor, udskift hvis defekt.
ERR T GAS VND
Sugegastemperaturens sensorværdi for ND-kompressoren ligger uden for det til- Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
ladte værdiområde.
konnektor, udskift hvis defekt.
ERR T-VER IWS
Fordampertemperaturens sensorværdi ligger uden for det tilladte værdiområde
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
ERR T-VARME IWS
Varmegastemperaturens sensorværdi ligger uden for det tilladte værdiområde.
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
ERR T-OLIESUMP IWS Oliesumptemperaturens sensorværdi ligger uden for det tilladte værdiområde.
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
ERR ND-SENSOR
Lavtrykssensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde.
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
ERR MD-SENSOR
Mellemtrykssensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde.
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
ERR HD-SENSOR
Højtrykssensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde.
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
ERR V DIF IWS
Differenstrykssensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde.
Kontrollér sensoren, dens kabler og den dertilhørende
konnektor, udskift hvis defekt.
ERR STRØM
Strømsensorens værdi ligger uden for det tilladte værdiområde.
Kontrollér kabelføring og den dertilhørende muffe, udskift hvis defekt.
ERR OLIEUDLIGNING Olieudligningsventil henholdsvis åbner eller lukker ikke.
Kontrollér kabelføring og den dertilhørende muffe, udskift hvis defekt.
KOMM U IWS CSW
Pressostat kommunikationsafbrydelse IWS / CWS.
Kontrollér kabelføring og den dertilhørende muffe, udskift hvis defekt.
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14.3 Fejlmelding sensorbrud

14.4 Varmepumpespecifikke fejl eller hardwarefejl

Hvis apparatet registrerer en fejl, vises denne tydeligt med den
nedenstående gengivne melding.

Se også kapitlet Fejlliste.

TIRSDAG 25.JUN 13

!

KL. 16:27

SENSORBRUD 70

SENSORBRUD E 71

KOMFORTDRIFT

Varmepumpen er i standby-drift.
ff
Omstil systemet til programdrift.
Spærretiden er aktiveret; EVU-spærren vises.
ff
Vent, til spærretiden er udløbet. Varmepumpen starter automatisk igen.
Der er intet varmekrav.
ff
Kontrollér de indstillede og aktuelle værdier under menupunktet "Info".

Hvis der opstår flere end én fejl samtidigt, vises altid den senest
opståede fejl.
Fejltabel
Fejl system
SENSORBRUD E 70
SENSORBRUD E 71
SENSORBRUD E 72
SENSORBRUD E 73
SENSORBRUD E 75
SENSORBRUD E 76
SENSORBRUD E 77
SENSORBRUD E 80
SENSORBRUD E 129

14.4.1 Varmepumpen kører ikke

Sensor
Shuntsensor
Kildesensor
Fremløbssensor
Returløbssensor
Udvendig sensor
Varmtvandssensor
2.VE sensor
Fjernbetjening
Solfangersensor
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Der kan være tale om en forkert sikring.
ff
Se kapitlet "Tekniske data / Datatabel".
Bemærk
Varmepumpen kan først genstartes, når fejlen er afhjulpet, og varmepumpen er nulstillet (parameter Genindstil
varmepumpe).
Yderligere parametre, der står til rådighed for systemanalyse:
-- QUICKSTART: Quickstarten må kun udføres af vores
kundeservice. Ved quickstarten udføres en kontrol af
varmepumpekompressoren.
-- RELÆTEST: Relætest af alle relæer i varmepumpestyringen.
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15. Tekniske data
Elektriske data
El-tilslutning
Energiforbrug
Relæets koblingseffekt
Sensormodstand
Max belastning relæudgang bufferladepumpe
Max belastning relæudgang varmekredspumpe
Max belastning relæudgang shuntkredspumpe
Max belastning relæudgang varmtvandsladepumpe
Max belastning relæudgang cirkulationspumpe
Max belastning relæudgang kildepumpe
Max belastning relæudgang kontakt 2. VE
Max belastning relæudgang shunt
Max belastning relæudgang solvarmepumpe
Max samlet belastning for alle relæudgange
Udførelser
Beskyttelsesgrad (IP)
Kommunikationssystem
Dimensioner
Højde
Bredde
Dybde
Vægtangivelser
Vægt

WPMW 3
232980

WPMS 3
232981

1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
8
2
2000
2 (1,5)
2 (1,5)
2 (1,5)
2 (1,5)
2 (1,5)
2 (1,5)
2 (1,5)
2 (1,5)
2 (1,5)
10 (10)

1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
8
2
2000
2 (1,5)
2 (1,5)
2 (1,5)
2 (1,5)
2 (1,5)
2 (1,5)
2 (1,5)
2 (1,5)
2 (1,5)
10 (10)

IP21
RS 232 (optisk), CAN

IP20
RS 232 (optisk), CAN

mm
mm
mm

215
246
140

100
150
85

kg

1,7

0,65

VA
A
Ω
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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GARANTI | MILJØ OG GENBRUG

Garanti
Garantivilkårene for vores tyske datterselskaber gælder ikke
for apparater købt uden for Tyskland. Tværtimod er det sådan,
at i lande, hvor vores datterselskaber sælger vores produkter,
kan en garanti kun gives af det pågældende datterselskab. En
sådan garanti gives kun, hvis datterselskabet har udarbejdet
egne garantivilkår. Derudover gives der ingen garanti.
For apparater, som købes i lande, hvor ingen af vores datterselskaber sælger vores produkter, giver vi ingen garanti. Eventuelle garantier, som er blevet lovet af importøren, forbliver
uændrede.

Miljø og genbrug
Hjælp venligst med at skåne miljøet. Efter brug skal materialerne bortskaffes i henhold til gældende nationale forskrifter.

www.stiebel-eltron.com
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Deutschland
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Verkauf
Tel. 05531 702-110 | Fax 05531 702-95108 | info-center@stiebel-eltron.de
Kundendienst
Tel. 05531 702-111 | Fax 05531 702-95890 | kundendienst@stiebel-eltron.de
Ersatzteilverkauf Tel. 05531 702-120 | Fax 05531 702-95335 | ersatzteile@stiebel-eltron.de

Australia
STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd.
4/8 Rocklea Drive | Port Melbourne VIC 3207
Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9645-4366
info@stiebel.com.au
www.stiebel.com.au
Austria
STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.
Eferdinger Str. 73 | 4600 Wels
Tel. 07242 47367-0 | Fax 07242 47367-42
info@stiebel-eltron.at
www.stiebel-eltron.at
Belgium
STIEBEL ELTRON bvba/sprl
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12
info@stiebel-eltron.be
www.stiebel-eltron.be
China
STIEBEL ELTRON (Guangzhou) Technology
Development Co., Ltd.
Rm 102, F1, Yingbin-Yihao Mansion, No. 1
Yingbin Road
Panyu District | 511431 Guangzhou
Tel. 020 39162209 | Fax 020 39162203
info@stiebeleltron.cn
www.stiebeleltron.cn
Czech Republic
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122
info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz
Denmark
Pettinaroli A/S
Mandal Allé 21 | 5500 Middelfart
Tel. 06341 666-6 | Fax 06341 666-0
info@stiebel-eltron.dk
www.stiebel-eltron.dk
Finland
STIEBEL ELTRON OY
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä
Tel. 020 720-9988
info@stiebel-eltron.fi
www.stiebel-eltron.fi

France
STIEBEL ELTRON SAS
7-9, rue des Selliers
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26
info@stiebel-eltron.fr
www.stiebel-eltron.fr
Hungary
STIEBEL ELTRON Kft.
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097
info@stiebel-eltron.hu
www.stiebel-eltron.hu
Japan
NIHON STIEBEL Co. Ltd.
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F
66-2 Horikawa-Cho
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210
info@nihonstiebel.co.jp
www.nihonstiebel.co.jp
Netherlands
STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141
info@stiebel-eltron.nl
www.stiebel-eltron.nl
Poland
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z O.O.
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29
biuro@stiebel-eltron.pl
www.stiebel-eltron.pl
Russia
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA
Urzhumskaya street 4,
building 2 | 129343 Moscow
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887
info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru
Slovakia
TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o.
Hlavná 1 | 058 01 Poprad
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148
info@stiebel-eltron.sk
www.stiebel-eltron.sk
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve
d‘erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! |
Salvo error o modificación técnica! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i
ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát
fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a
technické zmeny sú vyhradené!
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Switzerland
STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8 | 5242 Lupfig
Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501
info@stiebel-eltron.ch
www.stiebel-eltron.ch
Thailand
STIEBEL ELTRON Asia Ltd.
469 Moo 2 Tambol Klong-Jik
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188
info@stiebeleltronasia.com
www.stiebeleltronasia.com
United Kingdom and Ireland
STIEBEL ELTRON UK Ltd.
Unit 12 Stadium Court
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913
info@stiebel-eltron.co.uk
www.stiebel-eltron.co.uk
United States of America
STIEBEL ELTRON, Inc.
17 West Street | 01088 West Hatfield MA
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369
info@stiebel-eltron-usa.com
www.stiebel-eltron-usa.com

