
 Kvikk Guide 
Oppstart el-kjele med utekompensering.(EKCO M)

Tu

1	 -	 displayets	skjerm,	
2-7	 -	 tangentbord

Aktivere kjelen: Trykk på piltast til høyre til Config, trykk pil opp til C.O. on/Yes. Lagre med ok.

– Tilbake til hoved	oversikt

– bekrefte og lagre	endringer

– forrige side

– neste side

– aktivering	/	deaktivering	av
sentralvarme

Innstillinger med bruk av ute kompensering: 
Trykk på piltast til høyre til Mode, velg ,,man*,, lagre med ok, trykk tilbake til Edit, for gulvvarme 
velg N=6, for radiator velg 10-12, lagre med ok. Ønskes det varme om sommeren, trykk til 
Maximum Tz, still Tz= til 25° lagre med ok. (Ute føler kobles til klemme Tzew)

– Tilbake til hoved oversikt

– bekrefte og lagre endringer

– forrige side

– neste side

– Øke	parameter	N

– minske	parameter	N

Innstillinger for bruk uten ute kompensering. Fast tur temperatur:
Trykk på piltast til Mode, velg ,,manP5" lagre med ok. Trykk på knappen tilbake til hoved 
oversikt. Trykk på + pil, trykk +/- til ønsket temperatur. Lagre med ok.

NB. Viktig innstilling ved gulvvarme:
Gå inn i Extended menyen trykk inn koden med piltast opp/ned som er „000” eller 
„001”. Trykk til Tcomax, sett parametere til max turtemp f.eks. 45-50°c, lagre med ok. 
Trykk videre til WChG, sett parametere til "pod"=gulvvarme. Lagre med ok.

– Tilbake til hoved oversikt

– bekrefte og lagre endringer

– forrige side

– neste side

– øke	kodens	sifre

– minske	kodens	sife

Hvordan evt justere ned effekten på el-kjelen:
Gå inn i Extended menyen trykk inn koden med piltast opp/ned som er „000” eller „001”. 
Trykk videre til NS, fabrikk innstilling er 6 = 12kW, 5 = 10kW, 4 = 8kW, 3 = 6kW           
Lagre med ok.

For mere avanserte innstillinger, bruk FDV dokumentet/bruker/inst. manualen

NB: Før el-kjelen startes opp må det være fylt opp med vann og luftet hele systemet 
godt. By-pass MÅ installeres.




