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1. Menustruktur - overordnet 
 
TPK HS20/TPK HS20 LC styringen er opdelt i 3 lag. 
 
Første lag er hoveddisplayet. Her gives summariske oplysninger om den øjeblikkelige driftssituation. 
 

 
 
Ved at dreje på dreje-tryk knappen skiftes mellem forskellige basale oplysninger om driften: 
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Andet lag er Brugemenuen. 
Denne nås ved at trykke på Menu symbolet på styringen.  
 
 
 
 
Drej på dreje-tryk knappen for at scrolle op og ned blandt de tilgængelige parametre. 
 
Trejde lag er Installatørmenuen. 
Denne nås ved at vælge Installatørmenu i Brugermenuen. 
 
Her dukker indtastning af PIN-kode op som et lille vindue. 
Tastes blot 0000, gives adgang til at se parameterne i Installatørmenuen, men uden mulighed for at 
ændre noget: 
 

 
 
I øverste venstre hjørne ses en et hængelås-symbol. Dette indikerer den låste tilstand. 
 
Hvis der i stedet tastes koden 2003 (værdier skiftes med dreje-tryk knappen – kvittering ved tryk), fås 
fuld adgang til at læse og ændre parameterværdier, og hængelåssymbolet forsvinder. 
 
Parameterne i henholdsvis Brugermenu og Installatørmenu er en blanding af direkte adgang til 
ændring af en enkelt parameter og yderligere undermenuer med flere parametre. 
 
I de følgende afsnit er alle menuer vist. Ikke alle menuer er tilgængelige for alle kedler. Styringen 
erkender automatisk tilkoblede ekstraudstyr, og aktiverer menuer i relation hermed. 
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1.1 Menu-træ 

 
 
Menu-træet foldes ud i forbindelse med gennemgangen af parametre og menuer i de efterfølgende 
afsnit.  
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2. Brugermenu 

 
Undermenu Hvad er dette? 
Information Forskellige vinduer med informationer om status og drift 
Kedelindstillinger Indstilling af sætpunkt og valg af brændselstype 
Iltsensor kalibrering Kalibrering af iltsensor (påkrævet hver 1500 driftstime) 
Anlægsindstillinger Indstillinger for anlægget (sommer/vinter, blandekredse osv.) 
Test udgange Test af udgange: røgsuger, spjæld osv. 
Diverse indstillinger Sprog, display kontrast og lys, WiFi osv. 
Alarmer Liste over alarmer 
Installatørmenu Adgang til Installatørmenu (PIN-kode: 2003) 
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2.1 Information 

 

 

 
 
Antallet af informationsvinduer afhænger af, hvor meget udstyr, der er tilsluttet styringen. Fx vil 
tilslutning af en blandekreds give endnu et informationsvindue, hvor relevante oplysninger herom 
gives.  
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2.2 Kedelindstillinger 

 

 
Valg af brændselstype giver forindstilling af maksimale åbningsgrad for primær luftspjældet. 
Det er vigtigt, at primær luftspjældet er begrænset i sin åbningsgrad – især ved meget tørre 
brændsler (<12 % RH). 
 
Tørt hårdt træ: <15 % RH 
Hårdt træ: <25 % RH 
Tørt nåletræ: <15 % RH 
Nåletræ: <25 % RH 
 
 

Parameter Forklaring Min Max Default 
Kedeltemperatur Sætpunkt for kedeltemperaturen 85 87 85 °C 
Brændselstype Forvalg af brændselstype  Tørt hårdt træ, hårdt 

træ, tørt nåletræ, 
nåletræ 

Hårdt 
træ 
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2.3 Anlægsindstillinger 

 
Parameter Forklaring Min Max Default 
Sommer Indstilling af funktioner for anlægget ved 

sommer tilstand 
Undermenu 

VV indstillinger Indstillinger af varmt vandsfunktionen Undermenu 
VV circulation 
indstil. 

Indstillinger for 
varmtvandscirkulationsfunktionen 

Undermenu 

Blandekreds 
indstill. 

Indstillinger for blnadekreds(e) 
Undermenu 
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2.3.1 Sommer 
Parameter Forklaring Min Max Default 
Mode Funktionsmåde ved sommerdrift OFF, ON, AUTO OFF 
Akt. temp. Udetemperatur ved hvilken sommerdrift 

aktiveres (hvis Mode = AUTO) 
5 35 21 °C 

Deakt. temp. Udetemperatur ved hvilken sommerdrift 
deaktiveres (hvis Mode = AUTO) 

1 Akt. 
temp. - 1 

20 °C 

 

2.3.2 VV indstillinger 
Parameter Forklaring Min Max Default 
VV temp. sætp. 1) Varmtvandstemperatur sætpunkt 10 70 55 °C 
VV pumpe mode Aktivering af pumpe, valg af prioritrering OFF, ingen prioritet, 

prioritet 2) 
OFF 

VV hysterese Antal grader lavere end sætpunktet, hvor VV 
funktion starter 

1 15 5 °C 

Tidsintervaller Indstilling af intervaller for VV produktion OFF, ON -> Hverdage, lørdage, 
søndage 3) 

1) Funktion kun tilgængelig hvis Udgang 21-22 funktion (Installatørmenu) er valgt til Varmtvandspumpe. 
2) Ved prioritet stoppes anlægspumper under varmtvandsproduktion (inkl. kedelpumpe), men kun hvis Lagertankssystem 
er sat til OFF. 
3) Ved aktivering af intervaller (ON), give mulighed for indstilling af op til 3 daglige intervaller, hvor VV temperaturen kan 
sænkes med et antal grader. 

 

2.3.3 VV cirkulation indstillinger 
Parameter Forklaring Min Max Default 
Cirk.OFF.time. 1) Tidperiode hvor cirkulationspumpen står 

stille 
10 70 55 °C 

Cirk.ON.time Tidsperiode hvor cirkulationspumpen kører OFF, prioritet, ingen 
prioritet 2) 

OFF 

Start temperatur Antal grader lavere end sætpunktet, hvor VV 
funktion starter 

1 15 5 °C 

Tidsintervaller Indstilling af intervaller for VV cirkulation OFF, ON -> Hverdage, lørdage, 
søndage 3) 

 

2.3.4 Blandekredsindstillinger 
Parameter Forklaring Min Max Default 
Fremløbstemp. Indstilling af fremløbstemperatur 1) 2) 2) 3) 
Rumtermostat Indstillinger for rumtermostat Undermenu 2.3.4.1 
Vejrkompensering Indstillinger for vejrkompensering Undermenu 2.3.4.2 
Tidsintervaller Indstilling af intervaller for blandekreds 

cirkulation 
OFF, ON -> Hverdage, lørdage, 
søndage 4) 

1) Kun mulig hvis udetemperaturstyring er slået fra. 
2) Afhænger af indstilling af min og max temperaturer indstillet i Installatørmenu 
3) Afhænger af valgt anlægstype 
4) Indstilling af 3 intervaller for hver gruppe er mulig; hvert af de 3 intervaller kan indstilles med hver sin ændring af 
ønsket fremløbstemperatur. 
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2.3.4.1 Rumtermostat 

Parameter Forklaring Min Max Default 
Termostat support Aktivering af termostatfunktion OFF ON OFF 
Red. fremløbstemp. 
term. 

Reduktion af fremløbstemperaturen når 
termostat lukker 

0 20 7 °C 

Rumtemperaturfaktor Rumtemperaturens indflydelse på 
fremløbstemperaturen 

0 50 20 1) 

1) Korrektion af fremløbstemp. = (Ønsket rumtemp. – faktisk rumtemp.)*(Rumtemp.faktor/10) 

2.3.4.2 Vejrkompensering 

Parameter Forklaring Min Max Default 
Udetemp.styr.blande-
kreds 

Aktivering af udetemperaturstyring 
OFF ON OFF 

Varmekurve 
blandekreds 

Valg af ønsket varmekurve 
0,1 4,0 0,8 

Kurveforskydning Parallelforskydning af valgte varmekurve -20 20 0 °C 1) 
1) Indirekte forskydning: indstillingen simulerer en ønsket ændring i rumtemperaturen. 
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2.4 Diverse indstillinger 

 
Parameter Forklaring Min Max Default 
Tid Indstilling af ur og dato - 
Display lysstyrke Indstilling af displayets lysstyrke 10 100 80 % 
Display kontrast Indstilling af displayets kontrast 0 100 64 % 
Lyd Aktivering af lydfunktioner OFF, ON, ON 6:00-22:00 
Sprog Aktivering af ønsket sprog i displayet - 
WiFi Indstillinger for WiFi Der henvises til manualen for 

ecoNET 
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2.5 Test udgange 

 
 
Listen over udstyr til output-test afhænger af aktuelle tilslutninger. 
Hvert af de tilsluttede output kan testes ved at sætte dem ON. Alle sættes automatisk OFF igen, når 
menuen forlades. 
 

2.6 Alarmer 

 
 
Op til i alt 100 alarmer gemmes i styringen. 
Man scroller mellem de forskellige alarmer ved at dreje på dreje-tryk knappen. 
Alarmvinduet giver informationer om alarmens type og/eller årsag, tidspunktet hvor alarmen indtraf, 
og hvor den igen er ophævet.  
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3. Installatørmenu 

 
 
 

Undermenu/parameter Hvad er dette? 
Kedel indstillinger Temperaturer, røgsuger indstillinger, iltstyring osv. 
Anlægsindstillinger Centralvarmeindstillinger, VV indstillinger, blandekredse osv. 

Lagertanksindstillinger Valg af lagertanksanlæg, indstilling af temperaturer osv. 
Udgang 20-21 funktion Valg af funktion for udgang 20-21; varmtvandsproduktion eller 3-vejs ventil for anlægsprioritering 

Fabriksindstillinger Tilbagestilling til parameterindstillinger ved levering 

Servicemenu Ingen adgang (kode) 
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3.1 Kedelindstillinger 

 
Parameter/undermenu Forklaring Min Max Default 
Røgsuger indstillinger Parametre for røgsugeren Undermenu 3.1.1 
Røggastemperatur 
indst. 

Parametre for røggastemperaturen Undermenu 3.1.2 

Kedeltempertaur indst. Parametere for kedeltemperaturen Undermenu 3.1.3 
Udbrændingstid Efterløb for røgssuger og kedelpumpe 

efter stopbetingelser er opfyldt 
1 250 15 min 

Ekstrakedel mode Aktivering og valg af typen af ekstrakedel OFF, gas/olie 
kedel, biomasse 
kedel 

OFF 

Ekstrakedel type Valg af om ekstrakedel er ekstern kedel, 
eller fx brænder monteret på 
hovedkedlen 

Integreret, ekstern Ekstern 

Iltstyring Indstillinger for iltstyring Undermenu 3.1.4 
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3.1.1 Røgsuger indstillinger 
Parameter Forklaring Min Max Default 
Min. hastighed Indstilling af røgsugerens minimal hastighed 20 80 1) 
Max. hastighed Indstilling af røgsugerens maksimale 

hastighed 
30 99 2) 

Optændingshastig. Indstilling af røgsugerhastigheden ved 
optænding 

30 100 3) 

Genfyldningshast. Indstilling af røgsugerhastighedens forøgelse 
i forhold til maks. ved genfyldning 

20 50 20 % 

1) Værdi afhænger af kedeltypen: Bonus 30 LC: 30 %; Solo Innova 30 LC MK2: 30 %; Solo Innova 50 LC MK2: 50 % 
2) Værdi afhænger af kedeltypen: Bonus 30 LC: 45 %; Solo Innova 30 LC MK2: 45 %; Solo Innova 50 LC MK2: 70 % 
3) Værdi afhænger af kedeltypen: Bonus 30 LC: 60 %; Solo Innova 30 LC MK2: 60 %; Solo Innova 50 LC MK2: 90 % 

3.1.2 Røggastemperatur indstillinger 
Parameter Forklaring Min Max Default 
Røggastemp. 
delta 

Sætpunktet for røggastempertur = aktuel 
kedeltemperatur + røggastemp. delta 

0 180 1) 

Min. røggastemp. Udbrænding kan starte, når 
røggastemperaturen bliver mindre end 
denne værdi 

20 150 88 °C 

1) Værdi afhænger af kedeltypen: Bonus 30 LC: 65 °C; Solo Innova 30 LC MK2: 65 °; Solo Innova 50 LC MK2: 50 °C 

3.1.3 Kedeltemperatur indstillinger 
Parameter Forklaring Min Max Default 
Min. kedeltemp. Minimum indstillelig kedeltemperatur i 

Bruger menu 
83 85 85 °C 

Max. kedeltemp Maksimum indstillelig kedeltemperatur i 
Bruger menu 

85 87 87 °C 

Kedel alarmtemp. Alarmtemperatur for kedlen 80 103 95 °C 

3.1.4 Iltsensor 
Parameter Forklaring Min Max Default 
Iltsensor funktion Aktivering af iltstyringsfunktion OFF ON ON 
Sætpunkt ilt Indstilling af sætpunkt for iltprocent 4 17 7 % 
Max. ilt (udbrænd.) Indstilling af max. iltprocent hvor 

udbrænding starter 
14 19 17 % 

Optænd.max.tid Maksimale optændingstid (røgtemp. > 
min) 

1 255 60 min 

Min. PAV Min. PAV under drift 0 50 10 % 
Max. PAV – tørt hårdt 
træ 

Max. PAV under drift med tørt hårdt træ 
10 100 1) 

Max. PAV –hårdt træ Max. PAV under drift med normalt hårdt 
træ 

10 100 2) 

Max. PAV – tørt blødt 
træ 

Max. PAV under drift med tørt nåletræ 
10 100 3) 

Max. PAV – blødt træ Max. PAV under drift med normalt 
nåletræ 

10 100 4) 

1) Værdi afhænger af kedeltypen: Bonus 30 LC: 30 %; Solo Innova 30 LC MK2: 30 %; Solo Innova 50 LC MK2: 50 % 
2) Værdi afhænger af kedeltypen: Bonus 30 LC: 45 %; Solo Innova 30 LC MK2: 45 %; Solo Innova 50 LC MK2: 70 % 
3) Værdi afhænger af kedeltypen: Bonus 30 LC: 60 %; Solo Innova 30 LC MK2: 60 %; Solo Innova 50 LC MK2: 90 % 
4) Værdi afhænger af kedeltypen: Bonus 30 LC: 60 %; Solo Innova 30 LC MK2: 60 %; Solo Innova 50 LC MK2: 90 % 



 STYRINGS-
MANUAL 

HK LC 10-03-2016 
Side 17 

 

3.2 Anlægsindstillinger 

 
Parameter/undermenu Forklaring Min Max Default 
Kedelpumpe funktion Indstillinger for kedelpumpefunktionen Undermenu 3.2.1 
VV indstillinger Indstillinger for VV produktion Undermenu 3.2.2 
VV cirkul. indstillinger Aktivering af VV cirkulation OFF ON OFF 
Blandekreds 1 indstil. Indstillinger for blandekreds 1 Undermenu 3.2.3 
Blandekreds 2 indstil. Indstillinger for blandekreds 2 Undermenu 3.2.4 
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3.2.1 Kedelpumpe funktion 
Parameter Forklaring Min Max Default 
Stop v. VV 
produktion 

Varighed af stop af kedelpumpe ved VV 
produktion 1) 

0 255 0 min 

Kedelpumpe 
funktion 

Indstilling af funktion for kedelpumpe 1) OFF, ON, 
Varmeveksler 2) 

ON 

1) Funktion kun til rådighed, hvis Lagertankssystem er sat til OFF og har kun funktion, hvis VV pumpe mode er sat til 
Prioritet 
2) Ved valg af ”Varmeveksler” kører kedelpumpen kontinuert. 

3.2.2 VV indstillinger 
Parameter Forklaring Min Max Default 
Forøgning 
kedeltemp. VV 

Hævning af kedeltemperaturen ved VV 
produktion 

2 15 5 °C 

Max VV 
temperaturen 

Indstilling af den maksimalt mulige indstilling 
af VV temperaturen i Bruger menuen 

25 80 70 °C 

Forlæng. drift VV 
pumpe 

Fortsat drift af VV pumpe efter at sætpunktet 
for VV er nået 1) 

0 99 0 min. 

1) Funktion kun til rådighed, hvis Lagertankssystem er sat til OFF 

3.2.3 Blandekreds 1 indstillinger 
Parameter Forklaring Min Max Default 
Blandekreds 
support 

Aktivering og funktion af blandekreds Off, Anlæg ON, Gulv 
ON, Pumpe alene 

Gulv 
ON 

Termostat valg Valg af termostattype Universal, ecoSTER 1) 
Min. blandekreds 
temp. 

Indstillelig minimum temperatur i Bruger 
menuen 

20 90 2) 

Max. blandekreds 
temp. 

Indstilelig maksimum temperatur i Bruger 
menuen 

22 90 2) 

Ventils åbningstid Ventilens åbningstid fra o til 100 % åben. 
10 255 

140 
sek. 

Pumpestop 
termostat 

Angivelse af, om pumpen skal stoppe når 
termostaten ikke kalder på varme. 

Nej Ja Ja 

Sommerdrift Aktivering af sommerdrift for blandekredsen OFF ON ON 
Blandeventil 
dead-zone 

Interval omkring sætpunkt, hvor der ikke sker 
nogen regulering. 

0 4 0,5 °C 

1) Afhænger af tilslutninger 
2) Afhænger af valg under Blandekreds support 
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3.2.4 Blandekreds 2 indstillinger 
Parameter Forklaring Min Max Default 
Blandekreds 
support 

Aktivering og funktion af blandekreds Off, Anlæg ON, Gulv 
ON, Pumpe alene, 
Ked. retur beskyttel. 
1) 

Gulv 
ON 

Termostat valg Valg af termostattype Universal, ecoSTER 2) 
Min. blandekreds 
temp. 

Indstillelig minimum temperatur i Bruger 
menuen 

20 90 3) 

Max. blandekreds 
temp. 

Indstilelig maksimum temperatur i Bruger 
menuen 

22 90 3) 

Ventils åbningstid Ventilens åbningstid fra o til 100 % åben. 
10 255 

140 
sek. 

Pumpestop 
termostat 

Angivelse af, om pumpen skal stoppe når 
termostaten ikke kalder på varme. 

Nej Ja Ja 

Sommerdrift Aktivering af sommerdrift for blandekredsen OFF ON ON 
Blandeventil 
dead-zone 

Interval omkring sætpunkt, hvor der ikke sker 
nogen regulering. 

0 4 0,5 °C 

1) Blandekreds 2 kan anvendes til styring af pumpe og 3 vejs shuntmotor for returtemperaturbeskyttelse af kedlen 
2) Afhænger af tilslutninger 
3) Afhænger af valg under Blandekreds support 
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3.3 Lagertanksindstillinger 
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Parameter Forklaring Min Max Default 
Lagertankssystem Valg af lagertankssystem – se 

Anlægsmanual 
OFF, System 1 (T1), 
System 2 (T1), System 3 
(T2) 

OFF 

Max. 
lagertankstemp. 

Indstilling af temperaturen ved 
topsensoren i den primære lagertank (T1 
eller T2) 

30 87 65 °C 

Min. 
lagertankstemp. 

Indstilling af minimumtemperaturen i 
lagertanken, som bestemmer aktivering af 
ekstern varmekilde 

0 60 40 °C 

Start hyst. pumpe 
1)  

Maximum temperaturforskel mellem tanke. 
Hvis forskellen er større end denne 
temperaturforskel, starter hhv. den ene eller 
den anden lagertanksfpumpe 

3 20 5 °C 

Stop hyst. pumpe 
1) 

Minimum temperaturforskel mellem tanke. 
Hvis forskellen er mindre end denne 
temperaturforskel, stopper hhv. den ene eller 
den anden lagertankspumpe 

1 Start – 1 2 °C 

Overskudsvarme Aktivering af overskudsvarme funktion OFF ON OFF 
Max lagertank 
temp.  

Overskudsvareme: Ved overskridelse af 
denne temperatur tvangsåbnes alle 
forbrugere (varmekredse, VV produktion 
osv.) 

50 100 98 °C 

Ekstra kedel stop 
hysterese 2) 

Hvis Ekstra kedel funktionen er aktiveret, 
indstilles her temperturforskellen mellem 
Max. lagertankstemp. og stop af ekstra kedel 

0 20 4 °C 

Restvarme 
kedelp. start 

Restvarmefunktion. Denne flytter restvarme 
fra kedlen til lagertanken, efter at 
forbrændingen i kedlen er overstået. Hvis 
kedeltemperaturen er er mere end denne 
forskel større end lagertankstemp., starter 
kedelpumpen igen. 

5 20 5 °C 

Restvarme 
kedelp. stop 

Restvarmefunktion. Denne flytter restvarme 
fra kedlen til lagertanken, efter at 
forbrændingen i kedlen er overstået. Hvis 
kedeltemperaturen er er mindre end denne 
forskel større end lagertanktemp., stopper 
kedelpumpen igen. 

1 Start-3 2 °C 

Anlægsstop min. 
temp. 

Anlægspumperne stopper, hvis 
lagertankstemperaturen bliver mindre end 
denne. 

0 50 20 °C 

Zoneventil 3) Aktivering af zoneventil funktion OFF ON ON 
Zoneventil 
temperatur 3) 4) 

Ved lagertanktemp. lavere end denne 
skifter zoneventil til top/center af tank. 

1 80 40 °C 

Zoneventil 
hysterese 3) 4) 

Ved lagertanktemp. højere end denne 
temperaturforskel over sætpunkt, skifter 
zoneventilen tilbage til bunden af tanken. 

1 20 5 °C 

1) Parametrene er kun tilgængelige  
2) Funktion er kun tilgængelig, hvis Ekstra kedel mode er sat til enten Olie/gas eller Biomasse kedel. 
3) Funktion kun tilgængelig, hvis Udgang 20-21 er sat til Zoneventil 
4) Er kun tilgængeloge hvis Zoneventil er sat til ON. 
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4. Funktioner 
Mange af parametrene i styringen er forklaret i de foregående afsnit. 
I de efterfølgende afsnit gives en gennemgang af udvalgte funktioner, hvor mulighederne enten er 
flere eller mere komplicerede. 
 

4.1 Varmtvandsfunktion 

Primær funktion: 
Varmtvandsfunktionen anvendes normalt kun sammen med System 1 og System 2, men kan i 
princippet også anvendes sammen med System 3. 
Forudsætningen for, at funktionerne i styringen fungerer efter hensigten er, at anlægget er opbygget 
i henhold til et af de installationsdiagrammer, som forefindes i Anlægsmanualen. 
 
Er installationen lavet efter et af de angivne installationsdiagrammer, kan energien til opvarmning af 
varmtvandsvandsbeholderen komme fra enten kedlen eller lagertanken. 
 
Energi fra kedlen: 
Hvis lagertankene er kolde, og kedlen er startet op, og kedeltemperaturen er højere end 
aktiveringstemperaturen for kedelpumpen, vil varmtvandpumpen starte, når kedeltemperaturen er 
højere end den aktuel varmtvandstemperatur (som selvfølgelig skal være mindre end sætpunktet for 
varmt vand). 
 
Energi fra lagertanken: 
Hvis kedlen er stoppet (eller kold), og lagertankstemperaturen en højere end aktuel 
varmtvandstemperatur, starter varmtvandspumpen, hvis den aktuelle varmtvandstemperatur er 
lavere end sætpunktet for varmt vand. 
 

Sekundære funktioner: 
Forlænget drift af varmtvandspumpen: 
Hvis det er ønskeligt, at varmtvandspumpen fortsætter opvarmningen af varmtvandsbeholderen en 
periode efter at sætpunktet er nået, indstilles dette med parameteren Forlæng. drift VV pumpe 
(Installatør menu/Anlægsindstillinger/VV indstillinger). Funktionen er kun mulig, hvis Lagertanks 
support er sat til OFF. 
 
Varmtvandscirkulation: 
Hvis varmtvandssystemet er udstyret med cirkulation, kan dette også håndteres af styringen. 
Reguleringen fungerer som en timer-regulering, dvs. driften af VV-cirkulationspumpen sker efter en 
programmeret køretid og en pausetid. 
Ligeledes kan der indstilles en minimum VV temperatur for drift af cirkulationssystemet. 
Yderligere kan der ved hjælp af parameteren Tidsintervaller indstilles 3 uafhængige perioder per 
døgn for hverdage, lørdag og søndag. Dvs. man kan programmere i hvilke perioder VV-cirkulationen 
er aktiv, og i hvilke perioder funktionen ikke er aktiv. 
 
OBS: vær opmærksom på, at man ikke kan have både varmtvandsproduktion og zoneventil for 
anlægsprioritering styret på én gang. De 2 forskellige funktioner bruger den samme udgang. Valget 
mellem de 2 funktioner foretages med parameteren Udgang 20-21 funkton (Installatør menu). 
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4.2 Returtemperatur beskyttelse via blandekreds 2 

Hvis man ønsker at anvende en motorstyret 3-vejs ventil (3-punkts motor) og en pumpe i stedet for 
en ladekreds, kan man anvende blandekreds 2’s hardware til dette. 
 
Under parameteren Blandekreds support for blandekreds 2, vælges Ked. retur beskyttel. 
 
Fremløbsfølerindgangen (terminal 26-27) anvendes til en returtemperaturføler, som placeres i 
strengen mellem 3-vejs ventilen og kedlen. 
Kedelpumpen tilsluttes stadig kedelpumpeudgangen (terminal 8-9). 
3-vejs ventilens motor tilsluttes terminal 16-17-18. 
 

4.3 Lagertanksfunktion 

Lagertanksfunktionen afhænger grundlæggende af, hvilket af de 3 systemer, der valgt. 
For at funktionerne i styringen skal fungere optimalt, er det vigtigt at det enkelte system er opbygget 
i henhold til et af de installationsdiagrammer, som forefindes i Anlægsmanualen. 
 
OBS: Hvis der ikke er valgt noget system (OFF), vil flere funktioner ikke som normalt være afhængig af 
temperaturforholdene i lagertanken(e), fx vil produktion af varmt vand være afhængig af 
kedeltemperaturen alene, og ikke som normalt af enten kedeltemperaturen eller 
largertankstemperaturen. 
 
Anvendelse af zoneventil: 
Til prioritering af varme til anlægget, kan der anvendes en 3-vejs zonevetil, som skifter mellem at 
tage hele lagertanksvolument med eller kune en del af det. 
På denne måde kan man undgå at ”slæbe” hele den kolde bund med i opvarmningen, hvorved der 
hurtigere kan opnås en højere temperatur i den øvre del af lagertanken. 
Anlægsprioriteringsfunktionen kan i øvrigt anvendes i alle 3 systemer. 
 
OBS: vær opmærksom på, at man ikke kan have både varmtvandsproduktion og zoneventil for 
anlægsprioritering styret på én gang. De 2 forskellige funktioner bruger den samme udgang. Valget 
mellem de 2 funktioner foretages med parameteren Udgang 20-21 funkton (Installatør menu). 
 
System 1: 
I dette system fungerer alle tanke (1 eller flere) som om det var et sammenhængende volumen. 
Dvs. der er ikke nogen interaktion mellem flere tanke (som i System 2 eller 3). 
 
Alle reguleringer baseres på topføleren (T1) i tanken(e). 
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System 2: 
I dette system forudsættes det at der anvendes(minimum) 2 lagertanke – en primær tank og en 
sekundær tank. 
Kedlen (og anlægget) er kun forbundet direkte med den primære tank. Den sekundære tank 
anvendes til lagring af overskudsvarme, der ved behov flyttes tilbage til primær tanken. 
Flytningen af energi foretages ved hjælp af 2 pumper, der henholdsvis flytter vand fra bunden af den 
ene tank til den og visa versa. 
 
Alle reguleringer baseres på topføleren (T1) i primær tanken og føleren i toppen af sekundær tanken 
(T4). 
 
System 3: 
I dette system forudsættes det at der anvendes(minimum) 2 lagertanke – en primær tank og en 
sekundær tank. 
Primær tanken forudsættes at indeholde en brugsvandstank. 
Produktionen af brugsvand er prioriteret. 
Øvrig funktion af systemet er som System 2. 
 
Alle reguleringer baseres på føleren placeret ved bunden af varmtvandsbeholderen (T2) i primær 
tanken og føleren i toppen af sekundær tanken (T4). 
 
Funktion af lagertankspumper – System 2 og 3: 
Pumperne styres med udgangspunkt i indstillingen af Max. lagertankstemp. 
Sammen med parametrene Start hyst. pumpe og Stop hyst. pumpe, startes henholdsvis pumpen, der 
flytter energi fra primær tanken til sekundær tanken og omvendt. 
 
Når temperaturen ved T1 for System 2 eller ved T2 for System 3 bliver højere end Max. 
lagertanktemp. og det samtidig gælder, at (aktuel temperatur ved T1 eller T2 minus Start hyst. 
pumpe) er større end aktuel temperatur ved T4, starter pumpen tilsluttet udgang 7-8 (fra primær 

tank -> sekundær tank – symbol: ). 
 
Når temperaturen ved T4 bliver højere end (Aktuel lagertanktemp. ved T1 eller T2 + Start hyst. 

pumpe), starter pumpen tilsluttet udgang 6-7 (fra sekundær tank -> primær tank – symbol: . 
 
Pumperne stopper igen, når temperaturforskellen igen bliver lavere end Stop hyst. pumpe. 
 
Overskudsvarme: 
Når funktionen overskudvarme er aktiveret (ON), bortledes energi fra tankene, når temperaturen ved 
T1 overskrider værdien af Max. lager temp. (default 98 °C). 
Funktionen kan bruges fx i forbindelse med tilslutning af solvarmesystem til lagertankene. 
 
Ved overskridelse af maksimal tempeaturen (default 98 °C), tvangsåbnes alle forbrugere 
(pumpekredse, blandekredse osv.). Dog åbnes blandekredsene ikke 100 %, men vil køre 
normalfunktionen, dvs. maksimale fremløbstemperatur indstilling for blandekredsen vil forblive 
overholdt. 
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Restvarme fra kedel: 
Når forbrændingen i kedlen er gennemført (røgsuger og pumpe stoppet), stiger temperaturen igen i 
kedlen. Dette skyldes varmeenergi oplagret i keramiksættet. 
Denne restvarem kan delvist udnyttes ved hjælp af restvarmefunktionen, der igen starter 
kedelpumpen, når temperaturen i kedlen har nået en passende høj temperatur i forhold til 
temperaturen i toppen af lagertankene. 
 
Parameteren Restvarme kedelp. start bestemmer hvor meget højere kedeltemperaturen skal være i 
forhold til temperaturen i toppen af lagertanken, før kedelpumpen starter. 
Parameteren Restvarme kedelp. stop bestemmer hvornår pumpen skal stoppe igen. 
 
OBS: kedelpumpen stopper altid, hvis kedeltemperaturen bliver mindre end 58 °C. 
Minimum lagertankstemperatur for stop af anlægspumper: 
Parameteren Anlægsstop min. temp. bestemmer hvor lav fremløbstemperaturen til anlægget fra 
lagertankene må blive. Dvs. hvis temperaturen i lagertankene bliver mindre end denne temperatur, 
stopper anlægspumperne. 
 
3-vejs zoneventil: 
Zoneventilfunktionen anvendes til at prioritere varme til anlægget. 
Dette gøres ved at ”by-passe” en del af lagertanksvolumet under opstart af kedlen. 
Dvs. når lagertankstemperaturen (System 1 og System 2: T1, System 3: T2) bliver mindre end den 
indstillede temperatur via parameteren Zoneventil temperatur skifter zoneventilen fra retur til 
bunden af lagertankene til midten (eller andet sted længere oppe på tanken). 
Når temperaturen bliver højere end (Zoneventil temperatur + Zoneventil hysterese) skifter ventilen 
tilbage til bunden af lagertankene. 
Der henvises i øvrigt til Anlægsmanualen mht. korrekt installation af zoneventilen. 
 

4.4 Blandekreds 

Kedlens styring er forberedt for tilslutning af to udetemperaturstyrede blandekredse. 
Når en fremløbsføler monteres i styringen (se afsnit 5), aktiveres/vises de relevante menuer for 
tilpasning af blandekredsens funktioner. 
 
Blandekredsen bygges af en motorstyret 3-vejsventil og en fremløbspumpe. 
3-vejs ventilen skal have en såkaldt 3-punkts motor, 230 VAC. 2 faser styrer hhv. højre og venstre 
drejning af ventilens aksel.  
Korrekt tilslutnings skal tjekkes – hvis ventilen drejer i den modsatte retning af forventet, ombyttes 
blot tilslutningen af de to faser. 
 
For korrekt funktion af 3-vejsventilen, skal styringen programmeres med relevante oplysninger for 
denne: 

• Åbnetid for blandeventil (se afsnit 3.5.2) 
o Dette er den tid i sekunder, som ventilen kræver for at åbne fra 0 til 100 % åben. 
o Styringen kan håndtere ventiler med åbningstider fra 10 til 255 sekunder. 

• Dæmpning (dead-zone) (se afsnit 3.5.2) 
o For at ventilen ikke skal ligge og pendle hele tiden, vælges en passende zone omkring 

den ønskede fremløbstemperatur, hvor styringen ikke regulerer ventilens position. 
o Fabriksindstillingen på 2 °C giver en rolig ventil, men vil tillade en variation på +/- 2 °C i 

fremløbstemperaturen. 
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Valg af blandekredstype: 
I styringen vælges hvilket varmesystem blandekredsen skal styre: ren pumpekreds, radiatorkreds 
eller gulvarmekreds. 
Valget begrænser den maksimalt mulige fremløbstemperatur – ved gulvarmekreds stopper pumpen, 
hvis fremløbstemperaturen overskrider 55 °C. 
 
Min. blandekreds temp. og Maks. blandekreds temp. indstilles for hver blandekreds – se afsnit 3.5.2. 
Hvis der er valgt drift uden udetemperaturføler (ikke tilsluttet eller frastillet) vil indstillingerne her 
begrænse indstillingsintervallet i 
Brugermenu/Anlægsindstillinger/Blandekreds/Fremløbstemperatur. 
Hvis der er valgt drift med udetemperaturkompenseret fremløbstemperatur (udeføler monteret og 
aktiveret), vil indstillingerne af Min. blandekreds temp. og Maks. blandekreds temp. sikre, at 
temperaturen i blandekredsen bliver i dette interval, selv om den valgte Varmekurve (se afsnit 2.5.4) 
måtte foreskrive en temperatur uden for intervallet. 
 

OBS: kedlens styring kan ikke anvendes som sikring mod for høj fremløbstemperatur. Hvis anlægget 
– især gulvvarmesystemer – har en foreskrevet maksimal temperatur, skal dette sikres på anden 
måde. 
 
Varmekurver (se afsnit 2.5.4): 

 
 
Den valgte varmekurve styrer fremløbstemperaturen i blandekredsen i afhængighed af 
udetemperaturen. Generelt jo koldere udenfor, jo højere fremløbstemperatur. 
Den valgte varmekurve (0,1 – 4,0) styrer stigningsgraden i fremløbstemperaturen ved faldende 
udetemperatur. 
 
Typiske valg af varmekurve for forskellige anlægstyper: 
Radiatorkreds:  1,0 – 1,6 
Gulvvarmekreds: 0,2 – 0,6 
Lagertank:  1,8 – 4,0 
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Individuelle tilpasninger kan være nødvendige. 
 
Tips: 

• Hvis rumtemperaturen stiger, når udetemperaturen falder, er der valgt en for høj værdi for 
varmekurven. 

• Hvis rumtemperaturen falder, når udetemperaturen falder, er der valgt for lille en værdi for 
varmekurven. 

• Hvis rumtemperaturen er tilpas, når udetemperaturen er lav (frostvejr), men 
rumtemperaturen er for lav, når det er varmere vejr, anbefales det at vælge en mindre værdi 
for varmekurven, og derefter foretage en Kurveforskydning (se afsnit 2.5.4) af varmekurven.  

 

4.5 PAV – max åbning (forpufninger) 

Maksimalbegrænsningen af åbningen af PAV under drift, er væsentlig for en problemfri drift. 
Den nødvendige maksimale åbningsgrad for PAV er afhængig af det valgte brændsel (type og 
fugtighed). 
 
Default indstillingerne for Max PAV ved de 4 forudindstillede trækvaliteter er baseret på henholdsvis 
hårdt træ (bøg og lignende) ved henholdsvis lille vandindhold og normalt vandindhold (15 – 25 % RH), 
og blødt træ (gran og lignende) ved lille vandindhold og normalt vandindhold (15 – 25 % RH). 
 
Symtomer på forpufning: 

• Kedlen begynder at ”skyde” 
• Sekundær luft spjældet (SAV) åbner helt, og PAV lukker mere og mere i 
• Flammen kommer og forsvinder i forbrændingskammeret – når kedlen ”skyder”, ”pustes” 

flammen ud. 
 
Hvis det valgte brændsel er meget tørt og samtidigt kløvet ned i en lille diameter (<10 cm), vil det 
kunne opleves at kedlen ikke kan følge med forgasningen af brændet. 
Her hjælper det ikke at øge PAV maksimal indstillingen (ud fra ideen om at forsøge at skylle 
indfyringskammeret bedre igennem). Dette vil forværre forpufningstendensen. 
 
I stedet skal den maksimale hastighed for røgsugeren hæves (Installatør 
menu/Kedelindstillinger/Røgsugerindstillinger/Max. hastighed). 
Ligeledes skal Røggastemp. delta (Installatør menu/Kedelindstillinger/Røggas indstillinger) hæves, og 
Sætpunkt ilt (Installatør menu/Kedelindstillinger/Iltsensor) sænkes. 
 
Den korrekte indstilling for det aktuelle brændsel må findes ved forsøg, men ved at følge 
ovenstående, vil man i de fleste tilfælde kunne finde indstillinger, som får driften til af foregå 
gnidningsløst. 
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4.6 Ekstra kedel 

Styringen kan håndtere frigivelse af en ekstern varmekilde, som forudsættes at opvarme primær 
lagertanken(e). 
 
Styringen har en 12 VDC udgang, som fx kan trække et relæ for gennemgang af 230 VAC til en 
oliebrænder, eller som en kontaktindgang til en elektronisk styring. 
 
Parameteren Ekstra kedel mode (Installatør menu) kan sættes til 2 forskellige kedeltyper: olie/gas 
kedel eller biomassekedel (fx træpillebrænder). 
Når en af disse typer er valgt, kan man med parameteren Ekstra kedel type angive hvorvidt den 
eksterne varmekilde er integreret i hovedkedlen eller er en ekstern kedel. 
Ved valget Integreret vil kedelpumpen aktiveres ved drift af den sekundære varmekilde. 
 
12 VDC udgangen aktiveres, når temperaturen i den primære lagertank (T1 ved System 1 og 2, og T2 
ved System 3) bliver lavere end Min. lagertanktemp. 
Opvarmningen af den primære lagertank fortsættes indtil (Max. lagertanktemp. minus Ekstra kedel 
stop hysterese) (Installatør menu/Lagertank indstillinger) 
 
Når Ekstra kedel mode er valgt til Biomassekedel, tager systemet hensyn til den forlængede 
optændingstid en sådan kedel har i forhold til en olie eller gas kedel. Jo hurtigere 
lagertankstemperaturen falder, jo tidligere frigives den eksterne/sekundære varmekilde. 
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5. Opkobling af elforbindelser 
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Forklaring af forkortelser: 
PAV Primary Air Valve  Primær luft spjæld 
SAV Secondary Air Valve  Sekundær luft spjæld 
SL -   Iltsensor 
T1 -   Tempertursensor 1 (top hovedtank) 
T2 -   Tempertursensor 2 (midt hovedtank) 
T3 -   Tempertursensor 3 (bund hovedtank) 
T4 -   Tempertursensor 4 (top sekundærtank) 
STB Sicherheite Temperatur Begrenzer Overkogstermostat 
 
Forklaring af symboler: 

 Udetempertaurføler 

 Varmtvandstemperaturføler 

 Kedeltemperaturføler 

 Røggastemperaturføler 

 Tempertursensor 1 (top hovedtank) 

 Tempertursensor 2 (midt hovedtank) 

 Tempertursensor 3 (bund hovedtank) 

 Tempertursensor 4 (top sekundærtank) 

 Blandekreds: symbol anvendes både ved temperaturfølerindgang, ved 3-vejs ventil 
udgang og ved direkte rumtermostatindgange. Der er angivet med hhv. 1 og 2, hvilken 
blandekreds der hører til. 

 ecoSTER200 

 Udgang for start/stop af sekundær varmekilde, for opvarmning af tanksystem via 
denne. 

 Pumpe. I kombination med de andre symboler angives den specifikke funktion. 

 Fra hovedtank til sekundær tank (hovedtannk sort – sekundær tank hvid) 

 Fra sekundær tank til hovedtank. 

 Røgsuger 
 
 
For opkobling og tilpasning af ekstraudstyr henvises til de individuelle manualer for disse. 
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Notater:  



 STYRINGS-
MANUAL 

HK LC 10-03-2016 
Side 32 

 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rev. 02/100316 


