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  da  Installationsvejledning Varmeregulator for 1 varmekreds RVP34.. 
Varmeregulator for 1 varmekreds RVP35.. og brugsvand 

Opbevar denne vejledning sammen med regulatoren! 

Montering 

Monteringssted 

 I et tørt rum, f.eks. i kedelrummet.

 Monteringsmuligheder:
– I elskab (front, indervæg eller på DIN-skinne)
– På eltavle
– Foran på betjeningspanel

 Tilladt omgivelsestemperatur: 0…50 °C.

Elinstallation 

 Elinstallationen skal være i overensstemmelse med
Stærkstrømsbekendtgørelsen.

 Elinstallationerne må kun udføres af kvalificeret per- 
sonale.

 Kabler skal trækaflastes.

 Der skal anvendes kabelflanger af PVC .

 Forbindelserne mellem regulator og ventilmotor samt
pumpe udføres i installationskabel.

 Følerkabler bør ikke trækkes parallelt med netkabler.
(sikkerhedsklasse II EN 60730).

 Hvis en enhed er defekt eller itu, skal strømforsynin- 
gen straks afbrydes og enheden udskiftes.

Tilladte kabellængder 

 Til alle følere:
Cu-kabel 0,6 mm

2 
max. 20 m 

Cu-kabel 1,0 mm
2 

max. 80 m 

Cu-kabel 1.5 mm
2 

max. 120 m 

 Til alle rumapparater:
Cu-kabel 0.25 mm

2
max. 25 m 

Cu-kabel ≥ 0.5 mm
2 

max. 50 m 

 Til databus: Specificeret i Siemens datablad Basic
System Data N2030 and Basic Engineering Data
N2032.

Montering og tilslutning af sokkel 

Vægmontering 

1. Fjern soklen fra regulatoren
2. Hold soklen op mod væggen (“TOP” skal vende op- 

ad)
3. Opmærk huller til monteringsskruer.
4. Bor huller
5. Fjern evt. udslagsblanketter for kabelforskruninger

fra soklen.
6. Skru soklen fast op af væggen
7. Tilslut klemmerne i soklen.

Skinnemontering 

1. Montér skinnen
2. Fjern soklen fra regulatoren.
3. Fjern evt. udslagsblanketter for kavelforskruninger fra

soklen.
4. Sæt soklen i udskæring bagfra til anslag (“TOP” skal

vende opad)
5. Om nødvendigt fikseres soklen (Afhængig af skinne- 

type).
6. Tilslut klemmerne i soklen.

Frontmontering 

 Maks. tykkelse af frontpanel: 3 mm

 Nødvendig udskæring: 138 × 92 mm

1. Fjern soklen fra regulatoren.
2. Fjern evt. udslagsblanketter for kabelforskruninger

fra soklen.
7. Sæt soklen i udskæringen bagfra til anslag(“TOP”

skal vende opad)
3. Klembøjlerne i siderne trykkes fast bag frontpla- 

den(se illustrationen).

Forkert Rigtigt 

Placer klembøjlerne rigtigt – de må ikke rage ind i  udskæringen! 

4. Tilslut klemmerne i soklen. Kablerne skal være så
lange, at dørene i elskabet kan åbnes.

Montér regulatoren på soklen 

1. Sørg for at drejearmenes stilling og placering er kor- 
rekt (se illustrationen på siden af apparatet):

2. Sæt regulatorindsatsen ind i soklen til anslag.
(“TOP” skal vende opad)

3. Spænd monteringsskruerne skiftevis.
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Idræftsættelse 

Forberedende kontrol 

1. Strømmen må IKKE tilsluttes endnu.
2. Kontrollér eltilslutningen i henhold til anlægs- 

diagrammet.
3. Kontrollér hver motorventil for følgende:

– Om den er korrekt monteret (se flowsymbolet
på ventilhuset)

– Om håndreguleringen er slået fra.
4. Ved gulv- og loftsvarme gælder følgende

Termostaten skal være korrekt indstillet. Under funk- 
tionstesten må fremløbstemperaturen ikke overskride
den maksimalt tilladte værdi (normalt
55 °C). I modsatte fald gøres straks følgende:
– Ventilen lukkes manuelt, eller
– Pumpen kobles fra, eller
– Pumpeafspærringsventilen lukkes.

5. Strømforsyningen kobles ind. I displayet skal klokke- 
slættet vises.
Er dette ikke tilfældet, kan årsagen være:
– Manglende netspænding
– Defekt hovedsikring
– Hovedafbryderen er ikke slået til.

Generalt om betjening. 

 Betjeningsdele til idriftsættelse:
– Drejeknap: For tilpasning af rumtemperatur
– Andre variabler: På displayet, hvor hver

indstilling har en betjeningslinie.

 Taster til valg og ændring af  indstillingsværdier:

Valg af næste lavere betjeningslinie 

Valg af næste højere betjeningslinie 

Displayværdi gøres mindre 

Displayværdi gøres størrer 

 Overtagelse af indstillingsværdi:
Indstillingsværdien overtages, når næste betjeningsli- 
nie vælges (eller ved tryk på en af tasterne for valg af
driftstype).

 Indkodning af --.- / --:-- / --- (Funktion deaktiveres):

Tryk på tast eller , indtil det ønskede vises i dis- 

playet 

 Blokspringfunktion:
En enkelt betjeningslinie kan hurtigt vælges ved at
bruge to tastekombinationer:

Hold tast nede, og tryk på tast for valg af næste 
højeste linieblok. 

Hold tast nede, og tryk på tast for valg af næste 
lavere linieblok. 

 Når der trykkes på en tast, tændes lyset i displayet.

Fremgangsmåde for indstilling. 

1. Foretag indstillinger på “slutbruger”-niveauet (betje- 
ningslinie 1…50).

2. Konfigurér anlægstype på betjeningslnie 51.
3. Foretag de relevante indstillinger i den efterfølgende

parameterliste. Alle de funktioner og betjeningslinier,
der er konfigureret for anlægstypen, aktiveres og kan
indstilles. Alle ikke nødvendige betjeningslinier spær-
res.

4. Foretag indstilligner på niveauet "Installatør" på linie
61…208.

Idriftsættelse og funktionskontrol 

 Betjeningslinier specielt for funktionskontrol:
161 = Simulering af udetemperatur
162 = Relætest
163 = Følertest
164 = Visning af setpunkt

 Hvis displayet viser Er (for Error): Fejlen lokaliseres

via betjeningslinie 50.

 Hvis der ikke vælges en betjeningslinie i 30 minutter,
eller hvis der trykkes på en af driftstasterne, skifter
regulatoren til ”ikke-betjent” tilstand.

Indstillingselementer. 

1 Taster for valg af driftstype 

2 Display (LCD) 

3 Taster for valg af betjeningslinie 

4 Taster for manuel drift ON/OFF 

5 Taster for åben og luk ventil ved manuel drift ON 

6 Tast for brugsvandsproduktion ON/OFF 

(Kun ved brug af RVP35..) 

7 Drejeknap for  tilpasning af rumtemperatur 

8 Taster for ændringer af værdier 



Tilslutningsdiagrammer 

Lavspændingsside 

RVP340 

RVP350, RVP351 

* LPB kun RVP350

Netspændingsside 

RVP340 

RVP350, RVP351 

A6 Rumapparat F1 Overkogstermostat (kun RVP35..) 

B1 Fremløbsføler F2 Sikkerhedstermostat (kun RVP35..) 

B2 Kedelsensor (kun RVP35..) Kx K6, K7 = Multifunktions udgange 

B31 Brugsvandføler / lagertankføler 1 (kun RVP35..) LPB Data bus (kun RVP340 and RVP350) 

B32 Lagertankføler 2 (kun RVP35..) M1 Cirkulationspumpe (kun RVP35..) 

B5 Rum føler M2 Varmekredspumpe 

B6 Solfangerføler (kun RVP35..) M3 Ladepumpe for brugsvand (kun RVP35..) 

B7 Returføler i primærkreds N1 Regulator RVP3... 

B9 Ude føler S1 Fjernbetjening af  "Drifttype" 

E1 2-trins brænder (kun RVP35..) Y1 Aktuator for ventil. 
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Parameterliste 

Indstillinger på “slutbruger”-niveau 
Tryk på tast eller . Derved aktiveres ”slutbruger”-niveauet. 

Bemærk: Værdierne, der indstilles på regulatoren, bør noteres i følgende parameterliste, og installationsvejledningen 
bør opbevares ved regulatoren eller et andet passende sted! 

Linie Funktion, Visning Fabriksindstilling 

(område) 

Indstilling Forklaring, bemærkning, tips 

1 Indstilling af komfort setpunkt 20.0 °C 
(0.0…35.0) .................°C 

2 Indstilling af økonomi set- 
punkt (natsænkning) 

14.0 °C 
(0.0…35.0) .................°C 

3 Indstilling af setpunkt for 
frostbeskyttelse/feriedrift 

10.0 °C 
(0.0…35.0) .................°C 

4 Ugedag for indkodning af 
varmeprogram 

Aktuel ugedag 

(1…7 / 1-7) 

1 =   Mandag 
2 = Tirsdag, etc. 
1-7 = Hele ugen

5 Varmeperiode 1 starter 
(start komfort ) 

6:00 
(--:-- / 00:00…24:00) ........................ 

Tidsprogram for varmekreds 
--:-- = Programskift aktiveres ikke 

6 Varmeperiode 1 slutter 
(slut komfort ) 

22:00 
(--:-- / 00:00…24:00) ........................ 

7 Varmeperiode 2 starter 
(start komfort ) 

--:-- 
(--:-- / 00:00…24:00) ........................ 

8 Varmeperiode 2 slutter 
(slut komfort ) 

--:-- 
(--:-- / 00:00…24:00) ........................ 

9 Varmeperiode 3 starter 
(start komfort ) 

--:-- 
(--:-- / 00:00…24:00) ........................ 

10 Varmeperiode 3 slutter 
(slut komfort ) 

--:-- 
(--:-- / 00:00…24:00) ........................ 

12 Dato for første feriedag --.-- 
(01.01…31.12) ........................ dd.mm

--.-- = Ferieperiode deaktiveret 13 Dato for sidste feriedag --.-- 
(01.01…31.12) ........................ 

14 Varmekurve, flow temperatur 
setpoint ved udetemperatur 
på 15 °C 

30 °C 
(20…70) .................°C 

15 Varmekurve, flow temperature 
setpunkt ved udetemperatur 
på -5 °C 

60 °C 
(20…120) .................°C 

26 Indstilling af komfort setpunkt 
for brugsvand. 

55 °C 
(20…100) .................°C 

27 Visning af brugsvandstemp. Displayfunktion 

28 Indstilling af økonomi set- 
punkt for brugsvand. 

40 °C 
(8…80) .................°C 

31 Ugedag for indkodning af 
brugsvands program 

Aktuel ugedag 
(1…7 / 1-7) 

1 =   Mandag 
2 = Tirsdag, etc. 
1-7 = Hele ugen

32 Frigivelsesperiode 1 starter 5:00 
(--:-- / 00:00…24:00) ........................ 

Tidsprogram for Brugsvandskreds 
--:-- = Programskift aktiveres ikke 

33 Frigivelsesperiode 1 slutter 22:00 
(--:-- / 00:00…24:00) ........................ 

34 Frigivelsesperiode 2 starter --:-- 
(--:-- / 00:00…24:00) ........................ 

35 Frigivelsesperiode 2 slutter --:-- 
(--:-- / 0:00…24:00) ......................... 

36 Frigivelsesperiode 3 starter --:-- 
(--:-- / 00:00…24:00) ........................ 

37 Frigivelsesperiode 3 slutter --:-- 
(--:-- / 00:00…24:00) ........................ 



38 Klokkeslæt tt:mm 
(00:00…23:59) ........................ 

39 Ugedag Displayfunktion 1 = Mandag 
2 = Tirsdag, etc. 

40 Dato dd.mm
(01.01…31.12) ........................ 

41 År åååå 
(2009…2099) ........................ 

50 Fejlvisning Displayfunktion 10   = Fejl på udeføler B9 
20   = Fejl på kedelføler B2 
30   = Fejl på fremløbsføler B1 
40   = Fejl på returføler primærsiden B7 
50   = Fejl lagertanksføler 1 B31 
52   = Fejl på lagertanksføler 2 B32 
60   = Fejl på rumføler B5 
61   = Fejl på rumapparat A6 
62 = Apparat med forkert PPS-identifikation 

tilsluttet 
73   = Fejl Solfangerføler B6 
81   = kortslutning på data bus (LPB) 
82 = 2 enheder med samme bus 

adresse (LPB) 
86   = Kortslutning PPS 
100 = 2 ur mastere på bus (LPB) 
140 = Ugyldig bus adresse (LPB) 

Eksempel: 
Anlæg med kommunikation 

20 = Fejl kode 

06 = Segment nummer(LPB) 

02 = Enhedsnummer(LPB) 
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"Installatør" -niveau 

Hold tast og nede i 3 sekunder samtidig for at aktivere “installatør”, for konfiguration af anlægstype samt indstil- 
ling af anlægsspcifikke variabler. 

 Slutbruger-niveauet er fortsat aktivt.

Konfiguration af anlæg: 

Vælg den obligatoriske anlægstype i betjeningslinje 51 (se nedenstående anlægsdiagrammer). Derved aktiveres alle 
nødvendige funktioner og betjeningslinjer for anlægget, hvorefter indstilling kan foretages 

Anlægstyper 

For oplysning om, symbolbetegnelse, f.eks. ”B9”, henvises til ”Tilslutningsdiagrammer”. 

RVP340 

RVP35.. (RVP350, RVP351) 

Eksempel: 

Display for anlægstype 3 - 0 

51 Betjeningslinje 
3 Varmkreds type 
0 BV  type 



Funktions blok "Anlægs konfiguration" 

51 Anlægstype RVP340 

1-0
(1-0...2-0) 

RVP35.. 

3-1
(1-1...3-1) 

....................... 

Se Diagrammer ovenstående 

Funktionsblok "Rumopvarmning" 

61 Varmegrænse Komfort 
(ECO dag) 

17.0 °C 
(--- / –5.0…25.0) .................°C 

--- = Funktion deaktiveret 

62 Varmegrænse Økonomi 
(ECO nat) 

5.0 °C 
(--- / –5.0…25.0) .................°C 

--- = Funktion deaktiveret 

63 Bygningens tidskonstant 20 t 
(0…50) ....................h 

10 t = Let bygningskonstruktion 
20 t = mellem bygningskonstruktion 
50 t = Tung bygningskonstruktion 

64 Hurtigsænkning 1 
(0 / 1) ........................ 

0 = Uden hurtigsænkning 
1 = Med hurtigsænkning 

65 Rum temperatur input A 
(0…3 / A) ........................ 

0 = Ingen rumføler til rådighed 
1 = Rumapparat forbundet til terminal A6 
2 = Rum sensor forbundet til terminal B5 
3 = Gennemsnitsværdi for begge følere tilslut- 
tet til terminal A6 og B5 
A = Automatisk valg 

66 Optimering med/uden 
rumføler 

0 
(0 / 1) ........................ 

0 = Uden rumføler 
1 = Med rumføler 

67 Maksimal opvarmningstid 0:00 t 
(0:00...42:00) ....................t 

Maks. fremrykning af indkobling før brugstid 
starter 
0:00 = Ingen indkoblingsoptimering 

68 Maks. fremrykning af 
udkobling 

0:00 t 
(0:00...6:00) ....................t 

Maks. fremrykning af udkobling før brugstid 
slutter 
0:00 = ingen udkoblingsoptimering 

69 Maks. begrænsning af 
rumtemperatur 

--.- °C 
(--.- / 0.0…35.0) .................°C 

--- = Begrænser deaktiveret, 
Funktionen kan kun benyttes med Rumappa- 
rat / Rumføler med rum unit / rumføler 

70 Rumtemperaturindflydelse 
(forstærkningsfaktor) 

4  
(0…20) ........................ 

Funktion kun mulig med rumføler 

71 Forcering af rumtemperatur 
setpunkt 

5 °C 
(0…20) .................°C 

Funktionsblok "Ventilmotor varmekreds" 

81 Maks. begrænsning af 
fremløbstemperatur 

--- °C 
(--- / 0…140) .................°C 

--- = Funktion deaktiveret 
Caution: Dette er INGEN sikkerhedsfunktion! 

82 Min. begrænsning af frem- 
løbstemperatur. 

--- °C 
(--- / 0…140) .................°C 

--- = Funktion deaktiveret 
Caution: Dette er INGEN sikkerhedsfunktion! 

83 Maks.begrænsning af frem- 

løbstemperaturstigning 

--- K/t 
(--- / 1...600) ...............K/t 

--- = Funktion deaktiveret 

84 Setpunkt for forcering af 

varmeveksler 

10 K 
(0…50) ....................K 

85 Gangtid for ventilmotor Y1 120 s 
(30…873) .....................s 

Indstilling er nødvendig ved 3-punktsstyring 
86 P-bånd for regulering 32.0 K 

(1.0…100.0) ....................K 

87 Integral tid for regulering 120 s 
(10…873) .....................s 

88 Aktuator type 1 
(0 / 1) ....................... 

0 = ON/OFF styring 
1 = 3-punktsstyring 

89 Skiftedifferens brugsvand 2 K 
(1…20) ....................K 

Indstilling kun nødvending for 2- 
postionskontrol 
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Funktionsblok “kedel" 

91 Kedel driftstype 0  
(0…2) ....................... 

0 = Med manuel nedlukning (knap ) 
1 = Med automtisk nedlukning (OFF når der 
ikke er behov for varme) 
2 = Uden nedlukning 

92 Maks. begrænsning af kedel- 
temperatur. 

95 °C 
(25…140) .................°C 

PAS PÅ: Dette er ikke en sikkerhedsfunkti- 

on!! 

93 Min. begrænsning af kedel- 
temperatur. 

10 °C 
(5…140) .................°C 

94 Differens temperatur for kedel 
ind/udkobling 

6 K 
(1…20) ....................K 

95 Minimum indkoblingstid for 
brændertid 

4 min 
(0…10) ..............min 

96 Frigivelsesintegrale for 2. 
brænder trin 

50 °Cxmin 
(0…500) 

....................... 

°Cxmin 

97 Reset integrale før 2. bræn- 
der trin 

10 °Cxmin 
(0…500) 

....................... 

°Cxmin 

98 Opstartstid før aktivering af 
2. brænder trin

20 min 
(0…40) ..............min 

99 Driftstype pumpe M1 1 
(0 / 1) ....................... 

0 = Pumpe kører under sikret opstart af kedel 
1 = Pumpe kører  IKKE under sikret opstart  
af kedel 

Funktionsblok "Begrænsning af returtemperatur" 

101 Begrænser retur temp. 
Konstant værdi 

--- °C 
(--- / 0…140) .................°C 

--- = Funktion deaktiveret, 
anlægstype 1-x, 3-x: Min. begrænser 
anlægstype 2-0: Maks. begrænser 

Funktionsblok "Fjernvarme" 

112 Maks. begrænsning af primær 
returløbs temp. stejlhed 

0.7 
(0.0...4.0) ........................ 

TRt 
OpL 101 

OpL 112 

OpL 113 

-TO

OpL = betjeningslinie 

TO = ude temperatur 

TRt   = retur temperatur 

113 Maks. begrænsning af primær 
returløbstemp, start af kom- 
pensation 

10 °C 
(–50...50) .................°C 

114 Intergral tid for begrænsning 
af returløbstemperatur. 

30 min 
(0…60) ..............min 

Funktionsblok "Brugsvand” (kun RVP35..) 

121 Tildeling af BV-opladning 
(kun RVP350) 

0  
(0…2) ........................ 

BV varme til 
0 = Lokalt 
1 = Alle regulatorer i netværket med samme 

segmentnummer 
2 =  Alle regulatorer i netværket 

123 Frigivelse af 

brugsvandsopvarmning 

2  
(0…2) ........................ 

0 =  Altid (24 t/døgn) 

1 = I henhold til varmeprogrammet, 

med optimaldriftskift 

2 =  I henhold til BV-programmet 

124 BV-prioritering 0  
(0…4) ........................ 

BV-prioritering Setpunkt for frem- 

løbstemp. iht.: 

0 = Absolut BV 

1 = Skift BV 

2 = Skift Maks. valg 

3 = Ingen (parallel) BV 

4 = Ingen (parallel) Maks. valg 



126 BV-temperaturføler / 
termostat 

0  
(0…5) ........................ 

0 =  en føler 
1 =  to følere 
2 = en termostat 
3 =  to termostat 
4 = BV-opvarmning m. solvarme med 1 føler 
5 = BV-opvarmning m. solvarme med 2 føle- 
re 

127 Forøgelse af BV ladetempe- 
ratur 

10 K 
(0…50) ....................K 

128 Skiftedifferens, brugsvand 8 K 
(1…20) ....................K 

129 Maks. tid for BV-opladning 60 min 
(--- / 5…250) ..............min 

--- = Ingen begrænsning på opladningstid 

130 Setpunkt for legionella- 

funktion 

--- °C 
(--- / 20…100) .................°C 

--- = Funktion deaktiveret 

131 Tvungen opladning 0 
(0 / 1) ........................ 

0 =  Uden tvungen opladning 
1 = Med daglig tvungen opladning ved først 

frigivelsesperiode 

Funktionsblok "Multifunktionsrelæ" 

141 Funktion multifunktions- 
relæ K6 

RVP340 

0 
(0…2) 

RVP350 

Anlægstype x-0 
0 

(0…2) 

Anlægstype x-1 
0 

(0…9) 

RVP351 

Anlægstype x-0 
0 

(0…2) 

Anlægstype x-1 
0 

(0…7) 

........................ 

0 = Ingen funktion 
1 = relæ aktiveret ved fejl 
2 = relæ aktiveret ved varmebehov 
3 = Cirkulationspumpe ON 24 timer i døgnet 
4 = Cirkulationspumpe ON i forhold til 

varmeprogram, afhængig af 
instilling sat i betjeningslinie 121 

5 = Cirkulationspumpe ON ifølge 
“BV- programmet” 

6 = Solfangerpumpe 
7 = Opladning i omskiftningsfunktion 

opvarmning / elektrisk → omskiftning 
i henhold til egen regulator 

8 = Opladning i omskiftningsfunktion 
opvarmning / elektrisk →omskiftning 
i henhold til alle regulatorer i netværket 
med samme segmentnummer 

9 = Opladning i omskiftningsfunktion 
opvarmning / elektrisk → omskiftning 
i henhold til alle regulatorer i netværket 

Advarsel: 

Ingen forebyggelse mod forkert konfiguration! 

142 Funktion multifunktions- 
relæ K7 

RVP350 

Anlægstype x-1 
0 

(0…4) 

RVP351 

Anlægstype x-1 
0 

(0…2) 

........................ 

0 =  Ingen funktion 
1 = Solfangerpumpe 
2 = Elpatron, omskiftning i mellem 

varmekreds og elektrisk i forhold til egen 
kontroller 

3 = Opladning i omskiftningsfunktion 
opvarmning / elektrisk →omskiftning 
i henhold til alle regulatorer i netværket 
med samme segmentnummer 

4 = Opladning i omskiftningsfunktion 
opvarmning / elektrisk → omskiftning 
i henhold til alle regulatorer i netværket 

Advarsel: 

Ingen forebyggelse mod forkert konfiguration! 

Funktionsblok "Legionella funktion" 

147 Frekvens for 
legionella funktion 

1  
(0…7) ........................ 

0 = Dagligt 
1 = På mandage 
2 = På tirsdage etc. 

148 Starttidspunkt for 
legionella funktion 

05:00 
(00:00…23:50) ........................ 

hh:mm 

149 Varighed på 
legionellasetpunkt 

30 min 
(0…360) ..............min 

150 Cirkulationspumpe kører 
under legionellafunktion 

1 
(0 / 1) ....................... 

0 = nej 
1 = ja 

Mandal Allé 21 • 5500  Middelfar t • www.pettinaroli.dk • SERVICE TLF. 6341 0900



10/12 28.02.2011 CE1G2545en 74 319 0815 0 a Siemens Building Technologies 

Funktionsblok "Afprøvning og visninger" 

161 Simulering af udetemperatur --.- °C 
(--.- / –50.0...50.0) .................°C 

Simulering afsluttes automatisk efter 30 mi- 
nutter 
--.- = Ingen simulering 

162 Relæ test RVP340 

0 
(0…5) 

RVP35.. 

0  
(0…10) 

RVP340 

0 =  normal drift (ingen test) 
1 =   all relæ  Deaktiveret 
2 =   relæ Y1    Aktiveret 
3 =   relæ Y2   Aktiveret 
4 =   relæ Q2  Aktiveret 
5 =   relæ K6    Aktiveret 

RVP35.. 

0 =   normal operation (ingen test) 
1 =   all relæer Deaktiveret 
2 =   relæ K4 Aktiveret 
3 =   relæ K4 og K5  Aktiveret 
4 =   relæ Q1 Aktiveret 
5 =   relæ Q3 Aktiveret 
6 =   relæ Y1 Aktiveret 
7 =   relæ Y2 Aktiveret 
8 =   relæ Q2 Aktiveret 
9 =   relæ K7 Aktiveret 
10 = relæ K6 Aktiveret 

Afslutning af relætest: 

 Vælg ny betjeningslinie

 Tryk på en af betjeningstasterne

 Afsluttes automatisk efter 30 minutter

Advarsel: Det anbefales altid at lukke ho-

vedhanen under relætesten! 

163 Føler test 

Føler: 

– – – = Afbrudt eller ingen
Ingen føler 

o o o =  kortslutning

Termostat:

– – –  = kontakt åben
o o o = kontakt  lukket

RVP340 

0 
(0…4) 

RVP35.. 

0  
(0…8) 

0 =   B9   Udeføler 
1 =  B1   Fremløbsføler 
2 =   B5   Rumføler 
3 =   A6   Rumapparatføler 
4 =   B7   Returføler i primærkreds 
5 =  B31 lagertankføler 1 / termostat 
6 =  B32 lagertankføler 2 / termostat 
7 =   B6   Solfangerføler 
8 =   B2   Kedelføler 

164 Visning af setpunkter 

– – – = Intet setpunkt til
rådighed 

RVP340 

0 
(0…4) 

RVP35.. 

0  
(0…8) 

0 =   Ingen funktion 
1 =  B1   Fremløbs temp. setpunkt 
2 =   B5   Rum temp. setpunkt 
3 =   A6   Rum temp. setpunkt 
4 =  B7   Primær retur temp. setpunkt 
5 =   B31 BV  temp. setpunkt 
6 =  B32 BV  temp. setpunkt 
7 =   B6   Solfanger setpunkt 
8 =   B2   Kedel temp. setpunkt 

( afbrydnings punkt) 

167 Udetemperatur setpunkt for 
frostbeskyttelse af anlægget. 

2.0 °C 
(--.- / 0.0...25.0) .................°C 

--.- = Ingen frostbeskyttelse for anlægget 

168 Fremløbstemp. setpunkt for 
frostbeskyttelse af anlægget 

15 °C 
(0...140) .................°C 

169 Enhedsnummer 0 
(0...16) ........................ 

Data bus adresse (LPB) 
0 = Enhed uden bus 

170 Segment nummer 0 
(0...14) ........................ 

Data bus adresse (LPB) 



172 Driftstype ved fordbindelse 
mellem Terminal H1 og M. 

Anlægstype x-0 

0 
(0…3) 

Anlægstype x-1 

0 
(0...9) 

........................ 

Driftstype 
varmekreds 

BV 

0 = Frostbeskyttelse OFF 

1 = AUTO OFF 

2 = Økonomi OFF 

3 = Komfort OFF 

4 = Frostbeskyttelse ON 

5 = AUTO ON 

6 = Økonomi ON 

7 = Komfort ON 

8 = AUTO ON, 
24h/dag 

9 = Komfort ON, 
24h/dag 

173 Forstærkning af spærresignal 100% 
(0...200) ..................% 

Reaktion på spærresignaler 

174 Efterløbstid for pumpe 6 min 
(0…40) ..............min 

175 Pumpemotion 0 
(0 / 1) ........................ 

0 = Ingen periodisk pumpemotion 
1 =  Ugentlig pumpemotion aktiv 

176 Skift vintertid-sommertid 25.03 
(01.01...31.12) ........................ 

Setting: 
Tidligst mulig skiftedato 

177 Skift sommertid-vintertid 25.10 
(01.01...31.12) ........................ 

Setting: 
Tidligst mulig skiftedato 

178 Ur-funktion 0 
(0...3) ........................ 

0 =  Autonomt ur 

1 = Ur er slave uden fjernindstilling 

2 =  Ur er slave med fjernindstilling 

3 =  Ur er master 

179 Strømforsyning for bus, 

driftsform samt 

statusindikering 

A 
(0 / 1 / A) ........................ 

0 = FRA (ingen strømforsyning til bus) 
1 =  Strømforsyning til bus TIL 
A = Automatisk strømforsyning til bus 

180 Udetemperaturkilde A 
(A / 00.01…14.16) ........................ 

A = Automatisk eller segment- og 
enhedsnummer 

194 Drifttime antal Displayfunktion 

195 Software version Displayfunktion 

Funktionsblok "Brugsvand via solfanger” 

201 Temperaturdifferens 
solvarme TIL 

8 K 
(0…40) ....................K 

Temperaturdifferens mellem solfanger og 

beholder 

202 Temperaturdifferens 
solvarme FRA 

4 K 
(0…40) ....................K 

Temperaturdifferens mellem solfanger og 

beholder 

203 Frostbeskyttelsestemperatur 

for solfanger 

--- °C 
(--- / –20…5) .................°C 

--- = Ingen frostbeskyttelse af solfangeren 

204 Overophedningsbeskyttelse 
af solfanger 

105 °C 
(--- / 30…240) .................°C 

--- = Ingen overophedningsbeskyttelse af 
solfangeren 

205 Fordampningstemperatur for 

varmeledende materiale 

140 °C 
(--- / 60…240) .................°C 

--- = Ingen beskyttelse af solfangerpumpen 

206 Maks.begrænsning af 

opladningstemperatur 

80 °C 
(8…100) .................°C 

207 Maks.begrænsning af 

beholdertemperatur 

90 °C 
(8…100) .................°C 

PAS PÅ: Dette er ikke en sikkerhedsfunktion! 

208 Efterløbstid for 

solfangerpumpe 

--- min/K 
(--- / 1…20) ...........min/K 

--- = Funktion deaktiveret 
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