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Kvikguide
Navigering

Ok-knap (bekræft/vælg)

Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut)

Håndhjul (flytte/øge/mindske)

Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 25.

Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet på side 26.

Indstilling af indeklimaet

INDEKLIMA

temperatur1.12X

Du får adgang til indstilling af indetemperaturen ved at trykke to gange på OK-knappen, når du står i udgangs-
positionen i hovedmenuen.

Forøgelse af mængden af varmt vand

VARMT VAND

fra

midlert. luksusindst. 2.1

3 t

6 t

12 t

2X1X

For midlertidigt at øge mængden af varmt vand drejer du først på håndhjulet for at markere menu 2 (vanddråben)
og trykker derefter to gange på OK-knappen.

Ved komfortforstyrrelse
Hvis du kommer ud for en eller anden form for komfortforstyrrelse, findes der nogle tiltag, du selv kan udføre,
inden du er nødt til at kontakte din installatør. Se side 45 for instruktioner.
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Sikkerhedsinformation
Denne håndbog beskriver også installations- og servi-
cearbejde, der skal udføres af en professionel.

Dette apparat kan benyttes af børn fra
8 år og opefter og af personer med
nedsatte fysiske, sensoriske og psykiske
funktionsevner samt med manglende
erfaring og viden, hvis de overvåges el-
ler har fået vejledning vedrørende brug
af apparatet på en sikker måde og for-
står de involverede farer. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke foreta-
ges af børn uden overvågning.

Med forbehold for konstruktionsændrin-
ger.

Symboler

BEMÆRK

Dette symbol betyder fare for maskine eller
mennesker.

HUSK!

Dette symbol markerer vigtig information om,
hvad du skal tænke på, når du vedligeholder
dit anlæg.

TIP!

Dette symbol markerer tip, der letter betjenin-
gen af produktet.

Mærkning

CE-mærkningen betyder, at Genvex viser en forsikring
om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles
til produktet iht. relevante EU-direktiver.
CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der
sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet.

Serienummer

Du finder også serienummeret på fabriksskiltet (PF1),
for placering se side 7.

Serienummeret findes forrest til højre på toppladen
og i info-menuen (menu 3.1 ).

Serienummer

HUSK!

Opgiv altid produktets serienummer (14 cifre),
når du anmelder en fejl.

Landespecifik information

Installatørhåndbog

Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden.

Danmark

Alt vedrørende idriftsætning, indregulering og et årligt
serviceeftersyn af produktet skal overlades til montør
fra kompetent firma, til fabrikantens egne montører
eller til et af fabrikanten godkendt servicefirma.

Et hvert indgreb i kølemiddelsystemet kun må foretages
af en montør, der som minimum har erhvervet certifikat
II, af fabrikantens egne montører eller et af fabrikanten
godkendt servicefirma. Firmaet skal være registre-
ret/godkendt hos KMO (Kølebranchens Miljøordning).
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Installationskontrol

I henhold til gældende regler skal varmeanlægget gennemgå en installationskontrol, inden det tages i brug. Kon-
trollen må kun udføres af en person med kompetence til opgaven. Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata i
brugerhåndbogen.

DatoUnder-
skrift

OBS!Beskrivelse

Brine ( side 11 )

System gennemskyllet

System udluftet

Frostsikringsvæske

Niveau-/ekspansionsbeholder

Snavsfilter

Sikkerhedsventil

Spærreventiler

Cirkulationspumpe indstillet

Varmebærer ( side 12 )

System gennemskyllet

System udluftet

Ekspansionsbeholder

Snavsfilter

Sikkerhedsventil

Spærreventiler

Cirkulationspumpe indstillet

El (side 14 )

Sikringer varmepumpe

Sikringer til ejendom

Udeføler

Rumføler

Strømføler

Sikkerhedsafbryder

Jordfejlsrelæ

Indstilling af nøddriftstermostat

Andet

Tryghedsforsikring overdraget
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Transport
GS-6 PC skal transporteres og opbevares stående og
tørt. Ved transport ind i bygningen kan GS-6 PC dog
vippes forsigtigt 45° bagover.

BEMÆRK

Produktet være bagtungt!

For at beskytte kabinetpladerne, bør de afmonteres,
hvis der er begrænset plads ved indgang til bygning.

R

0

R0

Udtagning af kølemodulet
For at lette transport og service kan varmepumpen
deles ved, at kølemodulet trækkes ud af skabet.
Se side 41 for instruktioner om, hvordan delingen sker.

Opstilling
■ Placer GS-6 PC på et fast underlag som kan holde til

dens vægt, helst betongulv eller betonfundament.
Anvend produktets justerbare ben til at opnå en
vandret og stabil opstilling.

30 - 50 mm

30 - 50 mm

15 - 40 mm

■ Det sted, hvor GS-6 PC placeres, skal have et a�øb i
gulvet.

■ Placer bagsiden mod en ydervæg i et rum, der ikke
er lydfølsomt, for at eliminere problemer. Hvis det
ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværel-
se eller andet støjfølsomt rum undgås.

■ Uanset placering skal vægge til lydfølsomme rum ly-
disoleres.

■ Rørføring skal udføres uden montering af rørholdere
på indervægge til soveværelse/opholdsrum.

Installationsområdet
Sørg for, at der er 800 mm fri plads foran produktet.
Der skal være ca. 50 mm fri plads på hver side for at
kunne afmontere sidedækslerne. Det er dog ikke nød-
vendigt at afmontere dækslerne ved service, idet al
service på GS-6 PC kan udføres forfra.
Sørg for, at der er et frit område mellem varmepumpen
og væg bagved (samt frit område til lægning a�orsy-
ningskabel og rør) for at mindske risikoen for forplant-
ning af eventuelle vibrationer.

(50) (50)

800

**

* En normal installation kræver 300 - 400 mm (valgfri side) til til-
slutningsudstyr, f.eks. ekspansionsbeholder, ventiler og el-udstyr.
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Medfølgende komponenter

LEK

RumfølerSikkerhedsventil
0,3 MPa ( 3 bar)

Udeføler

LEK

O-ringe1 stk. snavsfilterNiveaubeholder

LEK

22 28

Niveauovervåg-
ning

Klemringskoblinger

6 kW

LEK

2 stk. (ø 28 x G 25 )

2 stk. (ø 22 x G 20 )

Påfyldningsventil-
sæt

KB R25 ( 6 kW)

DækpropKabelbindere

Placering

Tilbehørssættet er placeret i emballagen oven på var-
mepumpen.

Afmontering af dæksler

Frontdæksel

1

2

L
E

K

L
E

K

L
E

K

1. Løsn skruerne forneden på frontdækslet.

2. Løft dækslet forneden og op.

Sidedæksler
L

E
K

L
E

K

L
E

K

Sidedækslerne kan fjernes for at lette installationen.

1. Løsn skruerne foroven og forneden.

2. Drej dækslet lidt udad.

3. Før dækslet udad og bagud.

4. Montering sker i omvendt rækkefølge.
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Afmontering af dele af isolerin-
gen
Dele af isoleringen kan tages af for at lette installatio-
nen.

Isolering, øverst
1. Løsn kablerne fra motoren, og afmonter motoren

fra omskifterventilen som vist på billedet.

LEK

LEK

A

B

LEK

2. Tag fat i håndtaget, og træk det lige ud som vist
på billedet.

LEK

Isolering, el-patron

BEMÆRK

El-installation samt evt. service skal udføres
under kontrol af en autoriseret el-installatør.
El-installation og ledningsføring skal udføres
iht. gældende regler.

1. Fjern lågen fra el-skabet som beskrevet på side 14 .

2. Tag fat i håndtaget, og træk isoleringen hen mod
dig selv som vist på billedet.
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Generelt

BT7

QN10

BT2

EB1

UB1

QM34

QM22

UB3

AA4

AA4-XJ3

BT6

UB2

QM32

AA4-XJ4

SF1

QM33

XL1

XL6 XL7

XL4 XL3 XL2

FR1

PF1

PF2

QM31

Set ovenfra

XL5 BT7

Rørtilslutninger
Tilslutning, varmebærer fremXL 1

Tilslutning, varmebærer returXL 2

Tilslutning, koldt vandXL 3

Tilslutning, varmt vandXL 4

Tilslutning, VVCXL 5

Tilslutning, brine indXL 6

Tilslutning, brine udXL 7

VVS-komponenter
Udluftning, slangeQM 22

Spærreventil, varmebærer fremQM 31

Spærreventil, varmebærer returQM 32

Spærreventil, brine udQM 33

Spærreventil, brine indQM 34

Omskifterventil, klimaanlæg/varmtvandsbehol-
der

QN 10

Føler osv.
Udeføler*BT 1

Temperaturføler, varmebærer fremBT 2

Temperaturføler, varmtvandspåfyldningBT 6

Temperaturføler, varmtvand øverstBT 7

* Ses ikke på billedet

Elektriske komponenter
DisplayenhedAA 4

AA4-XJ3 USB-udtag

AA4-XJ4 Serviceudtag (ingen funktion)

El-patronEB 1

El-anode*FR 1

KontaktSF 1

* Kun varmepumpe med emaljeret beholder.

Andet
DataskiltPF 1

Typeskilt, køledelPF 2

Kabelgennnemføring, indgående elUB 1

KabelgennemføringUB 2

Kabelgennemføring, bagsiden, følereUB 3

Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC
81346-1 og 81346-2.
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El-bokse

FD1

AA8

AA1

FA1

AA3

AA2

AA23

Elektriske komponenter
El-patronkortAA 1

GrundkortAA 2

IndgangskortAA 3

Ekstra relækortAA 7

El-anodekort*AA 8

KommunikationskortAA 23

AutomatsikringFA 1

Temperaturbegrænser/NøddriftstermostatFD 1

* Kun varmepumpe med emaljeret beholder.

Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC
81346-1 og 81346-2.
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Køledel
1X230V, 3X400V, 6 kW

LEK
LEK

BT10

AA100

QN18
QM2

BT3

GP1

GP2

QM1

BT11

BT12

EP6

1X230V, 3X400V, 6 kW

LEK
LEK

LEK
LEK

EP2

BT14

QA40

BP2

BT15

BP1

EB10

BT17

EP1

GQ10

HS1

XL20

QN1

XL21

RA1

CA1

Rørtilslutninger
Servicetilslutning, højtrykXL 20

Servicetilslutning, lavtrykXL 21

VVS-komponenter
VarmebærerpumpeGP 1

BrinepumpeGP 2

Aftapning, klimaanlægQM 1

Aftapning, brinesystemQM 2

Føler osv.
HøjtrykspressostatBP 1

LavtrykspressostatBP 2

Temperaturføler, varmebærer returBT 3

Temperaturføler, brine indBT 10

Temperaturføler, brine udBT 11

Temperaturføler, kondensator fremløbBT 12

Temperaturføler, varmgasBT 14

Temperaturføler, væskeledningBT 15

Temperaturfølere, sugegasBT 17

Elektriske komponenter
SkærmkortAA 100

KompressorvarmerEB 10

InverterQA 40

Kølekomponenter
FordamperEP 1

KondensatorEP 2

Veksler, kølingEP 6

KompressorGQ 10

TørfilterHS 1

EkspansionsventilQN 1

Shuntventil, kølingQN 18

Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC
81346-1 og 81346-2.
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Generelt
Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler.
GS-6 PC kan køre med en returtemperatur på op til ca. 5°C
og en udgående temperatur fra varmepumpen på 70 °C
(65 °C med kun kompressoren).

GS-6 PCer ikke udstyret med eksterne spærreventiler, men
de skal monteres for at lette evt. fremtidig service.

HUSK!

Eventuelle toppunkter i klimaanlægget skal
udstyres med udluftningsmuligheder.

BEMÆRK

Rørsystemerne skal være gennemskyllet, inden
varmepumpen tilsluttes, så forureninger ikke
beskadiger anvendte komponenter.

BEMÆRK

Klimaanlægget skal være tilpasset både varme-
og køledrift.

Symbolforklaring

BetydningSymbol

Udluftningsventil

Stopventil

Niveaubeholder

Indstillingsventil

Shunt-/omskifterventil

Sikkerhedsventil

Temperaturføler

Ekspansionsbeholder

ManometerP

Cirkulationspumpe

Snavsfilter

Hjælperelæ

Kompressor

Varmeveksler

Systemprincip

GS-6 PCbestår af varmepumpe, varmtvandsbeholder,
el-patron, cirkulationspumper samt styresystem.
METROSAVER MB F PC sluttes til brine- eller varmebærer-
kredsløbet.

I varmepumpens fordamper afgiver brinen (frostsikret
væske f.eks. etanol eller glykol blandet med vand) sin
energi til kølemediet, der fordamper for derefter at
blive komprimeret i kompressoren. Kølemediet, hvis
temperatur nu er steget, føres ind i kondensatoren,
hvor det afgiver sin energi til varmebærerkredsløbet
og ved behov til varmtvandsbeholderen. Hvis der er et
større behov for varme/varmt vand, end kompressoren
kan levere, har systemet en indbygget el-patron.

Kuldebærervæsken kan også cirkuleres via en shunt-
ventil til en kølevarmeveksler. Her køler kuldebærervæ-
sken varmesystemets vand, således at der kan opnås
komfortkøling i årets varme perioder.

VVKVfBV niBK VBrKBut

XL1 XL6 XL7XL4 XL3 XL2

Tilslutning, varmebærer fremXL 1

Tilslutning, varmebærer returXL 2

Tilslutning, koldt vandXL 3

Tilslutning, varmt vandXL 4

Tilslutning, brine indXL 6

Tilslutning, brine udXL 7
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Dimensioner og rørtilslutninger

62
0

25

600

50

130
210

390
470
525

17
75

25
-5

0

70

560 440

65
0*

65
0*

70

XL1 XL6 XL7XL4 XL3 XL2

Rørdimensioner

Tilslutning

28(mm)(XL6)/(XL7) Brine ind/ud udv. Ø

22(mm)(XL1)/(XL2) Varmebærer frem/retur udv.
Ø

22(mm)(XL3)/(XL4) Koldt/varmt vand Ø

Brinesiden
Kollektor

HUSK!

Kollektorslangens længde varierer afhængigt
a�orholdene i jorden/undergrunden, klima-
zone og klimaanlægget (radiatorer eller gulv-
varme).

Maks. længde pr. slange til kollektoren bør ikke oversti-
ge 400 m.
Hvis det er nødvendigt med �ere kollektorer, skal de
paralleltilsluttes med mulighed for justering a�owet
i slangen.
Ved jordvarme skal kollektorslangens dybde fastlægges
i henhold til lokale forudsætninger, og afstanden mel-
lem de enkelte slanger skal være mindst 1 m.
Hvis der er �ere borehuller, fastlægges afstanden mel-
lem hullerne i henhold til lokale forudsætninger.
For at undgå luftlommer, er det vigtigt, at kollektorslan-
gen har en konstant stigning mod varmepumpen. Hvis
det ikke er muligt, skal toppunkterne udstyres med
udluftningsmuligheder.
Når temperaturen på brinesystemet kan komme under
0 C, skal det frostsikres ned til -15° C. Som vejledende
værdi til volumenberegning anvendes 1 liter færdig-
blandet brine pr. meter kollektorslange (gælder ved
PEM-slange 40 x2,4 PN 6,3).

Sidetilslutning
Det er muligt at justere brinetilslutningerne til sideværts
tilslutning i stedet for tilslutning øverst.
For at indstille en tilslutning:
1. Løsn røret ved den øverste tilslutning.
2. Drej røret ved det ønskede hul.
3. Om nødvendigt kan røret skæres til ønsket længde.

Tilslutning af brinesiden
■ Kondensisoler samtlige brineledninger indendørs.
■ Placer niveaubeholderen som brinesystemets højeste

punkt og på indgående rør før brinepumpen (Alt. 1 ).
Hvis niveaubeholderen ikke kan placeres på det hø-
jeste punkt, skal der anvendes en ekspansionsbehol-
der (Alt. 2 ).

BEMÆRK

Der kan dryppe kondensvand fra niveaubehol-
deren. Placer derfor beholderen, så andet ud-
styr ikke bliver beskadiget.

■ Marker niveaubeholderen med den anvendte frost-
sikringsvæske.

■ Monter den medfølgende sikkerhedsventil under
niveaubeholderen som vist på billedet. Spildevands-
røret fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med
en hældning i længden for at undgå vandsamlinger.

* Kan vinkeljusteres for sidetilslutning.
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■ Monter spærreventiler så tæt på varmepumpen som
muligt.

■ Montér det medleverede snavsfilter på den indgåen-
de ledning.

Ved tilslutning til et åbent grundvandssystem skal der
– på grund af urenheder og risiko for frost i fordampe-
ren – indskydes et mellemliggende frostsikret kredsløb.
Det kræver en ekstra varmeveksler.

P

P

XL6

XL7

Kollektor

Alt. 1 Alt. 2

Varmebærersiden

Tilslutning af klimaanlæg

Et klimaanlæg er et system, der regulerer indeklimaet
ved hjælp af styresystemet i GS-6 PC og f.eks. radiatorer,
gulvvarme/køling, blæserkonvektorer osv.

■ Monter det nødvendige sikkerhedsudstyr, spærreven-
tiler (monteres så tæt på varmepumpen som muligt)
samt medfølgende snavsfilter.

■ Sikkerhedsventilen skal have maks. 0,25 MPa ( 2,5
bar) åbningstryk og monteres på varmebærer retur,
som vist på billedet. Spildevandsrør fra sikkerhedsven-
tilen skal lægges frostfrit med en hældning i hele
længden for at undgå vandsamlinger.

■ Ved tilslutning til systemer med termostater på alle
radiatorer (slanger) monteres der enten en overløbs-
ventil eller også afmonteres nogle af termostaterne,
så der sikres tilstrækkelig gennemstrømning.

P

P

XL1 XL4 XL3 XL2

Varmtvandsbeholder

Tilslutning af varmtvandsbeholder

■ Varmtvandsbeholderen i varmepumpen skal forsynes
med det nødvendige ventiludstyr.

■ Der skal monteres en blandingsventil, hvis indstillin-
gen ændres, således at temperaturen kan overstige
60 °C.

■ Indstillinger for varmtvand foretages i menu 5.1.1 .
■ Sikkerhedsventilen skal have maks. 1,0 MPa (10,0

bar) åbningstryk og monteres på den indkommende
brugsvandsledning som vist på billedet. Spildevands-
røret fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med
en hældning i længden for at undgå vandsamlinger.

Sammenkoblingsmulighed
GS-6 PC kan tilsluttes på flere forskellige måder, hvoraf
nogle vises nedenfor.

Bufferbeholder

Hvis klimaanlæggets volumen er for lille i forhold til
varmepumpens effekt, kan radiatorsystemet suppleres
med en bufferbeholder.

UKV

P

Ekstra elektrisk vandvarmer

Hvis der skal installeres boblebad eller anden stor for-
brugsenhed for varmtvand, bør varmepumpen supple-
res med en elektrisk varmtvandsbeholder.
■ Ventiltilslutningen på varmtvandsbeholderen kan

deles. Blandingsventilen forbliver på varmtvandsbe-
holderen, og de øvrige ventiltilslutninger kan bruges
til indgående koldt vand i GS-6 PC.

VV

KV

COMPACT

KV

VV
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Grundvandssystem

Der bruges en mellemveksler til at beskytte varmepum-
pens veksler mod urenheder. Vandet slippes ud i en
gravet nedsivningbrønd, alternativt en boret brønd. Se
side 20 for yderligere oplysninger om tilslutning af en
grundvandspumpe.

Hvis denne tilslutningsmulighed benyttes, skal "min.
brine ud" i menu 5.1.7 "brinealarmindst." ændres til en
passende værdi for at undgå, at varmeveksleren fryser
til.

Gulvvarmesystem

Den eksterne cirkulationspumpe dimensioneres til
gulvvarmesystemets behov.

Hvis klimaanlæggets volumen er for lille i forhold til
varmepumpens effekt, kan gulvvarmesystemet supple-
res med en bufferbeholder.

UKV

P

To eller flere klimaanlæg

Når mere end ét klimaanlæg, med lavere temperatur,
skal opvarmes, kan følgende tilkobling anvendes.
Shuntventilen sænker temperaturen til f.eks. gulvvar-
mesystemet.

Tilbehøret ECS 40/ECS 41 skal bruges til denne tilslut-
ning.

Pool

Fyldning af poolen styres af poolføleren. Ved lav pool-
temperatur skifter omskifterventilen retning og åbner
mod poolomskifteren. Tilbehøret POOL 40 skal bruges
til denne tilslutning.

Pool
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Generelt
Alt elektrisk udstyr bortset fra udeføler, rumføler og
strømføler er tilsluttet fra fabrikken.
■ Før isolationstest af ejendommen skal varmepumpen

frakobles.
■ Hvis ejendommen har fejlstrømsrelæer, bør GS-6 PC

forsynes med et separat fejlstrømsrelæ.
■ Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne

mindst have motorkarakteristik "C". Se side 49 for
sikringernes størrelse.

■ El-diagram for varmepumpen, se separat installatør-
håndbog for el-diagram.

■ Kommunikations- og følerkabler til eksterne tilslut-
ninger må ikke trækkes i nærheden af stærkstrøms-
ledninger.

■ Kommunikations- og følerkablers mindste tværsnit
ved ekstern tilslutning skal være 0,5 mm² op til maks.
50 m, f.eks. EKKX LiYY eller lignende.

■ Ved kabellægning i GS-6 PC skal der benyttes kabel-
gennemføringer (f.eks. UB1-UB3, markeret på billede).
I UB1-UB3 føres kablerne gennem varmepumpen fra
bagsiden til forsiden.

BEMÆRK

Drejekontakten (SF1) må ikke sættes i position
" " eller " ", før der er fyldt vand på kedlen.
Temperaturbegrænseren, termostaten, kom-
pressoren og el-patronen kan blive beskadiget.

BEMÆRK

El-installation samt evt. service skal udføres
under kontrol af en autoriseret el-installatør.
Afbryd strømmen med drejekontakten før evt.
service. El-installation og ledningsføring skal
udføres iht. gældende regler.

Automatsikring

Varmepumpens driftskreds og dele af dens interne
komponenter er sikret internt med en automatsikring
(FA1).

Temperaturbegrænser

Temperaturbegrænseren (FD1) afbryder strømtilførslen
til el-tilskuddet, hvis temperaturen overskrider 89 °C
og nulstilles manuelt.

Nulstilling

Temperaturbegrænseren (FD1) er tilgængelig bag
frontdækslet. Nulstil temperaturbegrænseren ved at
trykke knappen (FD1-SF2) ind ved hjælp af en skruet-
rækker.

Tilgængelighed, el-tilslutning

Plastlågen til el-skabene åbnes ved hjælp af en skruet-
rækker.

BEMÆRK

Lågen til indgangskortet åbnes uden brug af
værktøj.

Afmontering af dæksel, indgangskort

1

2

1. Tryk låsen ned.

2. Drej lågen ud, og fjern den.

Afmontering af dæksel, el-patronkort

1

2

A

B

1. Stik skruetrækkeren (A) ind, og bøj låsen forsigtigt
nedad (B).

2. Drej lågen ud, og fjern den.
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Afmontering af dæksel, grundkort

HUSK!

For at kunne afmontere dækslet til grundkor-
tet, skal dækslet til indgangskortet først fjer-
nes.

1

1

A
B

2

2

3

1. Kobl kontakterne ud ved hjælp af en skruetrækker.

2. Stik skruetrækkeren (A) ind, og bøj låsen forsigtigt
nedad (B).

3. Drej lågen ud, og fjern den.

Kabelbøjle

Brug egnede værktøjer til at løsne/fastgøre kablerne i
varmepumpens klemmer.

LEK

1

1

2

2

3

3

1

2

3

3

4

1

2
LEK

1

1

2

2

3

3

1

2

3

3

4

1

2

1

2

Tilslutninger
BEMÆRK

For at undgå forstyrrelser må uskærmede
kommunikations- og/eller følerkabler til ekster-
ne tilslutninger ikke lægges tættere på stærk-
strømsledninger end 20 cm.

Strømtilslutning

GS-6 PCskal installeres med frakoblingsmulighed på for-
syningsledningen. Det mindste kabeltværsnit skal være
dimensioneret efter den anvendte sikring. Det medfølg-
ende kabel til indgående el er sluttet til klemme X1 på el-
patronkortet (AA1). Alle installationer skal udføres i hen-
hold til gældende regler.

Tilslutning 3x400V

AA1-X1

PE1

L1 1 L2 L30 EPN

AA1-X1

Hvis du ønsker separat strømforsyning til kompressor
og el-patron, se afsnit " Kontakt for ekstern blokering
af tilskud og/eller kompressor" på side 19.

Tarifstyring

Hvis spændingen til el-patron og/eller kompressoren
forsvinder i en vis tid, skal der ske samtidig blokering
via AUX-indgang, se "Tilslutningsmuligheder – Mulige
valg for AUX-indgange".
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Tilslutning af ekstern driftsspænding til styre-
systemet

BEMÆRK

Gælder kun stærkstrømstilslutning 3x400V

BEMÆRK

Marker aktuelt el-skab med advarsel om ek-
stern spænding.

Hvis du skal tilslutte ekstern driftsspænding til styresy-
stemet til GS-6 PC på el-patronkortet
(AA1 ) skal kantkontakten ved AA1:X2 flyttes til AA1:X9
(iht. billedet).

Styrespænding (1x230V ~ 50Hz) tilsluttes AA1:X11
(som vist på billedet).

1
 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

O
N

L1 1 L2 L3PE

PE

0 N

N L

1x230V+N+PE1x230V+N+PE styrespænding

AA1

AA1-X8

AA1-X2

AA1-X9

AA1-X11

Udeføler

Udeføleren (BT1 ) placeres i skygge på nord- eller
nordvestsiden, så den ikke bliver forstyrret af f.eks.
morgensol.

Føleren tilsluttes klemme X6:1 og X6:2 på indgangskor-
tet ( AA3 ). Benyt et tolederkabel med mindst 0,5 mm²
kabeltværsnit.

Eventuelt kabelrør bør tætnes for ikke at forårsage
kondens i udeføleren.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

AA3-X6BT1

Eksternt GS-6 PC

AA3-X6

Temperaturføler, eksternt fremløb

Hvis temperaturføler, eksternt fremløb (BT25) skal be-
nyttes, sluttes den til klemme X6:5 og X6:6 på indgangs-
kortet ( AA3 ). Brug en 2 -leder med mindst 0,5 mm² ka-
beltværsnit.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

F1245

AA3-X6BT25

GS-6 PC

PC

AA3-X6

Rumføler

GS-6 PC leveres med en medfølgende rumføler (BT50).
Rumføleren har op til tre funktioner:

1. Vis aktuel rumtemperatur på displayet på GS-6 PC
2. Gør det muligt at ændre rumtemperaturen i °C.

3. Giver mulighed for at forbedre/stabilisere rumtem-
peraturen.

Monter føleren et neutralt sted, hvor den indstillede
temperatur ønskes. Et egnet sted kan eksempelvis være
en fri indervæg i gangen ca. 1,5 mtr. over gulvet. Det
er vigtigt, at føleren ikke hindres i at måle den korrekte
rumtemperatur, f.eks. ved placering i en niche, mellem
hylder, bag et gardin, oven over eller tæt på en varmekil-
de, i træk fra en yderdør eller i direkte sollys. Også luk-
kede radiatortermostater kan forårsage problemer.

Varmepumpen kan arbejde uden føler, men hvis inde-
temperaturen skal kunne aflæses på displayet på GS-6 PC,
skal føleren monteres. Rumfølerentilsluttes på X6:3 og
og X6:4 på indgangskortet (AA3).
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Hvis føleren skal anvendes til at ændre rumtemperatu-
ren i °C og/eller til at forbedre/stabilisere rumtempera-
turen, skal føleren aktiveres i menu 1.9.4 .
Hvis rumføleren anvendes i rum med gulvvarme, bør
den kun bruges til visning og ikke til styring af rumtem-
peraturen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

F1245RG 05

AA3-X6

GS-6 PCEksternt

BT50

AA3-X6

HUSK!

Forandring af temperaturen i huset tager lang
tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med
gulvvarme ikke give en mærkbar forandring i
rumtemperaturen.

Indstillinger

AA1-X7

AA1-X3

AA1-SF2

FD1-BT30

El-tilskudsvarme - maks. e�ekt

Antal indkoblingstrinMaks.GS-6 PC

136,5 kW3x400 V

Indstilling af maks. el-e�ekt

El-tilskuddets maksimale e�ekt indstilles i menu 5.1.12.
Tabellerne viser den totale fasestrøm for el-patronen
ved opstart. Hvis en el-patron allerede er startet og ikke
udnyttet i fuld kapacitet, kan værdierne i tabellen æn-
dre sig, eftersom styringen først og fremmest udnytter
denne el-patron.

3x400V, GS-6 PC

Maks. fase-
strøm L3

(A)

Maks. fase-
strøm L2

(A)

Maks. fase-
strøm L1

(A)

Maks. el-til-
skudsvar-
me (kW)

–––0,0
––2,20,5
–4,3–1,0
–4,32,21,5

8,7––2,0
8,7–2,22,5
8,74,3–3,0
8,74,32,23,5
7,54,37,54,0
7,54,39,74,5

16,2–7,55,0
16,2–9,75,5
16,24,37,56,0
16,24,39,76,5

Hvis strømfølerne er tilsluttet, overvåger varmepumpen
fasestrømmen og fordeler automatisk el-trinnene til
den mindst belastede fase.

Nøddrift
Når varmepumpen sættes i nøddrift ( SF1 indstilles til

), er kun de mest nødvendige funktioner aktiverede.
■ Kompressoren er slukket, og opvarmningen håndte-

res af el-patronen.
■ Der produceres ikke varmtvand.
■ E�ektovervågningen er ikke tilkoblet.

BEMÆRK

Kontakten ( SF1 ) må ikke sættes i position " "
eller , før GS-6 PCer fyldt med vand.
Temperaturbegrænseren, termostaten,
kompressoren og el-patronen kan blive beska-
diget.

E�ekt i nøddrift

El-patronens e�ekt i nøddrift indstilles med DIP-swit-
chen ( S2) på el-patronkortet ( AA1 ) som vist i tabellen
nedenfor. Fabriksindstillingen er 3,5 kW for GS-6 PC.
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3x400V for GS-6 PC

Wk 1 2 3 4 5 6

offoffoffoffoffon0,5

offoffoffonoff0,1 ffo

offoffoffonoffon1,5

offonoffoffoff0,2 ffo

offonoffoffoffon2,5

offonoffonoff0,3 ffo

offonoffonoffon3,5

onoffoffonon0,4 ffo

onoffoffononon4,5

no nooffoffon0,5 ffo

no nooffoffonon5,5

no nooffonon0,6 ffo

no nooffononon6,5

1
 2

 3
 4

 5
 6

O
N

AA1-SF2

Billedet viser DIP-switchen ( AA1-SF2 ) i fabriksindstilling,
dvs. 3,5 kW for GS-6 PC.

Nøddriftstermostat

Fremløbstemperaturen i nøddrift indstilles med en
termostat ( FD1-BT30). Den kan stilles på 35 (forindstil-
let, f.eks. gulvvarme) eller 45 °C (f.eks. radiatorer).

LEK

LEK

För markvärme!

Fö r frånluftsvärme!

Tilslutningsmuligheder

Effektovervågning

Når mange el-forbrugende enheder er tilsluttet i ejen-
dommen, samtidig med at el-tilskuddet er i drift, er der
risiko for, at ejendommens hovedsikringer går. Varme-
pumpen har en indbygget effektovervågning, der styrer
el-trinnene til el-tilskuddet ved at omfordele strømmen
mellem de forskellige faser eller alternativt koble fra
ved overbelastning på en af faserne. Genindkobling
sker, når det øvrige strømforbrug reduceres.

Tilslutning af strømføler

For at tilføre strøm skal der monteres en strømføler på
hver af de indkommende faseledere til el-skabet. Dette
gøres mest hensigtsmæssigt i el-skabet.

Slut strømfølerne til en multileder i en indkapsling i
direkte tilslutning til el-skabet. Multilederen mellem
kapslingen og varmepumpen skal have et kabeltværsnit
på mindst 0,5 mm².

Slut kablerne til indgangskortet ( AA3 ) på klemme
X4:1 -4, hvor X4:1 er den fælles klemme for de tre
strømføler e.

Størrelsen på ejendommens hovedsikring indstilles i
menu 5.1.12 .

Inkommande el
NEP L1 L2 L3

Elcentral

Värmepump

AA3-X4 AA3-X4

El-central

Varmepumpe

Indgående el

1 2 3 4

-T1 -T2 -T3

Eksterne tilslutningsmuligheder

På indgangskortet ( AA3 ) har GS-6 PC softwarestyrede
ind- og udgange til tilslutning af ekstern kontakt-
funktion eller følere. Dette betyder, at når en ekstern
kontaktfunktion eller føler sluttes til en af seks special-
tilslutninger, skal den korrekte funktion vælges til den
korrekte tilslutning i softwaren i GS-6 PC.
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HUSK!

Hvis en ekstern kontaktfunktion eller føler skal
kobles til GS-6 PC, skal den anvendte indgangs-
eller udgangsfunktion vælges i menu 5.4, se
side 37

Mulige indgange på indgangskortet for disse funktio-
ner er AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-
14) , AUX4 (X6:15-16) og AUX5 (X6:17-18). Valgbar
udgang er AA3:X7 .

bloker varme

aktivér midl. luksus.

ikke i brug

ikke i brug

ikke i brug

alarmudgang

bløde ind-/udgange5.4

F1245Externt

9
10
11
12
13
14
15
16

B

A

AA3-X6

Eksternt GS-6 PC

AA3-X6

I eksemplet ovenfor anvendes indgang AUX1 (X6:9-10) og AUX2
(X6:11-12) på indgangskortet ( AA3 ).

HUSK!

Nogle a�ølgende funktioner kan også aktive-
res og der kan lægges en tidsplan for dem via
menuindstillinger.

Mulige valg for AUX-indgange

Temperaturføler, køling/varme

En ekstra temperaturføler kan tilsluttes GS-6 PC for at
kunne afgøre, hvornår tiden er inde til at skifte mellem
køle- og varmedrift.
Temperaturføleren kobles ind på den valgte indgang
(menu 5.4 ) på klemme X6 på indgangskortet (AA3 ),
der er placeret bag frontlågen og placeres på et passen-
de sted i klimaanlægget.
Brug en 2 -leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit.

Kontakt for ekstern blokering af tilskud og/eller
kompressor

Indkobling af tilskud og kompressor sker på to forskel-
lige AUX-indgange.

Hvis der anvendes ekstern blokering af tilskud og/eller
kompressor, kan denne sluttes til klemme X6 på ind-
gangskortet ( AA3 ), der sidder bag frontdækslet.
Tilskuddet og/eller kompressoren kobles fra ved at
slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang,
der vælges i menu 5.4 , se side 37 .
Ekstern blokering af tilskud og kompressor kan kombi-
neres.
En sluttet kontakt betyder, at e�ekten er koblet fra.

Kontakt til ekstern tarifblokering

Hvis der ønskes ekstern tarifblokering, skal denne til-
sluttes på klemme X6 på indgangskortet ( AA3 ), der
sidder bag frontdækslet.
Tarifblokering indebærer, at tilskuddet, kompressoren
og varmen kobles fra ved at slutte en potentialfri kon-
taktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4 ,
se side 37 .
En sluttet kontakt betyder, at e�ekten er koblet fra.

BEMÆRK

Når tarifblokering er aktiveret, er min. fremløb
ikke gældende.

Kontakt for ekstern blokering af varme

Hvis der benyttes ekstern blokering af varme, kan
denne sluttes til klemme X6 på indgangskortet ( AA3),
der sidder bag frontdækslet.
Varmedriften kobles fra ved at slutte en potentialfri
kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu
5.4 , se side 37 .
Sluttet kontakt medfører blokeret varmedrift.

BEMÆRK

Når varmeblokering er aktiveret, er min.
fremløb ikke gældende.

Kontakt for ekstern tvangsstyring af kuldebærer-
pumpe

Hvis der benyttes ekstern tvangsstyring af kuldebærer-
pumpe, kan denne sluttes til klemme X6 på indgangs-
kortet ( AA3 ), der sidder bag frontdækslet.
Kuldebærerpumpen kan tvangsstyres ved at slutte en
potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges
i menu 5.4 , se side 37 .
Sluttet kontakt indebærer, at kuldebærerpumpen er
aktiv.

Kontakt for aktivering af "midlert. luksusindst."

En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til GS-6 PC mhp.
aktivering af varmtvandsfunktionen"midlert. luksusindst.".
Kontakten skal være potentialfri og sluttes til valgt indgang
(menu 5.4 , se side 37) på klemme X6 på indgangskortet (AA3).
"midlert. luksusindst." er aktiveret i den tid, når kontak-
ten er tilsluttet.
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Kontakt for aktivering af "ekstern justering"

En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til GS-6 PC til 
ændring af fremløbstemperaturen og dermed ændring
af rumtemperaturen.

Temperatur ændres i °C, når kontakten er sluttet (hvis
rumføleren er tilsluttet og aktiveret). Hvis rumføleren
ikke er tilsluttet eller ikke aktiveret, indstilles den ønske-
de forandring af "temperatur" (forskydning varmekur-
ve) med det valgte antal trin. Værdien kan indstilles
mellem -10 og +10 .
■ klimaanlæg 1

Kontakten skal være potentialfri og sluttes til valgt
indgang (menu 5.4 , se side 37) på klemme X6 på
indgangskortet ( AA3 ).

Indstilling for ændringsværdien udføres i menuen
1.9.2 , "ekstern justering".

■ klimaanlæg 2 til 4
Ekstern justering for klimaanlæg 2 til 4 kræver tilbe-
hør (MG40 ALW).

Se tilbehørets installatørhåndbog for installationsan-
visninger.

NV 10, tryk-/niveau-/flowovervågning brine

Hvis der ønskes niveauovervågning (tilbehør NV10 ) til
kuldebærerinstallationen, skal den sluttes til den valgte
indgang (menu 5.4 , se side 37 ) på klemme X6 på ind-
gangskortet ( AA3 ).

Der kan også sluttes tryk- eller flowovervågning til
indgangen.

Denne funktion kræver, at indgangen er sluttet ved
normal drift.

Mulige valg for AUX-udgang (potentialfrit
skifterrelæ)

Der er mulighed for ekstern tilslutning gennem en re-
læfunktion via et potentialfrit skifterrelæ (maks. 2 A)
på indgangskortet ( AA3), klemme X7 .

Valgbare funktioner for ekstern tilslutning:
■ Visning af summealarm.
■ Styring af grundvandspumpe.
■ Køleindstillingsvisning.
■ Styring af cirkulationspumpe for varmtvandscirkula-

tion.
■ Ekstern cirkulationspumpe (for varmebærer).
■ Ekstern skifteventil for varmtvand.

Tilsluttes en af ovenstående til klemme X7, skal det
vælges i menu 5.4, se side 37 .

Summealarm er valgt på forhånd fra fabrikken.

BEMÆRK

Der kræves tilbehørskort, hvis flere funktioner
skal sluttes til klemme X7 , samtidig med at in-
dikering af summealarm er aktiveret (se side
47 ).

AA3-X7

C NO NC

1 2 3

AA3-X7

Billedet viser relæet i alarmindstilling.

Hvis kontakten SF1 står i position " " eller " ", er
relæet i alarmindstilling.

Ekstern cirkulationspumpe, grundvandspumpe eller
varmtvandscirkulationspumpe sluttes til summealarm-
relæet i henhold til nedenstående billede.

BEMÆRK

Marker aktuelt el-skab med advarsel om ek-
stern spænding.

L

L

N

N

PE

PE

F1X45

Externt

AA3-X7
C NO NC

1 2 3

Eksternt

GS-6 PC

Cirkulationspumpe

AA3-X7

HUSK!

Relæudgangen må maks. belastes med 2 A
(230 V ~).

Tilslutning af tilbehør
Instruktioner for tilslutning af tilbehør findes i den
medfølgende installationsvejledning til det pågælden-
de tilbehør. Se side 47 for en liste over det tilbehør, der
kan anvendes til GS-6 PC.
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Forberedelser
1. Sørg for, at GS-6 PC ikke blev beskadiget under

transport.
2. Kontrollér, at kontakten ( SF1) står i position " ".
3. Kontrollér, at der er vand i varmtvandsbeholderen

og klimaanlægget.

HUSK!

Kontroller motorsikringerne og automatsikrin-
gen. De kan være udløst under transporten.

BEMÆRK

Start ikke varmepumpen, hvis der er risiko for
at vandet i systemet er frosset.

Påfyldning og udluftning
HUSK!

Utilstrækkelig udluftning kan skade kompo-
nenterne i GS-6 PC.

Påfyldning og udluftning af klimaanlæg

Påfyldning
1. Åbn udluftningsventilen ( (QM22 ).
2. Luk udluftningsventilen (QM22) , når der ikke læn-

gere er luft i vandet der kommer ud af den. Trykket
begynder at stige efter et øjeblik.

3. Luk påfyldningsventilen, når det korrekte tryk er
opnået.

Udluftning

BEMÆRK

Utilstrækkelig udluftning kan forårsage skade
på komponenterne.

1. Udluft varmepumpen gennem udluftningsventilen
(QM22) og resten af klimasystemet gennem de
tilhørende udluftningsventiler.

2. Gentag påfyldning og udluftning, indtil al luft er
�ernet, og det korrekte tryk er opnået.

TIP!

Hvis varmebærerpumpen (GP1) skal anvendes
ved udluftningen, kan den startes med start-
guiden.

BEMÆRK

Røret fra slangen i beholderen skal tømmes
for vand, før luften kan �ernes. Dette betyder,
at systemet ikke nødvendigvis er udluftet,
selvom der kommer vand ud, når udluftnings-
ventilen (QM22) åbnes.

Påfyldning af varmtvandsbeholderen
1. Åbn en varmtvandshane i huset.
2. Fyld vand i varmtvandsbeholderen gennem

koldtvandstilslutningen ( XL3).
3. Når der ikke længere er luft i det vand, der kommer

ud af varmvandshanen, er varmtvandsbeholderen
fyldt, og hanen kan lukkes.

Påfyldning og udluftning af brinesystem

BEMÆRK

Utilstrækkelig udluftning kan forårsage skade
på kuldebærerpumpen.

Bland vand med frostsikringsvæske i en åben beholder
ved fyldning af brinesystemet. Blandingen skal være
frostsikret til ca. -15° C. Anvend en tilsluttet påfyldnings-
pumpe til påfyldning af brinen.
1. Kontrollér brinesystemets tæthed.
2. Montér påfyldningspumpen og returløbet på bri-

nesystemets påfyldningsforbindelse som vist på
�guren.

3. Hvis alternativ 1 benyttes (niveaubeholder), lukkes
ventilen under niveaubeholderen (CM2).

4. Luk trevejsventilen i påfyldningskoblingen (tilbe-
hør).

5. Åbn ventilerne på påfyldningsforbindelsen.
6. Start påfyldningspumpen.
7. Påfyld væske, til den stiger op i returrøret.
8. Luk ventilerne på påfyldningsforbindelsen.
9. Åbn trevejsventilen i påfyldningskoblingen.
10. Hvis alternativ 1 benyttes (niveaubeholder), skal

ventilen åbnes under niveaubeholderen (CM2).

TIP!

Hvis brinepumpen (GP2) skal anvendes ved
udluftningen, kan den startes med startguiden.

VVKV

KBin

VBf VBr

KBut

BK / JK

Stängs

P

XL6 XL7

Kollektor

Lukkes

Alt. 2 Alt. 1
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70

560 440

65
0*

XL1 XL6 XL7XL4 XL3 XL2

Tilslutning, varmebærer fremXL 1

Tilslutning, varmebærer returXL 2

Tilslutning, koldt vandXL 3

Tilslutning, varmt vandXL 4

Tilslutning, brine indXL 6

Tilslutning, brine udXL 7

Symbolforklaring

BetydningSymbol

Stopventil

Sikkerhedsventil

Niveaubeholder

Ekspansionsbeholder

ManometerP

Snavsfilter

Startguide
BEMÆRK

Der skal være vand i klimaanlægget, før kon-
takten stilles på " ".

1. Sæt varmepumpens kontakt () i position " ".

2. Følg vejledningen i startguiden på varmepumpens
display. Hvis startguiden ikke går i gang, når du
starter varmepumpen, kan du starte den manuelt
i menu 5.7 .

TIP!

Se side 25 for at få en mere detaljeret introduk-
tion af varmepumpens styresystem (manøvre-
ring, menuer osv.).

Igangsætning af

Den første gang varmepumpen startes, sættes der en
startguide i gang. Startguiden giver anvisninger om,
hvad der skal udføres ved første opstart sammen med
en gennemgang af varmepumpens grundlæggende
indstillinger.

Startguiden sikrer, at opstarten sker korrekt, og kan
derfor ikke springes over. Startguiden kan startes efter-
følgende i menu 5.7.

GS-6 PC

HUSK!

Så længe startguiden er aktiv, starter ingen af
anlæggets funktioner automatisk.

Guiden vil dukke op ved hver genstart af an-
lægget, indtil dette fravælges på sidste side.

Brug af startguiden

sprog 4.6

Hvis startguiden forlades på denne side,
afsluttes den automatisk om

60 min.

A. Side

C. Alternativ/indstilling

B. Navn og menunummer

A. Side

Her kan du se, hvor langt du er kommet i startguiden.

For at bladre mellem siderne i startguiden gør du føl-
gende:

1. Drej håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre
hjørne (ved sidenummeret) bliver markeret.

2. Tryk på OK-knappen for at skifte mellem siderne i
startguiden.

B. Navn og menunummer

Her læser du, hvilken menu i styresystemet denne side
i startguiden er baseret på. Cifrene i parentes er menu-
ens nummer i styresystemet.

Du kan læse mere om den pågældende menu enten i
dennes hjælpemenu eller i brugerhåndbogen.

C. Alternativ/indstilling

Her foretager du indstillinger til systemet.

D. Hjælpemenu

Mange menuer har et symbol, der viser, at der er
adgang til ekstra hjælp.

For at åbne hjælpeteksten:

1. Marker hjælpesymbolet ved at dreje på håndhjulet.

2. Tryk på OK-knappen.

Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan
bladre imellem ved hjælp af håndhjulet.
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Efterjustering og udluftning

Pumpejustering, automatisk drift

Brinesiden

For at indstille det rette flow i kuldebærersystemet,
skal den rette hastighed indstilles for kuldebærerpum-
pen. GS-6 PChar en kuldebærerpumpe, der kan regu-
leres automatisk.

Den automatiske styring sker, når kompressoren kører,
og indstiller automatisk kuldebærerpumpens hastighed
for at få optimal temperaturforskel mellem fremløb og
returløb. Ved passiv køledrift skal kuldebærerpumpen
køre med fast hastighed, som indstilles i menu 5.1.9.

Varmebærersiden

For at indstille det rette flow i klimaanlægget, skal den
rette hastighed indstilles for varmebærerpumpen.
GS-6 PC har en varmebærerpumpe, der kan regu-
leres automatisk.

Den automatiske styring sker, når kompressoren kører,
og indstiller automatisk varmebærerpumpens hastig-
hed for aktuel driftsindstilling, for at få optimal tempe-
raturforskel mellem fremløb og returløb. Ved varme-
drift benyttes indstillet DUT (dimensionerende uden-
dørstemperatur) og temperaturforskel i menu 5.1.14 .
Efter behov kan cirkulationspumpens maksimale hastig-
hed begrænses i menu 5.1.11.

Pumpejustering, manuel drift

Brinesiden

GS-6 PC har en kuldebærerpumpe, der styres automatisk.
Hvis manuel hastighed ønskes, åbner du menu 5.1.9
( se side 32) og deaktiverer "auto" samt indstiller pumpens
hastighed i henhold til diagrammet nedenfor.

BEMÆRK

Kuldebærerpumpen skal altid indstilles med
fast hastighed, når der benyttes passiv køling.

GS-6 PC 6 kW

Flöde, l/s

Tillgängligt tryck värmedrift, kPa

Tillgängligt tryck kyldrift, kPa

P Eleffekt, W

Tillgängligt tryck, kPa Eleffekt, W

Pumpkapacitet, köldbärarsida för F1155-1255-PC, manuell drift. 
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Varmebærersiden

GS-6 PChar en varmebærerpumpe, der kan styres auto-
matisk. Hvis manuel hastighed ønskes, åbner du menu
5.1.11 (se side 33) og deaktiverer "auto" samt indstiller
pumpens hastighed i henhold til diagrammet nedenfor.

BEMÆRK

Varmebærerpumpen skal altid indstilles med
fast hastighed, når der benyttes passiv køling.
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Efterjustering, udluftning, varmebærersiden

I den første tid frigives der luft fra radiatorvandet, og
det kan være nødvendigt at foretage udluftning. Hvis
der høres boblelyde fra varmepumpen eller klimaan-
lægget, skal hele systemet udluftes igen.

Efterjustering, udluftning, brinesiden

Niveaubeholder

2/3 

L
E

K
 

Kontrollér væskeniveauet i niveaubeholde-
ren ( CM2 ). Hvis væskeniveauet er faldet,
skal du fylde mere væske på systemet.

1. Luk ventilen under beholderen.

2. Løsn tilslutningen øverst på niveaube-
holderen.

3. Påfyld brine, til ca. 2/3 af beholderen
er fuld.

4. Monter tilslutningen øverst på behol-
deren igen.

5. Åbn ventilen under beholderen.

Trykket øges ved at lukke ventilen på den indgående
hovedledning, når brinepumpen ( GP2 ) er i drift, og ni-
veaubeholderen (CM2) er åben, så væske kan suges
ned fra beholderen.
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Trykekspansionsbeholder

LEK

Hvis der anvendes en trykekspansionsbe-
holder ( CM3 ) i stedet for en niveaubehol-
der, skal dens trykniveau kontrolleres. Hvis
trykket falder, bør der påfyldes mere væske
på systemet.

Efterjustering af rumtemperaturen

Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det
være nødvendigt at efterjustere.

Koldt vejr
■ Hvis rumtemperaturen er for lav, skal du øge "varme-

kurve" i menu 1.9.1.1 et trin.
■ Hvis rumtemperaturen er for høj, skal du sænke

"varmekurve" i menu 1.9.1.1 et trin.

Varmt vejr
■ Hvis rumtemperaturen er for lav, skal du øge "tempe-

ratur" (forskydning af varmekurve) i menu 1.1.1 et
trin.

■ Hvis rumtemperaturen er for høj, skal du sænke
"temperatur" (forskydning af varmekurve) i menu
1.1.1 et trin.
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Displayenhed

A

B

C

D

E

F

Display

Statuslampe

OK-knap

Tilbage-knap

Håndhjul

Kontakt

INDEKLIMA

G USB-port

Display
På displayet vises anvisninger, indstillinger og
driftsinformationer. Ved hjælp af det tydelige
display og et brugervenligt menusystem kan
du nemt navigere mellem forskellige menuer
og muligheder for at indstille den komfort eller
få de informationer, du ønsker.

A

Statuslampe
Statuslampen viser varmepumpens status. Den:
■ lyser grønt ved normal funktion.
■ lyser gult, når nøddrift er aktiveret.
■ lyser rødt i tilfælde af udløst alarm.

B

OK-knap
OK-knappen bruges til følgende:
■ bekræft valg af undermenu/alternativ/indstil-

let værdi/side i startguiden.

C

Tilbage-knap
Tilbage-knappen anvendes til at:
■ Tilbage til forrige menu.
■ Fortryde en indstilling, som ikke er bekræftet.

D

Håndhjul
Håndhjulet kan drejes til højre eller venstre. Du
kan:
■ flyt rundt i menuerne og mellem de forskelli-

ge alternativer.
■ Øg eller reducer værdierne.
■ Skift side i visning af flere sider (f.eks. hjælpe-

tekster og serviceinfo).

E

Kontakt (SF1 )
Kontakten har tre positioner:
■ Tændt ( )
■ Standby ( )
■ Nøddrift ( )

Nøddrift må kun anvendes i tilfælde af fejl i
varmepumpen. I denne indstilling slukkes
kompressoren, og el-patronen går i gang. Var-
mepumpens display er slukket, og statuslampen
lyser gult.

F

USB-port
USB-porten benyttes til at opgradere softwaren.

G
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Menusystem
Menusystemets fire hovedmenuer samt grundinforma-
tionen vises på displayet.

SERVICE

Indetemperatur - (med rumføler)

Midlertidig evt. aktiveret

luksusindstilling

Udetemperatur

Information om drift

Varmtvandstemperatur

Menu 1 - INDEKLIMA

Indstilling af og tidsplan for indeklimaet. Se information
i hjælpemenu eller brugerhåndbog.

Menu 2 - VARMT VAND

Indstilling af og tidsplan for varmtvandsproduktionen.
Se information i hjælpemenu eller brugerhåndbog.

Menu 3 - INFO

Visning af temperatur og andre driftsinformationer
samt adgang til alarmloggen. Se information i hjælpe-
menu eller brugerhåndbog.

Menu 4 - VARMEPUMPE

Indstilling af tid, dato, sprog, display, driftsindstilling
m.m. Se information i hjælpemenu eller brugerhånd-
bog.

Menu 5 - SERVICE

Avancerede indstillinger. Disse indstillinger er kun be-
regnet til installatør eller servicetekniker. Menuen bliver
synlig ved at trykke på tilbage-knappen i 7 sekunder,
når man står i startmenuen. Se side 30 .

INDEKLIMA

temperatur

INDEKLIMA 1

tidsplan

avanceret

fra

Markeret
hovedmenu

Menunummer - markeret undermenu Navn og menunummer - hovedmenu

Symbol -
hovedmenu

Statusinformation -
undermenuer

Navn - undermenuerSymboler - undermenuer

Betjening

For at flytte markøren drejes håndhjulet til
højre eller venstre. Den markerede position
er hvid og/eller har en opadvendt fane.

Valg af menu

Vælg en hovedmenu for at komme videre i menusyste-
met ved at markere den og derefter trykke på OK-
knappen. Det åbner et nyt vindue med undermenuer.

Vælg en af undermenuerne ved at markere den. Tryk
derefter på OK-knappen.
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Vælg alternativ

økonomi

komfortdrift2.2

normal

Luksus

Alternativ

I en menu med alternativer vises det valgte alterna-
tiv med et grønt flueben.

Vælg et andet alternativ:

1. Markér det alternativ, du ønsker skal gælde. Et
af alternativerne er forvalgt (hvidt).

2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte det valgte
alternativ. Det valgte alternativ får et grønt
flueben.

Indstilling af en værdi

tid & dato4.4

tid

dag

år

måned

24 t

12 t

dato

Værdi, der skal ændres

Indstilling af en værdi:

1. Markér den værdi ved hjælp af håndhjulet,
som du vil indstille.

2. Tryk på OK-knappen. Værdiens baggrund
bliver grøn, og det betyder, at du er kommet
til indstillingspositionen.

3. Drej håndhjulet til højre for at øge værdien
eller til venstre for at reducere den.

4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte den
indstillede værdi. Tryk på Tilbage-knappen
for at fortryde og gå tilbage til den oprindelige
værdi.

Gennemse mellem vinduer

En menu kan bestå af flere vinduer. Drej håndhjulet
for at bladre mellem vinduerne.

Aktuelt

menuvindue

Antal vinduer i

menuen

Bladre mellem vinduer i startguiden

sprog 4.6

Hvis startguiden forlades på denne side,
afsluttes den automatisk om

60 min.

Pil til at bladre blandt vinduerne i startguiden

1. Drej håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre
hjørne (ved sidenummeret) bliver markeret.

2. Tryk på OK-knappen for at springe mellem punk-
terne i startguiden.

Hjælpemenu

Mange menuer har et symbol, der viser, at der er
adgang til ekstra hjælp.

For at åbne hjælpeteksten:

1. Marker hjælpesymbolet ved at dreje på håndhjulet.

2. Tryk på OK-knappen.

Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan
bladre imellem ved hjælp af håndhjulet.
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Menu 1 - INDEKLIMA
1.1.1 - temperatur varme1.1 - temperatur1 - INDEKLIMA

1.1.2 - temperatur køling

1.3.1 - varme1.3 - tidsplan

1.3.2 - køling

1.9.1.1 varmekurve1.9.1 - kurve1.9 - avanceret

1.9.1.2 - kølekurve

1.9.2 - ekstern justering

1.9.3.1 - varme1.9.3 - min. fremløbstemp.

1.9.3.2 - køling

1.9.4 - rumfølerindstillinger

1.9.5 - køleindstillinger

1.9.7.1 - varme1.9.7 - egen kurve

1.9.7.2 - køling

1.9.8 - punktforskydning

Menu 2 - VARMT VAND
2.1 - midlert. luksusindst.2 - VARMT VAND

2.2 - komfortdrift

2.3 - tidsplan

2.9.1 - periodisk forøgelse2.9 - avanceret

2.9.2 - varmtvandscirk.

Menu 3 - INFO
3.1 - serviceinfo3 - INFO

3.2 - kompressorinfo

3.3 - ekstra info

3.4 - alarmlog

3.5 - indetemperaturlog
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Menu 4 - VARMEPUMPE
4.1.1 - pool *4.1 - plusfunktioner *4 - VARMEPUMPE

4.1.4 - sms *

4.2 - driftsindstilling

4.4 - tid & dato

4.6 - sprog

4.7 - ferieindstilling

4.9.1 - driftsprioritering4.9 - avanceret

4.9.2 - autoindstilling

4.9.3 - gradminutindstilling

4.9.4 - fabriksindstilling bruger

4.9.5 - tidsplan blokering

* Tilbehør er nødvendigt.
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Menu 5 - SERVICE

Oversigt
5.1.1 - varmtvandsindst.5.1 - driftsindstillinger5 - SERVICE

5.1.2 - maks. fremløbstemp.

5.1.3 - maks. diff. freml.temp.

5.1.4 - alarmtiltag

5.1.7 - brinealarmindst.

5.1.8 - driftsindstilling brinepumpe

5.1.9 - kuldebærerpumpehastighed

5.1.10 - driftsindstilling varmebærerpumpe

5.1.11 - varmebærerpumpehastighed

5.1.12 - intern el-tilskudsvarme

5.1.14 - flowindst. klimasystem

5.1.22 - heat pump testing

5.1.24 - spærrebånd

5.2.4 - tilbehør5.2 - systemindstillinger

5.3.2 - shuntstyret tilskudsvarme *5.3 - tilbehørsindstillinger

5.3.3 - ekstra klimaanlæg *

5.3.4 - solvarme *

5.3.6 - trinstyret tilskudsvarme

5.3.8 - varmtvandskomfort *

5.3.11 - modbus *

5.4 - bløde ind-/udgange

5.5 - fabriksindstilling service

5.6 - tvangsstyring

5.7 - startguide

5.8 - hurtig start

5.9 - gulvtørringsfunktion

5.10 - ændringslog

* Tilbehør er nødvendigt.

Stil dig i hovedmenuen, og hold Tilbage-knappen
trykket inde i 7 sekunder for at få adgang til Serviceme-
nuen.

Undermenuer

Menuen SERVICE har orange tekst og er beregnet til
avancerede brugere. Denne menu har flere underme-
nuer. Til højre for menuerne på displayet vises der sta-
tusinformationer for den pågældende menu.

driftsindstillinger Driftsindstillinger for varmepumpen.

systemindstillinger Systemindstillinger for varmepum-
pen, aktivering af tilbehør osv.

tilbehørsindstillinger Driftsindstillinger for forskelligt
tilbehør.

bløde ind-/udgange Indstilling af softwarestyrede
ind- og udgange på indgangskortet ( AA3).

fabriksindstilling service Total tilbagestilling af alle
indstillinger (inklusive indstillinger, som er tilgængelige
for brugeren) til fabriksværdierne.

tvangsstyring Tvangsstyring af varmepumpens forskel-
lige komponenter.

startguide Manuel start af startguiden, der kører første
gang, varmepumpen startes.

hurtig start Hurtig start af kompressoren.

BEMÆRK

Forkerte indstillinger i servicemenuerne kan
beskadige varmepumpen

Menu 5.1 - driftsindstillinger

I undermenuerne til denne skal du foretage driftsindstil-
linger for varmepumpen.
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Menu 5.1.1 - varmtvandsindst.

starttemp. økonomi / normal / luksus

Indstillingsområde: 5 – 70 °C

Fabriksindstilling (°C):

luksusnormaløkono-
mi

474440Rustfri

stoptemp. økonomi / normal / luksus

Indstillingsområde: 5 – 70 °C

Fabriksindstilling (°C):

stoptemp. økonomi / normal / luksus

Indstillingsområde: 5 – 70 °C

Fabriksindstilling (°C):

luksusnormaløkono-
mi

514844Rustfri

stoptemp. per. forøg.

Indstillingsområde: 55 – 70 °C

Fabriksindstilling: 55 °C

høj effekt

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: off

Her indstiller du start- og stoptemperatur på det varme
vand for de forskellige komfortalternativer i menu 2.2
samt stoptemperatur for periodisk forøgelse i menu
2.9.1 .

Menu 5.1.2 - maks. fremløbstemp.

klimaanlæg

Indstillingsområde: 5-70 °C

Fabriksindstilling: 60 °C

Her indstiller du klimaanlæggets maksimale fremløb-
stemperatur. Hvis anlægget omfatter mere end ét kli-
maanlæg, kan der indstilles individuelle maks. fremløb-
stemperaturer for hvert anlæg. Klimaanlæg 2-8 kan
ikke indstilles til en højere maks. fremløbstemperatur
end klimaanlæg 1.

HUSK!

Ved gulvvarmesystemer, skal maks. fremløb-
stemp. normalt indstilles mellem 35 og 45 °C.

Kontroller maks. temperatur for gulvet hos
gulvleverandøren.

Menu 5.1.3 - maks. diff. freml.temp.

maks. diff. kompressor

Indstillingsområde: 1 – 25 °C

Fabriksindstilling: 10 °C

maks. diff. tilsk.varme

Indstillingsområde: 1 – 24 °C

Fabriksindstilling: 3 °C

Her indstilles den maksimalt tilladte difference mellem
den beregnede og den aktuelle fremløbstemperatur
ved henholdsvis kompressor- og tilskudsdrift. Maks.
diff. tilskud kan aldrig overgå maks. diff. kompressor.

maks. diff. kompressor

Hvis den aktuelle fremløbstemperatur afviger fra den
indstillede værdi i forhold til den beregnede, tvinger
man varmepumpen til at standse, uanset gradminut-
værdien.

Hvis den aktuelle fremløbstemperatur er over det be-
regnede fremløb med indstillet værdi, skal gradminut-
værdien indstilles til 0 . Hvis der kun er varmebehov,
stopper kompressoren i varmepumpen.

maks. diff. tilsk.varme

Hvis "tilskudsvarme" er valgt og aktiveret i menu 4.2 ,
og den aktuelle fremløbstemperatur overstiger den
beregnede med den indstillede værdi, tvangsstoppes
tilskudsvarmen.

Menu 5.1.4 - alarmtiltag

Her vælger du den måde, du vil have varmepumpen til
at gøre dig opmærksom på, at der vises en alarm på
displayet.

De forskellige muligheder er, at varmepumpen stopper
med at producere varmt vand (fabriksindstilling)
og/eller sænker rumtemperaturen.

HUSK!

Hvis der ikke vælges noget alarmtiltag, kan
dette medføre højere energiforbrug ved alarm.
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Menu 5.1.7 - brinealarmindst.

min. brine ud

Indstillingsområde: -12 – 15 °C

Fabriksindstilling: -8 °C

maks. brine ind

Indstillingsområde: 10 – 30 °C

Fabriksindstilling: 20 °C

min. brine ud

Her indstiller du den temperatur, hvor varmepumpen
skal udløse alarmen for lav temperatur på udgående
brine.

Hvis "automatisk nulstilling" er valgt, nulstilles alarmen,
når temperaturen er forøget med 1 °C under den
indstillede værdi.

Kompressorens hastighed reduceres, når kuldebærer-
temperaturen nærmer sig den indstillede mindste
værdi for kuldebærertemperatur. Kompressorregule-
ringen stræber efter at holde kuldebærer ud ca. 2 °
højere end den mindste indstillede værdi for kuldebæ-
rer ud.

maks. brine ind

Her indstiller du den temperatur, hvor varmepumpen
skal udløse alarmen for høj temperatur på indgående
brine.

Vælg "alarm udløst" for at aktivere alarmen.

Menu 5.1.8 - driftsindstilling brinepumpe

driftsindstilling

Indstillingsområde: intermitterende, kontinuerlig,
10 dage kontinuerligt

Fabriksindstilling: intermitterende

Her indstiller du driftspositionen på brinepumpen.

intermitterende : Kuldebærerpumpen starter ca. 20
sekunder før og standser ca. 20 sekunder efter kom-
pressoren.

kontinuerlig : Kontinuerlig drift.

10 dage kontinuerligt : Kontinuerlig drift i 10 dage.
Derefter går pumpen over til intermittent drift.

TIP!

Du kan benytte "10 dage kontinuerligt" ved
opstart for at få en kontinuerlig cirkulation i
en opstartstid for lettere at kunne udlufte sy-
stemet.

Menu 5.1.9 - kuldebærerpumpehastighed

kuldebærerpumpehastighed

Indstillingsområde: auto / manuelt

Fabriksindstilling: auto

hast. i ventepos.

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 70 %

manuelt

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 100 %

hast. passiv køling

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 100 %

Her indstiller du kuldebærerpumpens hastighed. Vælg
"auto", hvis kuldebærerpumpens hastighed skal styres
automatisk (fabriksindstilling) for optimal drift.

Ved manuel drift af kuldebærerpumpen deaktiverer
du "auto" og indstiller værdien til mellem 1 og 100 %.

Her kan du også indstille kuldebærerpumpens hastig-
hed ved passiv køledrift (kuldebærerpumpen kører da
i manuel drift).

Hvis driftsindstilling kontinuerligt (se " Menu 5.1.8 -
driftsindstilling brinepumpe", side 32) er valgt, kan
man også vælge venteposition. Cirkulationspumpen
fortsætter med at arbejde, mens kompressoren stand-
ser.

Menu 5.1.10 - driftsindstilling varmebærer-
pumpe

driftsindstilling

Indstillingsområde: auto, intermitterende

Fabriksindstilling: auto

Her indstiller du driftspositionen på varmebærerpum-
pen.

auto : Varmebærerpumpen kører i overensstemmelse
med METROSAVER MB F PC s aktuelle driftsindstilling.

intermitterende : Varmebærerpumpen starter ca. 20
sekunder før og standser samtidig med kompressoren.
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Menu 5.1.11 - varmebærerpumpehastighed

Driftsindstilling

Indstillingsområde: auto / manuelt

Fabriksindstilling: auto

Manuel indstilling varmtvand

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 70 %

Manuel indstilling varme

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 70 %

Manuel indstilling pool

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 70 %

højeste tilladte hastighed

Indstillingsområde: 50 - 100 %

Fabriksindstilling: 100 %

ventepos.

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 30 %

hast. passiv køling

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 70 %

Her indstiller du med hvilken hastighed varmebærer-
pumpen skal køre i den aktuelle driftsindstilling. Vælg
"auto", hvis varmebærerpumpens hastighed skal styres
automatisk (fabriksindstilling) for optimal drift.

Hvis "auto" er aktiveret med henblik på varmedrift, kan
du også foretage indstillingen "højeste tilladte hastig-
hed", hvilket begrænser varmebærerpumpen og for-
hindrer den i at køre med højere hastighed end den
indstillede værdi.

Ved manuel drift af varmebærerpumpen deaktiverer
du "auto" for aktuel driftsindstilling, og indstiller vær-
dien til mellem 0 og 100 % (nu gælder den tidligere
indstillede værdi for "højeste tilladte hastighed" ikke
længere).

"varme " betyder driftsindstilling varme for varmebæ-
rerpumpen.

"ventepos. " betyder driftsindstilling varme eller køling
for varmebærerpumpen, men når varmepumpen
hverken har behov for kompressordrift eller el-tilskud
og går ned i hastighed.

"varmt vand " betyder driftsindstilling varmtvand for
varmebærerpumpen.

"pool " (tilbehør påkrævet) betyder driftsindstilling
poolopvarmning for varmebærerpumpen.

"køling " betyder driftsindstilling køling for varmebæ-
rerpumpen.

Her kan du også indstille varmebærerpumpens hastig-
hed ved henholdsvis driftsindstilling aktiv eller passiv
køling (varmebærerpumpen kører da i manuel drift).

Menu 5.1.12 - intern el-tilskudsvarme

sikringsstørrelse

Indstillingsområde: 1 - 200 A

Fabriksindstilling: 25 A

omsætningstal

Indstillingsområde: 300 - 3000

Fabriksindstilling: 300

Her indstiller du maks. el-effekt på det interne el-tilskud
i GS-6 PC samt sikringsstørrelsen for anlægget.
Her kan du også kontrollere, hvilken strømføler der er
monteret på hvilken indgående fase til ejendommen
(dette kræver, at du har installeret strømfølere, se side
18 ). Det gør du ved at markere "detekter faserækkeføl-
ge" og trykke på OK-knappen.

Resultatet af denne kontrol vises straks under, hvor du
aktiverer kontrollen.

Menu 5.1.14 - flowindst. klimasystem

forindst.

Indstillingsområde: radiator, gulvvarme, rad. +
gulvvarme, DUT °C

Fabriksindstilling: radiator

Indstillingsområde DUT: -40,0 - 20,0 °C

Fabriksindstilling DUT: -18,0 °C

egen indst.

Indstillingsområde dT ved DUT: 0,0-25,0

Fabriksindstilling dT ved DUT: 10,0

Indstillingsområde DUT: -40,0 - 20,0 °C

Fabriksindstilling DUT: -18,0 °C

Her indstiller du, hvilken type varmedistributionssystem
varmebærerpumpen (GP1) arbejder mod.

dT ved DUT er forskellen i grader mellem frem- og re-
turløbstemperatur ved dimensionerende udetempera-
tur.

Menu 5.1.22 - heat pump testing

BEMÆRK

Denne menu er beregnet til test af GS-6 PC
i henhold til forskellige standarder.

Brug af denne menu til andre formål kan
medvirke, at dit anlæg ikke fungerer efter
hensigten.

Denne menu indeholder flere undermenuer, en for
hver standard.

33Kapitel 8 | Styring - MenuerGS-6 PC



Menu 5.1.24 - spærrebånd

BEMÆRK

Et stort blokeret frekvensområde kan medføre
en rykkende gang i kompressoren.

Menu 5.2 - systemindstillinger

Her kan du foretage forskellige systemindstillinger for
varmepumpen, f.eks. hvilket tilbehør der er installeret.

Der findes to måder at aktivere tilsluttet tilbehør på.
Du kan enten markere alternativet i listen eller benytte
den automatiske funktion "søg efter installeret tilbe-
hør".

søg efter installeret tilbehør

Marker "søg efter installeret tilbehør", og tryk på OK-
knappen for automatisk at finde tilsluttet tilbehør til
GS-6 PC.

HUSK!

Noget tilbehør findes ikke automatisk, men
skal tilvælges manuelt, se menu 5.4.

BEMÆRK

Marker kun alternativet for grundvandspumpe,
hvis tilbehøret AXC 40 skal benyttes til at styre
cirkulationspumpen.

Her kan du foretage forskellige systemindstillinger for
varmepumpen, f.eks. hvilket tilbehør der er installeret.

Menu 5.2.4 - tilbehør

Her kan du fortælle varmepumpen, hvilket tilbehør der
er installeret.

Der findes to måder at aktivere tilsluttet tilbehør på.
Du kan enten markere alternativet i listen eller benytte
den automatiske funktion "søg efter installeret tilbe-
hør".

søg efter installeret tilbehør

Markér "søg efter installeret tilbehør", og tryk på OK-
knappen for automatisk at finde tilsluttet tilbehør til
GS-6 PC.

HUSK!

Noget tilbehør kan ikke findes med søgefunk-
tionen, man skal vælges i menu 5.4 .

BEMÆRK

Marker kun alternativet for grundvandspumpe,
hvis tilbehøret AXC 40 skal benyttes til at styre
cirkulationspumpen.

Menu 5.3 - tilbehørsindstillinger

I denne menus undermenuer foretager du driftsindstil-
linger for tilbehør, som er installeret og aktiveret.

Menu 5.3.2 - shuntstyret tilskudsvarme

prioriteret tilskud

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: off

startdifference tilskud

Indstillingsområde: 0 – 2000 GM

Fabriksindstilling: 400 GM

mindste driftstid

Indstillingsområde: 0 – 48 h

Fabriksindstilling: 12 h

min. temperatur

Indstillingsområde: 5 – 90 °C

Fabriksindstilling: 55 °C

shuntforstærkning

Indstillingsområde: 0,1 – 10,0

Fabriksindstilling: 1,0

shuntventetid

Indstillingsområde: 10 – 300 s

Fabriksindstilling: 30 s

Her indstiller du, hvornår tilskuddet skal starte, den
mindste driftstid og mindste temperatur for eksternt
tilskud med shunt. Eksternt tilskud med shunt er f.eks.
brænde-/olie-/gas-/pillefyr.

For shunten kan du indstille shuntforstærkning og
shuntventetid.

Hvis du vælger "prioriteret tilskud", benyttes varmen
fra det ekstra tilskud i stedet til varmepumpen. Shunten
regulerer, så længe der er varme tilgængeligt, ellers er
shunten lukket.

Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbe-
skrivelse.

Menu 5.3.3 - ekstra klimaanlæg

benyt i varmeindstilling

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: on

benyt i køleindstilling

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: off

shuntforstærkning

Indstillingsområde: 0,1 – 10,0

Fabriksindstilling: 1,0

shuntventetid

Indstillingsområde: 10 – 300 s

Fabriksindstilling: 30 s
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I menu 5.3.3 vælger du, hvilket klimaanlæg ( 2 - 8) du
ønsker at indstille. I næste menu foretages indstillinger
for det klimaanlæg, du har valgt.

Hvis varmepumpen er tilsluttet mere end ét klimaan-
læg, kan der eventuelt forekomme kondensdannelse
i disse, hvis de ikke er beregnet til køling.

For at undgå kondensdannelse, skal det kontrolleres,
at "benyt i varmeindstilling" er valgt for de klimaanlæg,
der ikke er beregnet til køling. Dette indebærer, at un-
dershunterne til de ekstra klimaanlæg slukker, når kø-
ledrift aktiveres.

HUSK!

Denne indstillingsmulighed vises kun, hvis
"passiv/aktiv køling 2-rør" eller "passiv køling
2-rør" er aktiveret i menu 5.2 .

Her indstiller du også shuntforstærkning og shuntven-
tetid for de forskellige ekstra klimaanlæg, der er instal-
leret.

Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbe-
skrivelse.

Menu 5.3.4 - solvarme

start delta-T

Indstillingsområde: 1 - 40 °C

Fabriksindstilling: 8 °C

stop delta-T

Indstillingsområde: 0 - 40 °C

Fabriksindstilling: 4 °C

maks. tanktemperatur

Indstillingsområde: 5 - 110 °C

Fabriksindstilling: 95 °C

maks. solfangertemperatur

Indstillingsområde: 80 - 200 °C

Fabriksindstilling: 125 °C

frostsikringstemperatur

Indstillingsområde: -20 - +20 °C

Fabriksindstilling: 2 °C

start solfangerkøling

Indstillingsområde: 80 - 200 °C

Fabriksindstilling: 110 °C

passiv genpåfyldning - aktiveringstemperatur

Indstillingsområde: 50 - 125 °C

Fabriksindstilling: 110 °C

passiv genpåfyldning - deaktiveringstemperatur

Indstillingsområde: 30 - 90 °C

Fabriksindstilling: 50 °C

aktiv genpåfyldning - aktivering dT

Indstillingsområde: 8 - 60 °C

Fabriksindstilling: 40 °C

aktiv genpåfyldning - deaktivering dT

Indstillingsområde: 4 - 50 °C

Fabriksindstilling: 20 °C
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start delta-T, stop delta-T: Her kan du indstille ved
hvilken temperaturforskel mellem solfanger og soltank,
at cirkulationspumpen skal starte og standse.

maks. tanktemperatur, maks. solfangertemperatur :
Her kan du indstille ved hvilke maks.temperaturer i
henholdsvis tanken og solfangeren, at cirkulationspum-
pen skal standse. Dette er for at beskytte mod overtem-
peratur i soltanken.

Hvis anlægget har en funktion til frostsikring, solfanger-
køling og/eller passiv/aktiv genpåfyldning, kan du ak-
tivere disse her. Når funktionen er aktiveret, kan du
foretage indstillinger for dem. Det er ikke muligt at
kombinere "solfangerkøling", "passiv genpåfyldning"
og "aktiv genpåfyldning", kun én funktion kan aktive-
res.

frostsikring

frostsikringstemperatur : Her kan du indstille ved
hvilken temperatur i solfangeren, at cirkulationspum-
pen skal standse for at beskytte mod frysning.

solfangerkøling

start solfangerkøling : Hvis temperaturen i solfangeren
er højere end denne indstilling, samtidig med at tem-
peraturen i soltanken er højere end den indstillede
maks.temperatur, aktiveres ekstern funktion for køling.

passiv genpåfyldning

aktiveringstemperatur : Hvis temperaturen i solfange-
ren er højere end denne indstilling, aktiveres funktio-
nen. Funktionen blokeres dog i en time, hvis kuldebæ-
rerens temperatur ind i varmepumpen (BT10) er højere
end den indstillede værdi for "maks. brine ind" i menu
5.1.7 .

deaktiveringstemperatur : Hvis temperaturen i solfan-
geren er lavere end denne indstilling, deaktiveres
funktionen.

aktiv genpåfyldning

aktivering dT : Hvis forskellen mellem temperaturen i
solfangeren ( BT53 ) og temperaturen på kuldebærer
ind i varmepumpen ( BT10 ) er højere end denne
indstilling, aktiveres funktionen. Funktionen blokeres
dog i en time, hvis kuldebærerens temperatur ind i
varmepumpen ( BT10 ) er højere end den indstillede
værdi for "maks. brine ind" i menu 5.1.7.

deaktivering dT : Hvis forskellen mellem temperaturen
i solfangeren ( BT53 ) og temperaturen på kuldebærer
ind i varmepumpen ( BT10 ) er lavere end denne
indstilling, deaktiveres funktionen.

Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbe-
skrivelse.

Menu 5.3.6 - trinstyret tilskudsvarme

startdifference tilskud

Indstillingsområde: 0 – 2000 GM

Fabriksindstilling: 400 GM

diff. mellem tilskudsvarmetrin

Indstillingsområde: 0 – 1000 GM

Fabriksindstilling: 100 GM

maks. trin

Indstillingsområde
(binær stigning deaktiveret): 0 – 3

Indstillingsområde
(binær stigning aktiveret): 0 – 7

Fabriksindstilling: 3

binær stigning

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: off

Her foretager du indstillinger for trinstyret tilskud.
Trinstyret tilskud er f.eks. ekstern el-kedel.

Du kan f.eks. vælge, hvornår tilskuddet skal starte,
indstille maks. antal tilladte tilskudstrin, samt om binær
stigning skal benyttes.

Når binær stigning er deaktiveret (off), gælder indstil-
lingerne for lineær stigning.

Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbe-
skrivelse.

Menu 5.3.8 - varmtvandskomfort

aktivering af blandingsventil

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: off

udgående varmtvand

Indstillingsområde: 40 - 65 °C

Fabriksindstilling: 55 °C

shuntforstærkning

Indstillingsområde: 0,1 – 10,0

Fabriksindstilling: 1,0

shuntventetid

Indstillingsområde: 10 – 300 s

Fabriksindstilling: 30 s

Her foretager du indstillinger til varmtvandskomfort.

Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbe-
skrivelse.

er installeret i varmtvandsbeholderen.

aktivering af blandingsventil : Her kan du indstille,
om der er installeret en blandingsventil til begrænsning
af varmtvandets temperatur fra varmtvandsbeholderen.

Kapitel 8 | Styring - Menuer36 GS-6 PC



Hvis dette alternativ er aktiveret, kan du indstille udgå-
ende varmtvandstemperatur, shuntforstærkning og
shuntventetid for blandingsventilen.

udgående varmtvand : Her kan du indstille, til hvilken
temperatur blandingsventilen skal begrænse
varmtvandet fra varmtvandsbeholderen.

Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbe-
skrivelse.

Menu 5.3.11 - modbus

adresse

Fabriksindstilling: adresse 1

Fra og med Modbus 40 version 10 kan adressen
indstilles mellem 1-247. Tidligere versioner har fast
adresse.

Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbe-
skrivelse.

Menu 5.4 - bløde ind-/udgange

Mulige indgange på klemme AUX1-5 ( AA3-X6:9-18)
og udgang AA3-X7 (på indgangskortet).

Menu 5.5 - fabriksindstilling service

Her kan du stille alle indstillinger (inklusive indstillinger,
som er tilgængelige for brugeren) tilbage til fabriksvær-
dierne.

BEMÆRK

Ved nulstilling vises startguiden næste gang,
varmepumpen startes.

Menu 5.6 - tvangsstyring

Her kan du tvangsstyre varmepumpens forskellige
komponenter og eventuelt tilsluttet tilbehør.

BEMÆRK

Tvangsstyring er kun beregnet til brug i fejlsøg-
ningsøjemed. Hvis funktionen benyttes på en
anden måde, kan det medføre skader på
komponenterne i dit klimaanlæg.

Menu 5.7 - startguide

Når varmepumpen startes den første gang, går startgu-
iden automatisk i gang. Her kan du starte den manuelt.

Se side 22 for at få flere oplysninger om startguiden.

Menu 5.8 - hurtig start

Her kan du muliggøre start af kompressoren.

HUSK!

Der skal foreligge varme- eller varmtvandsbe-
hov for start af kompressor.

HUSK!

Start ikke kompressoren hurtigt for mange
gange i træk i løbet af kort tid. Det kan beska-
dige kompressoren og dens nærmeste udstyr.

Menu 5.9 - gulvtørringsfunktion

længde periode 1 – 3, 5 – 7

Indstillingsområde: 0 – 30 dage

Fabriksindstilling: 2 dage

temperatur periode 1 – 3, 5 – 7

Indstillingsområde: 15 – 70 °C

Fabriksindstilling:

20 °Ctemperatur periode 1

30 °Ctemperatur periode 2

40 °Ctemperatur periode 3

40 °Ctemperatur periode 5

30 °Ctemperatur periode 6

20 °Ctemperatur periode 7

længde periode 4

Indstillingsområde: 0 – 30 dage

Fabriksindstilling: 3 dage

temperatur periode 4

Indstillingsområde: 15 – 70 °C

Fabriksindstilling: 45 °C

Her indstiller du funktion for gulvtørring.

Du kan indstille op til syv periodetider med forskelligt
beregnede fremløbstemperaturer. Hvis der skal benyt-
tes færre end syv perioder, indstiller du de resterende
periodetider til 0 dage.

For at aktivere gulvtørrefunktionen markerer du feltet
ved aktiv. Længst nede er der en tæller, der viser antal
hele døgn, som funktionen har været aktiv. Funktionen
vil tælle gradminutter som ved normal varmedrift, men
mod de fremløbstemperaturer, der er indstillet for den
pågældende periode.

BEMÆRK

Ved aktiv gulvtørrefunktion kører varmebærer-
pumpen med 100 % drift uanset indstillingen
i menu 5.1.10 .
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TIP!

Hvis driftsindstillingen "kun tilskud" skal benyt-
tes, vælger du dette i menu 4.2 .

For at få en jævnere fremløbstemperatur, kan
tilskuddet startes tidligere ved at indstille "start
for tilskud" i menu 4.9.2 til -80. Når indstillede
gulvtørreperioder er afsluttet, bør du tilbage-
stille menuerne 4.2 og 4.9.2 i henhold til tidli-
gere indstillinger.

Menu 5.10 - ændringslog

Her kan du aflæse tidligere foretagne ændringer i sty-
resystemet.

For hver ændring vises dato, tid, id-nr. (unikt for en
bestemt indstilling) og den nye indstillede værdi.

BEMÆRK

Ændringsloggen gemmes ved omstart og lig-
ger uændret efter fabriksindstilling.
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Servicetiltag
BEMÆRK

Eventuel service må kun udføres af en person
med kompetence til opgaven.

Ved udskiftning af komponenter på GS-6 PC
må der kun benyttes reservedele fra Genvex.

Nøddrift

BEMÆRK

Kontakten (SF1) må ikke sættes i position " "
eller , inden GS-6 PC er fyldt
med vand. Temperaturbegrænseren, termosta-
ten, kompressoren og el-patronen kan blive
beskadiget.

Nøddrift anvendes ved driftsforstyrrelser og i forbindel-
se med service. I denne indstilling produceres der ikke
varme/varmt brugsvand.

Nøddrift aktiveres ved at sætte kontakten ( SF1 ) i posi-
tion " ". Dette indebærer, at:
■ Statuslampen lyser gult.
■ Displayet er slukket, og computerstyringen er

frakoblet.
■ Temperaturen ved el-patronen styres af en termostat

(FD1-BT30). Den kan indstilles enten til 35 eller 45
°C.

■ Kompressoren og kuldebærerpumpen er slukket, og
kun varmebærerpumpen og el-tilskuddet er aktive.
El-tilskuddets effekt i nøddrift indstilles på el-patron-
kortet ( AA1 ). Se side 17 for instrukser.

LEK
LEK

QM2

GP1

GP2

QM1

QM34

QM31

QM32

SF1

QM33

XL1

XL6 XL7

XL4 XL3 XL2

FD1-BT30

Tømning af evt. varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholderen tømmes ud fra hævertprincip-
pet. Dette kan enten ske gennem en aftapningsventil,
der monteres på den indgående koldtvandsledning,
eller ved at stoppe en slange ned i koldtvandstilslutnin-
gen.

Rengøring af varmtvandsbeholder

For at rengøre varmtvandsbeholder, afmonteres den
øverste plade og isoleringen. Åbn derefter flangen for
at få let adgang.

Tømning af klimaanlægget

For at kunne udføre service på klimaanlægget er det
ofte nemmest først at tømme systemet. Det kan du
gøre på forskellige måder afhængigt af, hvad der skal
gøres:

BEMÆRK

Der kan forekomme varmt vand ved tømning
af varmebærersiden/klimaanlægget. Risiko
for skoldning.
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Tømning af varmebærersiden i kølemodulet

Hvis f.eks. varmebærerpumpen skal udskiftes, eller hvis
der skal udføres andre former for service i kølemodulet,
tømmes varmebærersiden her på følgende måde:

1. Luk spærreventilerne til varmebærersiden (QM31)
og ( QM32).

2. Slut en slange til aftapningsventilen ( QM1), og åbn
ventilen. Der vil løbe lidt væske ud.

3. For at resten af væsken kan løbe ud, skal der kunne
komme luft ind i systemet. For at slippe luft ind
løsnes koblingen ved spærreventilen ( QM32 ), der
forbinder varmepumpen med kølemodulet, en
anelse.

Når varmebærersiden er tømt, kan den nødvendige
sevice og/eller udskiftning af eventuelle komponenter
udføres.

Tømning af varmebærersystemet i varmepumpen

Hvis der skal udføres service på varmepumpen, skal
dens varmebærerside tømmes på følgende måde:

1. Luk spærreventilerne til varmebærersiden (retur-
og fremløb) uden for varmepumpen.

2. Slut en slange til aftapningsventilen ( QM1), og åbn
ventilen. Der vil løbe lidt væske ud.

3. For at resten af væsken kan løbe ud, skal der kunne
komme luft ind i systemet. For at slippe luft ind
løsnes koblingen ved spærreventilen, der forbinder
klimaanlægget og varmepumpen ved tilslutning
(XL2), en anelse.

Når varmebærersiden er tømt, kan den nødvendige
service udføres.

Tømning af hele klimaanlægget

Hvis hele klimaanlægget skal tømmes, gøres det på
følgende måde:

1. Slut en slange til aftapningsventilen ( QM1), og åbn
ventilen. Der vil løbe lidt væske ud.

2. For at resten af væsken kan løbe ud, skal der kunne
komme luft ind i systemet. For at slippe luft ind,
skal udluftningsskruen på den radiator, der er højst
placeret i huset, løsnes.

Når klimaanlægget er tømt, kan den nødvendige servi-
ce udføres.

Tømning af brinesystemet

For at kunne udføre service på brinesystemet er det
ofte nemmest først at tømme systemet. Det kan du
gøre på forskellige måder afhængig af, hvad der skal
gøres:

Tømning af brinesystemet i kølemodulet

Hvis f.eks. brinepumpen skal udskiftes, eller hvis der
skal udføres andre former for service i kølemodulet,
tømmes brinesystemet her på følgende måde:

1. Luk spærreventilerne til brinesystemet ( QM33 ) og
(QM34 ).

2. Slut en slange til aftapningsventilen ( QM2 ), placer
den anden åbning i slangen i en beholder, og åbn
ventilen. Der vil løbe lidt brine ud i beholderen.

3. For at resten af kuldebærervæsken kan løbe ud,
skal der kunne komme luft ind i systemet. For at
slippe luft ind løsnes koblingen ved spærreventilen
(QM33), der forbinder varmepumpen med kølemo-
dulet, en anelse.

Når brinesystemet er tømt, kan den nødvendige sevice
udføres.

Tømning af brinesystemet i varmepumpen

Hvis der skal udføres service på varmepumpen, skal
dens brinesystem tømmes på følgende måde:

1. Luk spærreventilen uden for varmepumpen til bri-
nesystemet.

2. Slut en slange til aftapningsventilen ( QM2 ), placer
den anden åbning i slangen i en beholder, og åbn
ventilen. Der vil løbe lidt brine ud i beholderen.

3. For at resten af kuldebærervæsken kan løbe ud,
skal der kunne komme luft ind i systemet. For at
slippe luft ind løsnes koblingen ved spærreventilen,
der forbinder kuldebærersiden og varmepumpen
ved tilslutning ( XL7), en anelse.

Når brinesystemet er tømt, kan den nødvendige sevice
udføres.

Starthjælp til cirkulationspumpe

1. Sluk for GS-6 PC ved at indstille kontakten (SF1)
i position " ".

2. Fjern frontdækslet.

3. Fjern dækslet til kølemodulet.

4. Løsn udluftningsskruen (QM5) med en skruetræk-
ker. Hold en klud om skruetrækkerens klinge, da
der kan løbe lidt vand ud.

5. Stik skruetrækkeren ind, og drej pumpemotoren
rundt.

6. Skru udluftningsskruen (QM5) fast.

7. Start GS-6 PC ved at sætte kontakten (SF1) i position
" " og kontrollere, om cirkulationspumpen fungerer.

Det kan ofte være nemmere at starte cirkulationspum-
pen, når GS-6 PC er i gang – kontakten (SF1) i stilling
" ". Hvis der foretages starthjælp på cirkulationspumpen,
mens GS-6 PC er i gang, skal man være forberedt på,
at skruetrækkeren giver et ryk, når pumpen starter.

Luftningsskruv

GP1

Udluftningsskrue (QM5)

Billedet viser eksempler på, hvordan en cirkulationspumpe kan
se ud.
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Data for temperaturfølere

Spænding
(VDC)

Modstand (kO-
hm)

Temperatur (°C)

3,256351,0-40

3,240251,6-35

3,218182,5-30

3,189133,8-25

3,15099,22-20

3,10574,32-15

3,04756,20-10

2,97642,89-5

2,88933,020

2,78925,615

2,67320,0210

2,54115,7715

2,39912,5120

2,24510,0025

2,0838,04530

1,9166,51435

1,7525,30640

1,5874,34845

1,4263,58350

1,2782,96855

1,1362,46760

1,0072,06865

0,8911,73970

0,7851,46975

0,6911,24680

0,6071,06185

0,5330,90890

0,4690,77995

0,4140,672100

Udtagning af kølemodulet

Kølemodulet kan trækkes ud for at lette vedligeholdel-
se og transport.

HUSK!

Kølemodulet bliver lettere at løfte ud, hvis det
tømmes først (se side 39 ).

BEMÆRK

Sluk for varmepumpen, og sluk for strømmen
på sikkerhedskontakten.

HUSK!

Fjern frontdækslet som beskrevet på side 5 .

Luk spærreventilerne ( QM31), ( QM32 ), (QM33 ) og
(QM34 )

1

Tøm kølemodulet i henhold til vejledningerne på
side 39 .

QM33

QM32QM34

QM31

Fjern låsebeslagene.2

LEK

3

2

QM31

Løsn rørtilslutningen under spærreventilen (QM31).3

Løsn de to skruer.4

LEK

4
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Fjern kontakten fra grundkortet ( AA2 ) ved hjælp
af en skruetrækker.

5

5

Fjern kontakterne ( A), (B) og ( E) fra undersiden af
grundkortsboksen.

6

F1255

E

Fjern kontakten ( C) fra el-patronkortet ( AA1 ) ved
hjælp af en skruetrækker.

7

Løsn kontakten (D) fra forbindelseskortet (AA100).8

Træk forsigtigt kølemodulet ud.9

LEK

6

A

B

7

C

D

8

9

5

TIP!

Kølemodulet monteres i omvendt rækkefølge.

BEMÆRK

Ved genmontering skal de medfølgende O-
ringe erstatte de eksisterende ved tilslutninger-
ne til varmepumpen (se billede).

QM33

QM32QM34
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USB-serviceudtag

L
K

E

GS-6 PC er udstyret med USB-udtag i displayenheden
I disse USB-udtag kan du f.eks. tilslutte en USB-hukom-
melse og benytte den til at opdatere softwaren, gemme
logget information og håndtere indstillingerne i GS-6 PC.

USB

opdater softwaren

USB 7

login

håndter indstillinger

Når en USB-hukommelse tilsluttes, kommer der en ny
menu frem (menu 7) på displayet.

Menu 7.1 - opdater softwaren

opdater softwaren7.1

start opdatering

vælg anden fil

Her kan du opgradere softwaren i GS-6 PC.

BEMÆRK

For at følgende funktioner kan fungere, kræves
det, at USB-hukommelsen indeholder filer med
software til GS-6 PC fra Genvex.

I et informationsfelt øverst på displayet vises informa-
tion (altid på engelsk) om den mest sandsynlige opda-
tering, som opdateringssoftwaren har valgt fra USB-
hukommelsen.

Denne information fortæller til hvilket produkt
softwaren er beregnet, hvilken version softwaren har
og generelle oplysninger om den. Hvis du ønsker en
anden fil end den valgte, kan du vælge den korrekte
fil via "vælg anden fil".

start opdatering

Vælg "start opdatering" hvis du vil starte opdateringen.
Du bliver først spurgt, om du virkelig vil opdatere
softwaren. Svar "ja" for at gå videre, eller "nej" for at
fortryde.

Hvis du har svaret "ja" på spørgsmålet, starter opdate-
ringen, og du kan nu følge opdateringsforløbet på
displayet. Når opdateringen er færdig, starter GS-6 PC om.

BEMÆRK

En opdatering af softwaren nulstiller ikke me-
nuindstillingerne i GS-6 PC.

BEMÆRK

Hvis opdateringen eventuelt afbrydes, inden
den er færdig (f.eks. ved strømafbrydelse osv.),
kan softwaren tilbagestilles til den tidligere
version, hvis OK-knappen holdes inde under
opstart, indtil den grønne lampe begynder at
lyse (tager ca. 10 sekunder).
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vælg anden fil

opdater softwaren7.1

Vælg "vælg anden fil", hvis du ikke vil benytte den fo-
reslåede software. Når du bladrer blandt filerne, vises
præcis som før, information om den markerede
software i et informationsfelt. Når du har valgt en fil
med OK-knappen, kommer du tilbage til foregående
side (menu 7.1), hvor du kan vælge at starte opdaterin-
gen.

Menu 7.2 - login

login7.2

aktiveret

interval min.

Indstillingsområde, interval: 1 s – 60 min

Fabriksindstilling, interval: 5 s

Her kan du indstille, om de aktuelle måleværdier fra
GS-6 PC skal gemmes i en log på USB-hukommelsen.

Log i længere tid
1. Indstil det ønskede interval mellem logningerne.
2. Sæt flueben ud for "aktiveret".
3. Nu gemmes de aktuelle måleværdier fra GS-6 PC

i en fil på USB-hukommelsen med det indstillede
interval, indtil fluebenet fjernes ud for "aktiveret".

HUSK!

Fjern markering ud for "aktiveret" før du tager
USB-hukommelsen ud.

Menu 7.3 - håndter indstillinger

håndter indstillinger7.3

gem indstillinger

nulstil indstillinger

Her kan du håndtere (gemme i eller hente fra) alle
menuindstillinger (hhv. bruger- og servicemenuerne)
i GS-6 PC med en USB-hukommelse.

Ved hjælp af "gem indstillinger" gemmer du menu-
indstillingerne på USB-hukommelsen for at kunne til-
bagestille dem på et senere tidspunkt eller for at kopi-
ere indstillingerne til en anden GS-6 PC.

BEMÆRK

Når du gemmer menuindstillingerne på USB-
hukommelsen, erstatter du alle tidligere
gemte indstillinger på USB-hukommelsen.

Ved hjælp af "nulstil indstillinger" tilbagestilles samtlige
menuindstillinger fra USB-hukommelsen.

BEMÆRK

Tilbagestilling af menuindstillingerne fra USB-
hukommelsen kan ikke fortrydes.
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I de �este tilfælde markerer varmepumpen en driftsfor-
styrrelse (en driftsforstyrrelse kan føre til komfortfor-
styrrelse) ved hjælp af en alarm og instruktioner om
afhjælpning på displayet.

Info-menu
I menu 3.1 i varmepumpens menusystem er alle varme-
pumpens måleværdier samlet. Det kan ofte gøre det
lettere at �nde fejlkilden, hvis man gennemgår værdi-
erne i denne menu. For at få �ere oplysninger om menu
3.1 , se hjælpemenu eller brugerhåndbog.

Håndtering af alarm

info/afhjælpning

nulstil alarm

hjælpedrift

Kommunikationsfejl ved PCA-
input.

alarm

Ved alarm er der opstået en eller anden driftsforstyrrel-
se, hvilket vises ved, at statuslampen ikke længere lyser
konstant grønt, men i stedet lyser konstant rødt. Der
vises endvidere en alarmklokke i informationsvinduet.

Alarm
Ved alarm med rød statuslampe er der opstået en
driftsforstyrrelse, som varmepumpen ikke selv kan af-
hjælpe. På displayet kan du, ved at dreje på håndhjulet
og trykke på OK-knappen, se, hvilken type alarm, det
drejer sig om og nulstille alarmen. Du kan også vælge,
at sætte varmepumpen i hjælpedrift.
info/afhjælpning Her kan du læse, hvad alarmen
skyldes og få tips om, hvad du kan gøre for at afhjælpe
problemet, der forårsagede alarmen.
nulstil alarm I mange tilfælde er det nok at vælge
"nulstil alarm" for at afhjælpe det problem, der forårsa-
gede alarmen. Hvis statuslampen lyser grønt, når du
har valgt "nulstil alarm", er alarmen afhjulpet. Hvis den
fortsat lyser rødt, og menuen "alarm" vises på displayet,
eksisterer det problem, der forårsagede alarmen, fort-
sat. Hvis alarmen forsvinder og vender tilbage igen se-
nere, skal du se afsnittet fejlsøgning ( side 45 ).
hjælpedrift ”hjælpedrift” er en form for nøddrift. Det
indebærer, at varmepumpen producerer varme og/eller
varmt vand, selv om der fore�ndes et problem. Dette
kan indebære, at varmepumpens kompressor ikke er i
drift. Det er i så fald el-patronen, der producerer varme
og/eller varmt vand.

BEMÆRK

For at kunne vælge hjælpedrift skal der være
valgt et alarmtiltag i menu 5.1.4 .

HUSK!

At vælge ”hjælpedrift” er ikke det samme som
at afhjælpe det problem, der forårsagede
alarmen. Statuslampen vil derfor fortsat lyse
rødt.

Fejlsøgning
Hvis en driftsforstyrrelse ikke vises på displayet, kan
følgende tip anvendes:

Grundlæggende forholdsregler
Begynd med at kontrollere følgende mulige fejlkilder:
■ Kontaktens (SF1) position.
■ Husets gruppe- og hovedsikringer.
■ Husets HPFI-relæ.
■ Varmepumpens automatsikring (FA1).
■ Varmepumpens temperaturbegrænser ( FD1 ).
■ Korrekt indstillet e�ektovervågning (hvis den er in-

stalleret).

Lav temperatur på det varme vand eller
manglende varmt vand
■ Lukket eller droslet påfyldningsventil til

varmtvandsbeholderen.
■ Åbn ventilen.

■ Varmepumpen i forkert driftsindstilling.
■ Hvis positionen "manuelt" er valgt, vælg også "til-

skudsvarme".
■ Stort varmtvandsforbrug.
■ Vent til det varme vand er blevet opvarmet. Midler-

tidigt øget varmtvandskapacitet (midlert. luksu-
sindst.) kan aktiveres i menu 2.1 .

■ For lav varmtvandsindstilling.
■ Gå ind i menu 2.2 , og vælg drift med højere kom-

fort.
■ For lav eller ingen driftsprioritering af varmt vand.
■ Gå ind i menu 4.9.1 , og øg tidsrummet for, hvornår

varmtvand skal driftsprioriteres.

Lav rumtemperatur
■ Lukkede termostater i �ere rum.
■ Indstil termostaterne på maks. i så mange rum som

muligt. Juster rumtemperaturen på menu 1.1 i
stedet for at slukke på termostaterne.

■ Varmepumpen i forkert driftsindstilling.
■ Gå ind i menu 4.2 . Hvis position "auto" er valgt,

vælg da en højere værdi på "stop af varme" i menu
4.9.2 .

■ Hvis positionen "manuelt" er valgt, vælg også
"varme". Hvis det ikke er nok, vælg da også "tilskud-
svarme".
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■ For lavt indstillet værdi på varmeautomatikken.
■ Gå ind i menu 1.1 "temperatur", og øg varmekur-

vens forskydning. Hvis rumtemperaturen stadig er
lav i koldt vejr, kan det være nødvendigt at opjuste-
re kurvens hældning i menu 1.9.1 "varmekurve".

■ For lav eller ingen driftsprioritering af varme.
■ Gå ind i menu 4.9.1, og øg tidsrummet for, hvornår

varme skal driftsprioriteres.
■ "Ferieindstilling" aktiveret i menu 4.7 .
■ Gå ind i menu 4.7 og vælg "Fra".

■ Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret.
■ Kontrollér eventuelle eksterne kontakter.

■ Cirkulationspumpen/-pumperne ( GP1 og/eller GP2 )
er standset.
■ Se afsnittet "Starthjælp til cirkulationspumpe" på

side 40 .
■ Luft i klimaanlægget.
■ Udluft klimaanlægget (se side 21 ).

■ Lukkede ventiler (QM20), (QM32) til klimaanlægget.
■ Åbn ventilerne.

Høj rumtemperatur
■ For højt indstillet værdi på varmeautomatikken.
■ Gå ind i menu 1.1 (temperatur), og sænk varmekur-

vens forskydning. Hvis rumtemperaturen stadig er
høj i koldt vejr, kan det være nødvendigt at nedju-
stere kurvens hældning i menu 1.9.1 (varmekurve).

■ Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret.
■ Kontrollér eventuelle eksterne kontakter.

Uensartet rumtemperatur
■ Forkert indstillet varmekurve.
■ Finjuster varmekurven i menu 1.9.1 .

■ For højt indstillet værdi på "dT ved DUT".
■ Gå ind i menu 5.1.14 (flowindst. klimasystem), og

nedjuster værdien for "dT ved DUT".
■ Ujævnt flow over radiatorerne.
■ Juster flowfordelingen mellem radiatorerne.

Lavt systemtryk
■ For lidt vand i klimaanlægget.
■ Fyld vand i klimaanlægget (se side 21 ).

Kompressoren starter ikke
■ Der er ikke noget varmebehov.
■ Varmepumpen kalder hverken på varme eller varmt

vand.
■ Temperaturvilkår udløst.
■ Vent, indtil temperaturvilkåret er nulstillet.

■ Mindste tid mellem kompressorstarter er ikke opnået.
■ Vent 30 minutter, og kontrollér derefter, om kom-

pressoren er startet.
■ Alarm udløst.
■ Følg anvisningerne på displayet.

Hvinende lyd i radiatorerne

■ Lukkede termostater i rummene og forkert indstillet
varmekurve.
■ Indstil termostaterne på maks. i så mange rum som

muligt. Finjuster varmekurven via menu 1.1 i stedet
for at lukke termostaterne.

■ For højt indstillet cirkulationspumpehastighed.
■ Gå ind i menu 5.1.11 (varmebærerpumpehastig-

hed), og nedjuster cirkulationspumpens hastighed.
■ Ujævnt flow over radiatorerne.
■ Juster flowfordelingen mellem radiatorerne.
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Aktiv/Passiv køling (4-rør) ACS 45

Art. nr. på forespørgsel

Ekstra shuntgruppe ECS 40/ECS 41

Dette tilbehør benyttes, når GS-6 PC installeres i huse
med to eller flere klimaanlæg, der kræver forskellige
fremløbstemperaturer.

Art.nr. 753536999ECS 40 (Maks. 80 m²)

Art.nr. 753535999ECS 41 (Min. 80 m²)

Frikøling PCS 44

Art.nr. 753530999

Hjælperelæ HR 10

Art.nr. 753638999

Hævefod EF 45

Art. nr. på forespørgsel

Kommunikationsmodul MODBUS 40

MODBUS 40 betyder, at man kan styre og overvåge
GS-6 PC med en DUC (dataundercentral) i ejendomme.
Kommunikationen sker da ved hjælp af MODBUS-RTU.

Art.nr. 753531999

Kommunikationsmodul SMS 40

SMS 40 gør, at styring og overvågning af GS-6 PC
kan foretages pr. sms med en mobiltelefon ved
hjælp af et GSM-modul. 

Art.nr. 753528999

Poolopvarmning POOL 40

POOL 40 er et tilbehør, der muliggør poolopvarmning
med GS-6 PC.

Art. nr. på forespørgsel

Påfyldningsventilsæt KB 25/32

Påfyldningsventilsæt til påfyldning brine i kollektorslan-
gen til bjergvarmepumper. Inkl. snavsfilter og isolering.

KB 32 (maks. 30 kW)

Art.nr. 753532999

KB 25 (maks. 12 kW)

Art.nr. 753533999

Rumenhed SAVER 40

SAVER 40 betyder, at man kan styre og overvåge var-
mepumpen i en anden del af huset end der, hvor
GS-6 PC er placeret.

Art.nr. 753537999

Solar 40

Solar 40 gør, at GS-6 PC (sammen med VPAS) kan tilsluttes
solvarme.

Art.nr. 753534999

Varmtvandsbeholder/Akkumuleringstank

METROSAVER 200

Art.nr. 150459611

METROSAVER 300

Art.nr. 150459612

METROSAVER 300 SOL

Art.nr. 150459613
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Dimensioner og opsætningskoordinater
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* Dette mål gælder ved 90° vinkel på kuldebærerrørene (sidetilslutning). Målet kan variere ca. ± 100 mm i højden,
eftersom kuldebærerrørene delvist består af fleksible rør.
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Tekniske specifikationer
IP 21

3x400 V
GS-6 PC

Elektriske data

400 V 3 N ~ 50 HzNominel spænding

12 (16 )ArmsMaks. driftsstrøm inklusive 0 kW el-patron (Anbefalet sikring).

0,5 /1/ 1,5 /2/ 2,5 /3
/ 3,5 /4/ 4,5 /5/ 5,5 /6/ 6,5

kWTilskudseffekt

3x400 V
GS-6 PC

Effektdata ved nom. flow ( 50 Hz) Vedrører ydeevne for varmepumpe ekskl. cirkulationspumper

0/35

3,27kWAfgivet effekt

0,66kWTilført el-effekt

4,97COP

0/50

2,92kWAfgivet effekt

0,85kWTilført el-effekt

3,43COP

Effektdata iht. EN 14511:2011 nominelt (50 Hz)

0/35

3,15kWAfgivet effekt

0,67kWTilført el-effekt

4,72COP

0/45

2,87kWAfgivet effekt

0,79kWTilført el-effekt

3,61COP

10/35

4,30kWAfgivet effekt

0,66kWTilført el-effekt

6,49COP

10/45

3,98kWAfgivet effekt

0,83kWTilført el-effekt

4,79COP

SCOP i henhold til EN 14825 Cold climate

4 kW5,5SCOP 0/35, Pdesign

4 kW3,9SCOP 0/55, Pdesign

6 kW5,4SCOP 0/35, Pdesign

6 kW4,0SCOP 0/55, Pdesign

36 – 43dB(A)Lydeffektniveau (L WA ) iht. EN 12102 ved 0/35

21 – 28dB(A)Lydtryksniveau (L PA ) beregnede værdier iht. EN ISO 11203 ved 0/35 og 1 m afstand

Elektriske data

10 – 87WEffekt, brinepumpe

2 – 63WEffekt, VB-pumpe

IP 21IP-klasse

Kølemediekreds
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GS-6 PC

R407CKølemediets type

1,16kgPåfyldningsmængde

3,2 (32 bar)MPaLukkeværdi, pressostat HP

-0,7 (-7 bar)MPaDifference, pressostat HP

0,15 (1,5 bar)MPaLukkeværdi, pressostat LP

0,15 (1,5 bar)MPaDifference, pressostat LP

Brinekreds
lavenergiEnergiklasse brinepumpe

0,45 (4,5 bar)MPaMaks. systemtryk brine

0,05 (0,5 bar)MPaMin. systemtryk kuldebærer

0,18l/sek.Nominelt flow (50 Hz)

64kPaMaks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow

se diagram°CMaks./Min. indgående brinetemp.

-12°CMin. udgående brinetemp.

Varmebærerkreds
lavenergiEnergiklasse VB-pumpe

0,45 (4,5 bar)MPaMaks. systemtryk varmebærer

0,05 (0,5 bar)MPaMin. systemtryk varmebærer

0,08l/sek.Nominelt flow (50 Hz)

69kPaMaks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow

se diagram°CMaks./Min. VB-temp.

Rørtilslutninger
28mmBrine udv. diam., CU-rør

22mmVarmebærer udv. diam., CU-rør

22mmVarmvandstilslutning udv. diam.

22mmKoldtvandstilslutning udv. diam.

Varmtvandsbeholder
ca. 180lVolumen, beholder

1,0 (10 bar)MPaMaks. tryk i beholder

Kapacitet varmtvandsopvarmning (komfortdrift Normal) I henhold til EN16147

245Mængde varmtvand ( 40 °C)

2,7COPDHW (tappeprofil XL)

Mål og vægt
600mmBredde

620mmDybde

1800mmHøjde

1950mmNødvendig installationshøjde 2)

240kgVægt, komplet varmepumpe

95kgVægt, kun kølemodul

15 05 59 622Varenummer

2) Med afmonterede fødder bliver højden ca. 1930 mm for GS-6 PC.
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Arbejdsområde, varmepumpe, kompressor-
drift
Kompressoren giver en fremløbstemperatur op til 65°C
ved 0 °C indgående kuldetemperatur, resten (op til 70
°C) opnås med tilskudsvarme.

GS-6 PC

Dette diagram viser arbejdsområdet under 75 % for
GS-6 PC.

°C
Vattentemperatur

Arbetsområde under 75% för F1155-1255 6kW och för hela arbetsområdet 16 kW. 
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Returledning

Arbetsområde över 75% för F1155-1255 6 kW.
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Dette diagram viser arbejdsområdet over 75 % for
GS-6 PC
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Diagram, passiv køling
Passiv køling, 21 °C returtemperatur nominelt flow
kb/vb
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Passiv kyla, 23 °C retur temp. nominelt flöde kb/vb
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6 kW 2 x nominelt flow
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Diagram, dimensionering af kompressorha-
stighed

Varmedrift

Benyt dette diagram til dimensionering af varmepum-
pe.

Procentsatsen viser omtrentlig kompressorhastighed.

GS-6 PC

Avfgivet varmeeffekt, kW

Kuldebærer in °C
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Dimensionering kompr. hastighet för F1155-1255 -6 kW.
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HUSK!

Ved drift af GS-6 PC over 75% kompressor- 
hastighed kræves oplåsning i menu 5.1.24.
Dette kan give et højere støjniveau end den
angivne værdi i de tekniske data.

Køledrift

HUSK!

For at dimensionere varmedump, se diagram-
met for varmedrift.

Fremløbstemperatur, varmebærer 35 °C

GS-6 PC
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Framledningstemp. Värmebärare 35 °C för F1155-1255 -6 kW.
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Fremløbstemperatur, varmebærer 50 °C

GS-6 PC
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Du kan få et års ekstra garanti på dit Genvex produkt - fra 2 til 3 år.

Sådan gør du:

Klik ind på http://fqr.dk eller scan QR-koden her:1.

Indtast produkt- og installationsoplysninger på websiden.2.

Så snart vi har behandlet dine oplysninger, modtager du en mail, der bekræfter din ekstra
garanti.

3.

Genvix garantibestemmelser
Genvex producerer og leverer gennemkontrollerede kvalitetsprodukter, som det kræver autorisation at installere
og servicere.

Ansvar for dimensionering, levering, opsætning og idriftsættelse påhviler således installatøren, og vi henviser derfor
til alle landets autoriserede VVS- og el-installatører angående montering, brug og evt. reklamationsbehandling.

Skulle der vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, gælder en række bestemmelser for garanti og reparation, som
kan læses i nedestående:

Garantien dækker under disse forudsætninger:
■ produktet er dækket af garanti indenfor 24 måneder fra dokumenteret installations- eller købsdato i henhold til

købeloven. (36 mdr. hvis produktet er registreret som beskrevet på omstående side).
■ Genvex giver yderligere 3 års garanti mod indefra kommende gennemtæring af den indvendige beholder.

I tilfælde af indefra kommende tæring foretager Genvex vederlagsfrit reparation af beholderen på egen
fabrik.

■ produktet skal være placeret, så det kan serviceres uden hindringer. Er produktet placeret svært tilgængeligt fra-
siger Genvex sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgift, det kan forårsage. Vi henviser til DS 439 §5.1
og §5.2.

■ produktet skal være installeret i henhold til BR §8.4.2.3 stk. 1.
■ hvor reparation foretages på stedet leverer fabrikken nye dele til ombytning, såfremt reparationen er aftalt.

Ovenstående bestemmelser gælder KUN, hvis følgende er opfyldt:
■ installatøren har kontaktet Genvex inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er truffet

aftale om reparationens omfang.
■ installatøren har oplyst fabrikationsnummer ved henvendelse til Genvex.
■ installatøren sender kopi af faktura for køb eller installation samt den defekte produktdel til Genvex efter

udskiftning/reparation.

Garantien dækker IKKE:
■ erstatning for andre ting end de ovenfor nævnte eller for personskade, forårsaget af eventuelle defekter ved

produktet.
■ hvis produktet har været tilsluttet en anden temperatur, spænding eller tryk end det, der er anført på mærkepladen.
■ hvis skaden skyldes frost,- lyn,- eller tørkogningsskader eller ødelæggelse som følge af kalk eller overtryk.
■ hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb i produktet udover alm. forskriftsmæssig tilslutning.
■ tilkalkning af fjernvarmeveksler og højeffektbeholder, da kalk ofte skyldes forkert indstilling eller brug af produktet.
■ skader forårsaget af sivende vand og skjulte vandinstallationer.
■ skader forårsaget under transport. Disse skal anmeldes til transportfirmaet.
■ forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, hellig-

dage eller uden for normal arbejdstid dækkes ikke. Kørselsudgift dækkes heller ikke. Det er derfor en fordel at
bruge en lokal installatør.

De til enhver gældende garantibestemmelser kan læses på www.genvex.dk.
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Afmontering af dæksler, 5
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B
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D
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Afmontering af dæksel, grundkort, 15
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Udeføler, 16
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Fejlsøgning, 45
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G
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Hjælpemenu, 22 , 27
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Håndtering af alarm, 45
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Efterjustering og udluftning, 23
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Påfyldning og udluftning, 21
Startguide, 22

Indstilling af en værdi, 27
Indstillinger, 17
Installationskontrol, 3
Installationsplads, 4

K
Kabelbøjle, 15
Komfortforstyrrelse

Alarm, 45
Fejlsøgning, 45
Håndtering af alarm, 45

Kontakt, 25
Kontakt for aktivering af "ekstern justering", 20
Kontakt for aktivering af "midlert. luksusindst.", 19
Kontakt for ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor, 19
Kontakt for ekstern blokering af varme, 19
Kontakt for ekstern tvangsstyring af kuldebærerpumpe, 19
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Transport, 4
Udtagning af kølemodulet, 4
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Pool, 13
To eller flere klimaanlæg, 13

Serienummer, 2
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Stærkstrømstilslutning, 15
Symboler, 2
Symbolforklaring, 10 , 22
Systemprincip, 10
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