ELEKTRISK SENTRALVARMEKJELE

EKCO.L1...z
EKCO.L1...p

EKCO.L1N...z
EKCO.L1N...p

Dette symbolet på produktet eller emballasjen angir at produktet ikke skal behandles som
husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til aktuelt oppsamlingspunkt for resirkulering av
elektrisk utstyr. Når dette produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle skader på miljo og helse, noe som kan forårsakes dersom dette produktet avhendes
på feil måte.
Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte dine lokale
myndigheter, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.
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Bruks- og sikkerhetsregler
1.

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Slik kan du sikre en riktig
installasjon av apparatet samt dets feilfri drift og lang levetid.
2. En effektiv elektrisk installasjon, utført iht. norm.
3. Sentralfyringsanlegg er utstyrt med membran ekspansjonskar utført iht.: – lukket
system.
4. Før kjelen monteres, skal man skyle varmeanlegget grundig gjennom.
5. Det skal ikke monteres stengeventiler o.l. på utløpet av sikkerhetsventilen i kjelen.
6. Apparatet skal ikke brukes i fuktige og eksplosjonsfarlige rom.
7. Installering av kjelen og det elektriske og hydraliske anlegget skal kun utføres
av sertifiserte montører.
8. Alt installasjonsarbeid skal foregå på spenningsløst anlegg og vanntilførselen
skal være stengt.
9. Det elektriske anlegget skal være utstyrt med jordfeilbrytere og anordninger
som kan koble apparatet fra strømnettet, klaring mellom alle polene skal være
på minst 3 mm.
10. Kjelen er fabrikkinnstilt til samarbeid med sentralfyringsanlegget. I tilfelle samarbeid med en varmtvannstank skal man endre innstillingene i service menyen.
11. Det skal ikke tappes vann fra sentralfyringsanlegget etter endt fyringssesong.
12. I periodene mellom fyringssesonger skal man la styreanlegget være innstilt i
ventemodus. Ikke koble fra strømforsyningen.

Dette apparatet skal ikke brukes av personer (og barn) med fysiske, sensoriske eller psykiske problemer,
eller av personer som har ikke tilstrekkelig kunnskap eller erfaring angående bruk av apparatet, med
mindre dette utføres under tilsyn eller ifølge bruksanvisningen levert av ledsagere til slike personer. Pass
på at barn ikke leker med apparatet.
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Montering
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Kjelen skal monteres loddrett ved
hjelp av monteringsskruer og med
utløp rettet nedover. Husk minimalavstand fra veggen og taket.
Kjelen skal tilkobles til sentralfyringsanlegget utstyrt med stengeventiler.
Sentralfyringsanlegget skal fylles
med behandlet vann eller frostvæske. Dette vil forlenge levetiden
på varmestavene vesentlig.
Sentralfyringsanlegget skal avluftes.
Kjelen skal kobles til strømnettet.
Montér romtemperaturregulatoren
ifølge bruksanvisningen til regulatoren.
Romtemperaturregulatoren skal
tilkobles ved hjelp av en totråds ledning f.eks. 2x0.35 mm2 montert til RP
inngangsklemmer på den innvendige
kjeleplaten til ZIO 21 kjelen.
Etter utføring av alle ovennevnte
handlinger skal man starte kjelen - se
punkt “Oppstart”.

innløp

utløp

innløp

utløp



!
       
Sjekk at utgangen til regulatoren er spenningsløs!  
Det skal ikke tilkobles strøm til inngangene RP, NA, WZ! Dette kan forårsake
alvorlige skader på styreenheten.
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Tilkobling til et trefaset elektrisk anlegg 400V 3N~

PN
N
L

PN - stedet for tilkobling av PE-leder og
N-leder
PF - stedet for tilkobling av faseledere
[1] - temperaturbegrenser

I tilfelle kjeler med effekt på 4, 6,
8kW skal man fjerne kabelbunten [2]

1
Tilkobling til et enfaset elektrisk anlegg (gjelder for kjeler med effekt på
4kW, 6kW og 8kW) 230V N~
N

2

L

PNL - stedet for tilkobling av PE-leder, Nleder og faseleder
[1] - temperaturbegrenser
[2] - ekstra kabelbunt (kun i tilfelle enfaset
anlegg)

1

P

Tilkobling til et trefaset elektrisk anlegg 230V 3~
P - stedet for tilkobling av PE-leder
PF - stedet for tilkobling av faseledere
[1] - temperaturbegrenser

1
016B/f.

5

Skjemaer for tilkobling av kjeler til sentralfyringsanlegget

EKCO.L1...p
EKCO.L1...z

PI
ZK
F
RW
NW
ZT
ZP

-

manometer
stengeventil
filter med magnetinnsats
sikkerhetsledning
membran ekspansjonskar
termostatisk ventil
gjennomgående ventil

G
RTP
ZU
ZTD
ZAS
TZ

-

varmer
romtemperaturregulator
trykkavlastningsventil
treveis ventil
varmtvannstank med varmespiral
sensor WE-008 eller termostaten til varmtvannstanken
ZS - avløpsventil

Filteret skal monteres på returledningen til sentralfyringsanlegget
før innløpet til kjelen. Filteret skal være montert i vannrett posisjon og kammeret for magnetinnsatsen skal være rettet nedover,
flyteretningen skal være i overenstemmelse med pilen på dekselet.

Tilkobling av eksternt utstyr
ZTD - treveis ventil med aktuator
ZAS - stedet for tilkobling av forsyningsledninger til treveis ventilen
Tzas - stedet for tilkobling av sensoren for vanntemperaturen i
varmtvannstanken
WE-008 - sensoren for vanntemperaturen i varmtvannstanken (KOSPEL)
C - termostaten til vamrtvannstanken
A - romtemperaturregulator
B - masterenheten
WZ - stedet for tilkobling av termostaten til varmtvannstanken
RP - stedet for tilkobling av romtemperaturregulatoren
NA - stedet for tilkobling av masterenheten
MR - stedet for tilkobling av radiomodulen
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romtemperaturregulator
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gul

hvit

Romtemperaturregulatoren
(inngang RP) – ved åpning av den
spenningsfrie kontakten vil varmingen bli slått av. Inngangen styrer
driften av kjelen i forhold til den
aktuelle temperaturen i værelset.
Sensoren for vanntemperaturen
i varmtvannstanken WE-008
(inngang Tzas) – tilkoblingsmåten
er vist på illustrasjonen. Obs! Legg
merke til polariteten på ledningene
gjelder kun kjele EKCO.L1
(hvit ledning (+), gul (-)); dersom
svart
disse kobles omvent vil sensoren
brun
blå
ikke virke. Hvis det er nødvendig
å forlenge ledningen, skal man
forsøke å holde den så kort som
mulig. En for lang ledning kan forårsake interferens og feil virkning av sensoren.
Ledningene skal holdes unna fra tilførselsledninger og må ikke vikles rundt andre
ledninger.
Termostaten til varmtsvannstanken (inngang WZ – spenningsløs inngang til den
utvendige termostaten til varmtvannstanken. Lukking av WZ inngangen vil føre til at
systemet vil aktivere størmforsyning til varmtvannstanken.
Treveis ventil (inngang ZAS) – firmaet Kospel anbefaler bruk av en VCZMH6000E
ventil med en VC6013ZZ00 aktuator fra firmaet Honeywell. Ventilen styres gjennom
tilførsel av en spenning på 230V~ til den brune eller den svarte ledningen (blå ledning – N-leder). Dersom det tilføres strøm gjennom den brune ledningen, vil dette føre
til at ventilen vil endre sin posisjon slik at gjennomgangen mellom “AB” innløpet og
“A” utløpet vil være åpent. Dersom det tilføres strøm gjennom den svarte ledningen,
vil dette føre til at ventilen vil endre sin posisjon slik at gjennomgangen mellom “AB”
innløpet og “B” utløpet vil være åpent. “AB” innløpet og “A”, “B” utløpet er markert på
ventilen. Ved tilkobling slik som på illustrasjonen, vil “B” inngangen gi strømforsyning
til sentralfyringsanlegget, og “A” utgangen vil gi strømforsyning til varmtvannstanken.
Masterenheten (inngang NA) – for å begrense strømforbruket kan man tilkoble kjelen
til andre enheter, f.eks. til en varmtvannsbereder. Da skal man tilkoble en normalt
lukket kontakt til NA forbindelsesstykket slik, at påslåing av masterenheten vil føre
til en åpning av kontakten og avslåing av kjelen (spenningsløs inngang). Åpning av
NA kontakten vil forårsake blokkering av oppvarmingen og sirkulasjonspumpen vil bli
stanset. Hvis EKCO kjelen brukes som en ekstra varmekilde, da vil hovedvarmekilden
stanse oppvarmingen ved å åpne NA inngangen, samtidig som styringen av treveis
ventilen blir opprettholdt, lades varmtvannstanken ved hjelp av hovedvarmekilden.

gjelder kun kjele EKCO.L1z
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Påslåing
1.
2.
3.
4.

•
•
•
•
•
5.
6.
7.
8.
9.
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Åpne NA kontaktene.
Velg manuell driftsmodus for pumpen (se kapittel
Avanserte innstillinger).
Slå på kjelen (knapp på styrepanelet).
Sjekk at det er riktig flyt av væsken gjennom kjelen
(B indikatoren lyser konstant). Sirkulasjonspumpen
bør bli avluftet automatisk etter en kort tid. Skulle
det være nødvendig med en umiddelbar avlufting,
skal man utføre følgende handlinger:
Lukk stengeventilen på utløpet fra kjelen.
Velge den høyeste pumpehastigheten.
Skru av ventilasjonspluggen forsiktig.
Etter 15...30s skru til ventilasjonspluggen.
Åpne stengeventilene.
Slå av kjelen (hold knappen trykt inn i 2 sekunder).
Lukk NA kontakten.
Velg AUTO modus for pumpen (se kapittel Avanserte innstillinger).
Slå på kjelen (knapp).
Innstill den riktige temperaturen på væsken (se kapittel “Bruk”).

Avanserte innstillinger
Styreenheten vil gå over til service modusen ved at kjelen går over til ventemodusen
(hold knappen
trykt inn i ca. 3s) og deretter hold
og trykk inn
når panelet
er i ventemodus.
Bruk knappene
for å endre innstillingene til den aktuelle parameteren, og
knappen
for å velge den neste parameteren som skal redigeres/endres. Tabellen
nedenfor viser parametrene til kjelen i service modus:
Parameteren
Pumpens driftsmodus
Max. antall varmestaver

Temperaturomfang

Driftsmodus
Identifikasjon av kjelen
Temperaturomfang for
væsken i varmtvannstanken
Effekt

Symbol på skjermen

Beskrivelse

PA

Pumpe i auto modus

Pr

Pumpe i manuell modus (kontinuerlig drift)

G1 ÷ G6

Max. antall av påslåtte varmestaver

Po

Gulvversjonen 30-60°C (ingen mulighet
for sammenkobling med varmtvannstanken)

no

Standardversjonen 40-85°C

r0

Standard driftsmodus

r1

Kaskade modus

A1 ÷ A8

Identifikasjon av kjelen (i kaskade modus)

0

0 – betjening av varmtvannstanken
slått av

50 ÷ 85

50 ÷ 85 – temperaturen på væsken i
varmtvannstanken

1-36, indikatoren “kW” lyser

Beskrivelse av kjelens effekt

Etter endt konfigurering av panelet skal man velge ventemodus for styreenheten ved
å trykke og holde knappen
sekunder.
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Betjening av styrepanelet
A - indikator for drift av kjelen med bruk av varmtvannstanken
B - indikator for påslått pumpe og gjennomstrømning
C - indikator for romtemperaturregulatoren, påslått
oppvarming og NA sperre
D - indikator for visning av temperaturen ved innløpet
E - indikator for visning av temperaturen ved utløpet
F - indikator for visning av den innstilte temperaturen
på væsken i sentralfyringsanlegget
G, H, I - indikatorer for fysiske enheter
J - digitalt display
K - indikator for visning av temperaturen på væsken i
varmtvannstanken
L - styreknapper

På frontpanelet av styreenheten finnes det to arbeidsområder: signaler (elementene
A-K) og knapper for styring (L). Brukeren kan velge mellom tre driftsmoduser: ventemodus, vintermodus (sentralfyringsanlegg eller sentralfyringsanlegg + varmtvannstank)
og sommermodus (varmtvannstank – varmt tappevann).
Ventemodus
Når kjelen er i ventemodus, er oppvarmingsfunksjonen inaktiv (alle indikatorer på panelet er slått av) og pumpen blir aktivert hver dag for 15 minutter – dette skal beskytte
pumpen mot blokkering. Ventemodusen aktiveres ved at knappen
trykkes ned
og holdes inne i 2 sekunder. Husk at kjelen skal ikke frakobles strømnettet i pausen
mellom fyringssesongene. For å unngå at pumpen blir aktivert om kveldene utenfor
fyringssesongen skal man gjennomføre prosedyren for valg av ventemodusen om
dagen. Tidspunktet for aktivering av ventemodus blir også tidspunktet for påslåing
av pumpen, som er gjentatt periodisk hver døgn.
Vintermodus
Dersom man trykker
, knappen når styreenheten er i ventemodus, vil systemet gå
over til vintermodusen sentralfyringsanlegg eller sentralfyringsanlegg + varmtvannstank (avhengig om kjelen er sammenkoblet med varmtvannstanken). Temperaturen
på væsken i sentralfyringsanlegget blir vist på displayet.
Styreenheten er i modusen for innstilling av temperaturen på væsken i sentralfyringsanlegget (indikatoren F lyser). Trykk knappene
for å øke eller senke
temperaturen i området 40 – 850C.
For å få en komfortabel og effektiv drift av kjelen skal man innstille temperaturen på
væsken i anlegget avhengig av utetemperaturen. Husk å ta henyn til parametrene av
den oppvarmede bygningen (kompakthet av bygningsformen, isolasjonskoeffisient,
glassflater). En optimal innstilling av temperaturen på forsyningsvannet vil gi lavere
driftskostnader (lavere strømforbruk).
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I vintermodusen sentralfyringsanlegg + varmtvannstank blir den varme væsken ført
gjennom en treveis ventil til kretsen i sentralfyringsanlegget eller til varmespiralen
i varmtvannstanken. Husk at drift ved bruk av varmtvannstanken har størst prioritet – når varmtvannstanken er i bruk er sentralfyringsanlegget frakoblet. Hvis det
anvendes WE-008 sensor (tilgjengelig i produktutvalget fra firmaet Kospel) til måling
av temperaturen av vannet i varmtvannstanken og hvis sensoren er koblet til Tzas
inngangen i ZIO enheten, påtrykking av knappen
vil føre til at styreenehten vil gå
over til modusen for innstilling av vanntemperaturen i varmtvannstanken (indikator K
lyser). Den innstilte vanntemperaturen i varmtvannstanken blir vist på displayet (J).
Trykk knappene
for å øke eller senke temperaturen.
Hvis måling av vanntemperaturen i varmtvannstanken har blitt utført ved hjelp av en
termostat (tilkoblet til WZ inngangen i ZIO enheten), er temperaturen vist på panelet.
Temperaturen reguleres på termostaten til varmtvannstanken.
Dersom knappen
trykkes én gang til vil systemet gå over til menyen for sjekking av
parameterverdiene til kjelen, hhv.: temperaturen ved innløpet (indikatorene G, D og F
lyser), temperaturen ved utløpet (indikatorene G, E og F lyser), flyt av væsken gjennom
kjelen (indikatoren H lyser) og tilkoblet effekt (indikatoren I lyser). Når man sjekker den
tilkoblede effekten må man huske at verdien som vises på displayet er kun veiledende.
Dersom man trykker knappen
én gang til vil systemet gå over til menyen for innstilling av temperaturen på væsken i sentralfyringsanlegget. Dersom man trykker på en av
knappene
når man er i menyen for sjekking av parametrene vil man gå tilbake til
menyen for innstilling av temperaturen på væsken i sentralfyringsanlegget.
Uavhengig av den valgte menyen (innstilling, sjekking) viser indikatorene A, B og C
henholdsvis:
•
indikatoren A lyser – kjelen er i drift med bruk av varmtvannstanken
•
indikatoren B lyser – påslått pumpe og riktig flyt av væsken gjennom kjelen.
Dersom indikatoren blinker er dette en informasjon om manglende eller for lite
flyt av væsken. Dette er en havari som gjør det umulig å slå på varmestavene,
•
indikatoren C lyser grønt – romtemperaturregulatoren tillater oppvarmingen og
oppnåelse av den innstilte temperaturen på væsken i kjelen,
•
indikatoren C lyser rødt – oppvarming påslått,
•
indikatoren C slukket – oppvarming blokkert av romtemperaturregulatoren,
temperaturen i værelset har oppnådd den innstilte verdien,
Sommermodus
Dersom knappen
trykkes kort når systemet er i vintermodusen, vil dette forårsake
en endring til sommermodus (varmt bruksvann) som er tilgjengelig kun når kjelen
samarbeider med en varmtvannstank. Den varme væsken går gjennom en treveis
ventil kun til varmespiralen i varmtvannstanken. Denne modusen skal brukes utenfor
fyringssesongen. Hvis det anvendes WE-008 sensor (tilgjengelig i produktutvalget
fra firmaet Kospel) til måling av temperaturen av vannet i varmtvannstanken og hvis
sensoren er koblet til Tzas inngangen i ZIO enheten, påtrykking av knappene
vil øke eller senke den ønskede temperaturen i varmtvannstanken. Hvis måling av
vanntemperaturen i varmtvannstanken har blitt utført ved hjelp av en termostat (tilkoblet
til WZ inngangen i ZIO enheten), vises temperaturen ikke på panelet og displayet
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viser symbolen ‘--’. Temperaturen reguleres på termostaten til varmtvannstanken. I
sommermodus er knappen
inaktiv, det er ikke mulig å sjekke temperaturen ved
innløpet og utløpet, væskeflyt og tilkoblet effekt. Dersom knappen
trykkes kort vil
systemet gå over til sommermodus.

Funksjonsfeil ved
apparatet
Feilindikasjon
indikatorene på panelet
lyser ikke

Mulig årsak
ingen strømforsyning til kjelen

blokkert pumpe

indikatoren B blinker

ingen flyt av væsken gjennom kjelen –
blokkert kjele

Tiltak ved utbedring
sjekk parametrene til strømnettet,
sjekk sikringene
kontakt forhandleren eller installatøren
avblokkér pumpen ved å løsne
skruen på pumpedekselet og så
sett rotoren i gang mekanisk
luftlåst sentralfyringsanlegg – avluft
anlegget, pumpen og kjelen
sjekk at sentralfyringsanlegget er
ikke blokkert, sjekk filteret

feil i strømforsyningen til pumpen
kontakt forhandleren eller instalpumpefeil eller feil på sensoren for flyt
latøren
av væsken
skade på forsyningsanlegget til romtemindikatoren C lyser ikke,
sjekk forsyningsanlegget
peraturregulatoren
romtemperaturregulatoren signaliserer påslått
kontakt forhandleren eller instalskade på det elektroniske anlegget
oppvarming
latøren
feil på sensoren for temperaturen
kontakt forhandleren eller instalindikatoren D blinker
ved innløpet, kjelen går over til nødlatøren
driftsmodus
feil på sensoren for temperaturen ved
kontakt forhandleren eller instalindikatoren E blinker
utløpet, oppvarming blokkert
latøren
skade på forsyningsanlegget til massjekk forsyningsanlegget
indikatoren C blinker, mas- terenheten
terenheten virker ikke
kontakt forhandleren eller instalskade på det elektroniske anlegget
latøren
feil på sensoren for temperaturen i varm- kontakt forhandleren eller instaltvannstanken eller termostaten
latøren
oppvarming av tanken
feil på aktuatoren til treveis ventilen
bytt ut aktuatoren
aktiveres ikke
kontakt forhandleren eller instalskade på det elektroniske anlegget
latøren
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Tekniske data
Maks. driftstrykk

MPa

0,3

Min. driftstrykk

MPa

0,05

Temperatur ved utløpet

EKCO.L1..z, EKCO.L1N...z

Maks. temperatur
Dimensjoner (høyde x bredde x dybde)
Vekt

40 ÷ 85

°C

EKCO.L1...p

20 ÷ 60

°C
EKCO.L1...z, EKCO.L1...p

100
660 x 380 x 175

mm

EKCO.L1N
EKCO.L1...z, EKCO.L1...p

700 x 425 x 285
~16

kg

EKCO.L1N

~24

Koblingsstikk til kjelen
Membran ekspansjonskar

G 3/4"
EKCO.L1...z, EKCO.L1...p

-

EKCO.L1N

l

6

Beskyttelsesnivå
Nominell effekt

IP 21
kW

4

6

Tilkoblingsspenning

8

4

230V~

Nominelt strømforbruk

A

17,4

26,0

34,8

Nominell strøm til effektbryteren

A

20

32

40

Min. tverrsnitt på forsyningsledningen

mm2

3 x 2,5

Max. tverrsnitt på forsyningsledningen

mm2

3 x 5,7 3 x 8,7 3 x 11,7
16

10

3x4 3x6

5 x 1,5
5 x 16

Max. tillatt nettverk impedans

Ω

0,44

Nominell effekt

kW

12

0,39

0,34
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Tilkoblingsspenning

18

21

24

400V 3N~

Nominelt strømforbruk

A

3 x 17,3

3 x 21,7

3 x 26,0

Nominell strøm til effektbryteren

A

20

25

32

Min. tverrsnitt på forsyningsledningen

mm2

Max. tverrsnitt på forsyningsledningen

mm2
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6
400V 3N~

5 x 2,5

3 x 30,3

3 x 34,6
40

5x4

5x6

5 x 16
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Nominell effekt

kW

4

6

8

Tilkoblingsspenning

18

15

21

3x10,0 3x15,0 3x20,1 3x30,1 3x37,6 3x45,1 3x52,7

Nominelt strømforbruk

A

Nominell strøm til effektbryteren

A

16

Min. tverrsnitt på forsyningsledningen

mm2

4x1,5

Max. tverrsnitt på forsyningsledningen

mm2

14

12
230V 3~

20

25
4x2,5

40
4x4,0
4x16

63

50
4x6,0

4x10,0
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KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1
75-136 Koszalin
tel. +48 94 346 38 08
info@kospel.pl
www.kospel.pl

