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Returnera oanvända Reservdelar
Vad ska du som kund göra?
Fyll noggrant i returhanterings blanketten, antingen utskriven PDF eller på ÅF
portalen/hemsidan.Blanketten ska skickas med godset tillsammans med fakturan.
Vid bokning av transport hos DHL, ska referens Kundretur-Reservdelar användas.
Till reservdelslagret kan man endast skicka tillbaka nya oöppnade delar som man inte behövt
använda. Använda komponenter eller delar som inte fungerar ska reklameras
Vid frågor ring 0140-386629

Boka frakt med DHL
1. Gå in på www.dhl.se
2. Under rubriken "Hur kan vi hjälpa dig?" klickar du på "Logistics"
3. Klicka på "Boka vägtransport"
4. Klicka på "Boka inrikestransport"
5. Välj antingen "DHL Paket" eller "DHL Stycke" (absolut inte DHL Pall)
6. Klicka på "Boka och skapa fraktdokument"
7. Under "Fraktbetalare" markerar du "mottagare"
8. Avsändarens kundnummer är 300921
9. I rutan "Mottagarens referens" skriver du "Kundretur-Reservdelar"
Varför gör vi detta?
Vi vill snabba på retur processen. (öka kundservice, kund får kreditfaktura fortare).
Vi kan genom blanketten följa upp returer på ett bättre sätt (se till så att returer minskar, se vilka
de vanligaste orsakerna är och se till att problemen inte upprepas).
Om detta inte följs!
Processen tar längre tid., vi kommer prioritera dessa returer lägre
Och kan medfölja att vi skickar tillbaka godset.

Transportskador
Kund anmäler skadan
IVT:s kunder anmäler skada till IVT. Notering skall ske genom tydlig anteckning på
medföljande fraktdokument vid lossning av gods i närvaro av transportören.
Det åvilar godsmottagaren att anmärka och notera avvikelse i samband med godset
mottagande. Anmärkning om synliga gods- och emballageskador, brist i antal och att
hanteringsinstruktioner inte synbart har följts ska antecknas på frakthandlingens
kvittensdel.
Godsmottagaren anmäler därefter skada till IVT, Materialteknik
• Alltså synliga skador antecknas direkt på plats i transportörens närvaro
• Dolda skador ska anmälas inom 7 dagar
• OBS inget gods skickas hit utan att först ha kontaktat Materialteknik
Om inte detta följs så gäller inte transportskadan och ingen ersättning
betalas ut
Eventuella frågor besvaras av Materialtekniks avdelning tel. 0140 38 43 09.
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NY hantering
av garantiärenden
Vi ska skapa enhetliga, tydliga och bra rutiner inom hela Bosch/IVT.
Den stora förändringen är att vi i fortsättningen kommer att
fakturera de reservdelar du beställer. Du får betalt för delarna och ditt
arbete när du skickar tillbaka den trasiga delen.
Från och med 2010 fungerar det så här.
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INFO

För att undvika långa telefonköer hos
service så använd er av denna
felsökningsbok i första hand.
Om inte detta hjälper så använd
följande telefonnummer:

0140-384350
Val 1 = Reservdelsbeställning
Val 2 = Vätska/vatten (bergvärme, jordvärme, sjövärme)
Val 3 = Luft/vatten, Frånluft, Elpannor (Optima, 490 etc..)
Val 4 = Luft/luft

6

Rego 400

IVT290
IVT490
IVT 495
IVT 633
IVT 695
Bosch EHP 2.0EW 9
Bosch EHP 2.0EW 13,5
Bosch EHP EAS
Autoterm Aquamax 615
Autoterm Ventimax
Autoterm Duomax
Autoterm Gemini
Autoterm 190F
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Rego 400
LP – Larm
1. Avfrostningsproblem
Troligen fel på Differenstryckvakten. Sitter på fläktkort eller externt
placerad på nyare modeller.

2. Fläkten har stannat
Trafon trasig eller glapp
Fläktkort trasigt
Fläktmotorn har rasat

3. Köldmediabrist
”Stormar” det kraftigt i synglaset (495) ända tills larmet uppstår?
Kontrollera och fyll på köldmedium i kylkretsen.
En för hög hetgastemperatur beror ofta att vi har för lite köldmedium
eller att expansionsventilen ej är riktigt injusterad.
Ingen underkylning, innebär att vi har för lite köldmedium i anläggningen.
Bubblor i synglaset är också ett tecken på liten underkylning.
Vi får en dålig verkningsgrad samt en hög hetgastemperatur.
ÖH 490 & 495 7°C UK 490 3°C UK 495 6,5°C

Lågtryckpressostat
Kontrollera pressostatens utlösningstryck genom att ansluta en kalibrerad manometer.
Knacka också lite lätt på pressostaten med skaftet av en mejsel för att avslöja en
eventuell glappkontakt.

Expansionsventil
Mät och justera överhettning och underkylning enligt separat instruktion. (se ovan)
Om justering inte är möjlig - byt expansionsventil.

Köldmedie R134
490 1,0 kg
495 1,5 kg

Rego 400
HP – Larm
1. Luft
Luft i radiator eller golvsystem
Lufta flera ggr speciellt vid nyinstallation

2. Cirkulationspump
Kolla så att cirkulationspumpen fungerar som den ska

3. Överhettningsskyddet löser ofta
Tyristorn för styrning av kompressordriften har hängt sig.
Konstatera detta genom att kontrollera att kompressorn
stannar då lampan som indikerar kompressordrift slocknar.
Om kompressorn går utan att lampan för kompressordrift lyser - Byt fläktkortet.

4. Motorskydd (495 & 695)
Motorskyddet återställs inte automatiskt
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Rego 400
Givarfel
1. Fel på givare
Kolla så att anslutningarna är ok
Byt givare vid fel

2. Inkoppling givare

12-19 på kraftkort 20-22 på fläktkort
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Rego 400
Motorskydd uppstart
1. Motorskydd uppstart
För kallt vatten i varmvattenberedaren. Detta kan inträffa efter
längre stopp eller efter stort varmvattenuttag.

2. Givarfel
GT-6 givaren måste stiga 5°C på 2 minuter detta är det vanligaste
felet på detta larm. BYT Givare

3. Fläktkort
Defekt fläktkort (glapp eller kortis) byt fläktkort

4. Bandkablar
Defekta bandkablar
Byt den breda från kraftkort till displaykort och
den smala från displaykort till fläktkort.

Bred bandkabel Art nr: 9818084
Smal bandkabel Art nr: 9818085
GT-6 gvare Art nr: 87183107270
Fläktkortssats Art nr: 14778

5. Motorskydd uppstart, fasfel 495 & 695
Kan vara problem med kompressor eller att fasföljden
blivit fel tex om elektriker varit på plats och gjort något jobb.
kolla så fasföljden är rätt. På 695 finns ett fasföljdsrelä där
2 st diodrar ska lysa vid rätt fasföljd
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Rego 400
Kompressortemp (GT6)
1. Givarfel GT6
Ohm mät givaren och kontrollmät med digitaltermometer
vid fel byt givare.

2. Fel på Expansionsventil
Häng på manometerställ och kolla Överhettning och
underkylning. Justera och se om ventilen fungerar
ÖH 490 & 495 7°C

UK 490 3°C

UK 495 6,5°C

3. Köldmediebrist
Ingen underkylning innebär att vi har för lite köldmedium i anläggningen.
Bubblor i synglaset är också ett tecken på liten underkylning.
Vi får en dålig verkningsgrad samt en hög hetgastemperatur.

Justering av överhettning
Justering av överhettningen sker genom att öppna eller stänga expansionsventilen.
Stäng expansionsventilen = överhettningen ökar (mindre köldmedium sprutar in i
förångaren vilket ger ett lägre förångningstryck/temperatur och gasen överhettas mer)
Öppna expansionsventilen = överhettningen minskar (mer köldmedium sprutar in i
förångaren vilket ger ett högre förångningstryck/temperatur och lägre överhettning av
gasen.)
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Rego 400

Hög GT3:3 Tillskott ur (GT3:3) Pressostat Kont Låg

1. Hög GT3:3
Detta larm kommer när temperaturen blir hög i yttre delen av
varmvattenberedaren. Det beror oftast på att det är luft i manteln
Lufta mantel

2. Tillskott ur GT3:3
Ofta är det SV1 som är trasig annars är det
vanligtvis inget fel då detta larm kommer.
Tillskottet kopplas tillfälligt ur för att begränsa
framledningstemperaturen eller
varmvattentemperaturen av säkerhetsskäl.
Värmepumpen jobbar på sitt maximum uppkommer oftast
vid låga utetemperaturer. Eller att max tillåten
framledningstemperatur är för lågt ställd

3. Pressostat kont låg
Nästan garanterat kölmediebrist
Läcksök och kontrollera lågtryckspressostaten.
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Rego 400
Övriga förekommande fel
1. Avfrostningsproblem
Symptomen är sjunkande eller pendlande VV temperaturer, samt displayen visar ”Avfrostning” ofta
eller under långa perioder. Förfarandet är att fysiskt avlägsna slangarna från tryckvakten ur
förångaren, och därigenom omöjliggöra avfrostning baserat på tryckdifferens.
Detta kompletteras med att tidsinställningen på 9.14 under skyddsfunktioner värmepump,
anpassas till varje värmepump.
Intervallet för avfrostning väljs efter hastigheten som valts på fläkten.
Exempelvis hastighet 2 på fläkt, innebär 2 timmars avfrostningsintervall, hastighet 3 på fläkt ger
således 3 timmar. Lägsta hastighet innebär hastighet 1(115v)
Detta för att anpassa gångtiden mot husets totala luftflöde.
För att försäkra fullgod avfrostning även då VV behov föreligger
Ökas även 9.10 till 10minuter.

2. Överhettningsskydd löser ofta
Kraftkortet släpper inte kontaktorn för drift av 4,5 kW elpannesteg, vilket i sin
tur stundtals medför övertemperatur i tanken och naturligtvis också på varmvattnet.
Åtgärd Byt kraftkort

3. Jordfelsbrytare
Värmepump kopplas normalt inte över jordfelsbrytare. Detta är inget IVT rekomenderar
Om man ändå vill koppla in jordfelsbrytare till värmepumpen rekommenderas en separat sådan för
värmepumpen. Jordfelsbrytaren ska vara avsedd för brand, d.v.s. 300mA.
Följ gällande föreskrifter. IVT anser att en värmepump skall räknas som ”panna för
rumsuppvärmning”, och därmed måste handbokens rekommendationer följas.
Detta grundar sig på ELSÄK-FS 1999:5 (blå boken) Kap: 471.4.2
Vanliga jordfelsbrytare har 30mA för personskydd.

4. Effektvakt
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Rego 400
Övriga förekommande fel

Fabriksinställningar
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Rego 400
Övriga förekommande fel
Elschema
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Rego 600/634/637/638
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Grundkontroll - Utförs alltid!
Grundkontrollen skall alltid utföras vid felsökning.
Vid felsökning är det bra att tillämpa – SE MEN INTE RÖRA!
eller kanske lite mer anpassat - TITTA FÖRST - RÖR SEDAN!
Reglercentralen ger mycket information om vad som händer i värmepumpen, så därför:
• Gör avläsningar
• Övervaka vad som händer
• Ställ frågan: Varför?
• Kontrollera och verifiera med teknisk dokumentation
Gå sedan vidare med felsökning genom att börja mäta och eventuellt justera.

Kontrollera
Kontroll av samtliga givare

Åtgärd
Läs av alla givare i meny 3. Kontrollera
och ifrågasätt värdena mot de verkliga.

Inställning av värmebärardelta

Starta värmepumpen i värmedrift.
Ställ in hastigheten på värmebärarpumpen
så att en temperaturskillnad om ca 7-10
grader mellan givare GT9 och GT 8
erhålls.

Inställning av köldbärardelta

Starta värmepumpen i värmedrift.
Ställ in hastigheten på köldbärarpumpen
så att en temperaturskillnad om maximalt
4 grader mellan givare GT10 och GT11
erhålls. Vid extremt varma temperaturer
på köldbäraren (+10-+20°C) kan ett värde
på 4-6 grader accepteras.

Handkörning av samtliga funktioner

Kontrollera att alla komponenter och
utgångar fungerar genom att köra alla
funktioner individuellt i meny 5.3.

Kontrollera inställningar

Kontrollera inställningar som kunden eller
installatören kan ha förändrat från
fabriksinställning.
Om osäkerhet föreligger välj funktionen
”Återgå till fabriksvärden i meny 12.”
(Glöm inte att åter bekräfta varmvattengivaren GT3 i meny 5.13)
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Symptom

Kontrollera
Fungerar
Pressostat värmebärarpumpen
P2?
hög

Åtgärd
Kör pumpen P2 manuellt via meny 5.3. Hörs det att
pumpen startar?
Om inte – slå lite lätt med en gummihammare på
pumpen och öka hastighetsvredet till max.
Öppna centrumskruven och skruva på axeln.
Finns spänning på utgången P2 / L på plintkortet?
Om inte – kontrollera ledningsbanorna på plintkortet.
Byt plintkort, kraftkabel och slutligen Rego600.
Finns spänning på kopplingsplinten nere vid
värmebärarpumpen? Om inte – kontrollera kablage.
Byt värmebärarpumpen.

Smutsfilter

Rengör smutsfiltret på värmesystemet.

Termostatventilerna

Öppna samtliga termostatventiler på elementen eller
rumstermostater till golvvärme

Luft i dubbelmantlad
vv-beredare

Lufta av varmvattenberedaren.

Varmvatteninställning Kontrollera inställningen av varmvattentemperaturen.
Fabriksinställning är normalt sett högsta möjliga
inställning.
Sänk inställningen med 2-5 grader. Om detta hjälper
höj sedan inställningen med 1 grad i taget.
Givare

Läs av temperaturerna på följande givare; GT1, GT2,
GT3, GT9. Kontrollmät med annan termometer.
Stämmer värdena? Om inte - justera givarens
anliggning eller byt givare om detta inte hjälper.

Växelventil

Kontrollera funktionen på växelventilen. Om den är
dålig – byt ställdon och/eller ventil.

Högtryckspressostat

Kontrollera pressostatens utlösningstryck genom att
ansluta en kalibrerad manometer. Knacka också lite
lätt på pressostaten med skaftet av en mejsel för att
avslöja eventuell glappkontakt.
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Fungerar

Pressostat köldbärarpumpen P3?
låg

Kör pumpen P3 manuellt via meny 5.3. Hörs det att
pumpen startar?
Om inte – slå lite lätt med en gummihammare på
pumpen. Öppna centrumskruven och skruva på
axeln.
Finns spänning på utgången P3 / L på plintkortet?
Om inte – kontrollera ledningsbanorna på
plintkortet. Byt plintkort/kraftkabel/Rego600.
Finns spänning på matningen vid köldbärarpumpen.
Om inte – kontrollera kablage.
Byt köldbärarpumpen

Köldbärarvätska i
kretsen till
borrhål/ytjordslang

Kontrollera att det syns en vätskenivå i det vita
plastkärlet. Fyll på vid behov.

Luft i köldbärarkretsen

När värmepumpen startar – hörs det bubblande
eller forsande ljud i ledningarna till borrhålet? Fyll
på vid behov. Om detta inte hjälper kör kretsen med
dränkpump och tunna.

Flöde i
köldbärarkretsen

Kör kretsen med dränkpump och tunna.

Frostskydd

Är frostskyddet av köldbärarvätskan tillräckligt?
Mät upp och kontrollera. Fryspunkten skall ligga på
ca -17/-20°C

Köldmediebrist

”Stormar” det kraftigt i synglaset ända tills larmet
uppstår? Mät underkylning, läcksök och fyll på
köldmedium i kylkretsen.

Lågtryckpressostat

Kontrollera pressostatens utlösningstryck genom att
ansluta en kalibrerad manometer. Knacka också lite
lätt på pressostaten med skaftet av en mejsel för att
avslöja en eventuell glappkontakt.

Expansionsventil

Mät och justera överhettning och underkylning
enligt separat instruktion. Om justering inte är
möjlig – byt expansionsventil.
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Motorskyddet

Är motorskyddet utlöst? Ja – återställ, Nej –
kontrollmät i spänningslöst tillstånd att det finns
kontakt mellan plintarna Comp / L och MB1.

Säkringarna

Är säkringarna till värmepumpen och
inkommande i huset hela? Kontrollmät de tre
faserna vid spänningsmatningen i värmepumpen.

Inkommande spänning

Kontrollera att inkommande spänning är stabil
och att den under drift ligger på 200-245V.

Motorskyddets
inställning

Mät belastningen på de 3 faserna till kompressorn
vid varmvattendrift. Ställ in motorskyddet på
värdet av fasen med den högsta belastningen
x 1,1.

Kablage

Kontrollera och efterdra alla anslutningar, i och
utanför värmepumpen, mellan kompressorn och
matningen från säkringsskåpet.

Motorskydd / kontaktor

Byt motorskydd och kontaktor.

Kompressor

Mät belastningen på de tre faserna. Om någon fas
avviker mer än 15 % från medelvärdet av de tre –
byt kompressor.
Kontrollera eventuellt jordfel i kompressorn
genom att mäta varje stift på 3-fas-anslutningen
på kompressorn och jord.

Överhettningskydd

Tryck in återställningsknappen på
överhettningsskyddet. Tryck hårt, använd gärna
en stjärnmejsel.

Automatsäkring

Kontrollera och återställ automatsäkringen till
elpatronen.

Spänning vid ELB

Finns 220/240V vid plinten T1 / ELB?
Om inte - följ kablen till CK2 / L3. Följ upp var
avbrottet av L3 fasen är.

Plintkort

Kontrollera ledningsbanan från ELB till
kontaktdon för kraftkabeln.
Byt plintkort

Kraftkabel

Kontrollera kraftkabelns kontakton
Byt kraftkabel

Styrbox

Om inget av ovanstående avhjälpt felet – byt
styrbox.

Motorskydd
kompressor

Elkassett
(fabriksmonterad
elkassett)
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Bygel på plintkort

Kontrollera att en bygel finns mellan L3 och
ELB på plintkortet. Kontrollera att det finns
220/240V spänning på plint ELB

Plintkort

Kontrollera ledningsbanan från ELB till
kontaktdon för kraftkabeln.
Byt plintkort

Kraftkabel

Kontrollera kraftkabelns kontaktdon.
Byt kraftkabel

Styrbox

Om inget av ovanstående avhjälpt felet – byt
styrbox.

Elkassett (ej
fabriksmonterad)

Köldbärarpump

1. Kör pumpen P3 manuellt via meny 5.3.
Hörs det att pumpen startar?
Ja Gå vidare till punkt 2
Nej Slå lite lätt med en gummihammare
på pumpen. I sista hand öppna
centrumskruven och skruva på axeln.
Byt pumpen om detta inte hjälper
2. Finns det 220/240V spänning på
plintkortet anslutning P3 / MB2?
Ja Kontrollera eller byt plintkortet,
kraftkabeln och slutligen styrboxen.
Nej Följ upp kablaget ner mot
köldbärarpumpen. Mät upp om det
interna motorskyddet i
köldbärarpumpen är utlöst. Om så är
fallet vänta tills pumpen är kall. Om
felet kvarstår byt köldbärarpumpen.

Motorskydd
köldbärarpump
(VP > 9kW)

Kablage

Motorskydd
köldbärarpump
(VP ≤ 9kW)

Kontrollera att en bygel finns mellan
P3 / L och MB2 på plintkortet.
Kör pumpen P3 manuellt via meny 5.3.
Finns det spänning på P3 / L och MB2?
Ja Kontrollera eller byt plintkortet, kraftkabeln
och slutligen styrboxen.
Nej Kontrollera kablaget eller byt plintkortet,
kraftkabeln och slutligen styrboxen.
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Växelventil

Hög retur GT9
under
radiatordrift
(Larmet kan uppstå Flödet i
värmesystemet
tillfälligt och om
ingen
komfortförsämring
sker, kan det
lämnas utan åtgärd)

Kontrollera funktionen på växelventilen.
Om den inte fungerar som den ska – byt
ställdon och/eller ventil.
Är merparten av alla termostater fullt öppna?
Om inte – öppna.
Är alla radiatorer eller golvslingor varma? Om
inte – lufta och kontrollera igen.
Om bypass finns i systemet – Går vattnet
baklänges genom bypassen och tillbaka till
värmepumpen? Om ja – justera flödesbalansen
enligt separat instruktion.

Dimensioneringen av
värmesystemet

Är värmesystemet dimensionerat för den
maximala temperatur som värmepumpen kan
arbeta med?
Om nej – komplettera eller byt ut
värmeavgivarna (radiatorer / konvektorer)

Inställning

Kontrollera inställningen av
varmvattentemperaturen. Fabriksinställning är
normalt sett högsta möjliga inställning.
Sänk varmvatteninställningen med 2-5 grader.
Om detta hjälper höj sedan inställningen med 1
grad i taget.

Hög retur GT9
under
varmvattendrift
(Larmet kan uppstå
tillfälligt och om
ingen
komfortförsämring Givare
sker, kan det
lämnas utan åtgärd)

Läs av temperaturerna på givare GT3.
Kontrollmät med annan termometer. Stämmer
värdet? Om inte - justera givarens anliggning
eller byt givare om detta inte hjälper. Sänk
varmvatteninställningen med 2-5 grader. Om
detta hjälper höj sedan inställningen med 1 grad
i taget.
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Smutsfilter

Värmebärardelta
hög (endast HT- Termostatventiler
serie)

Rengör smutsfiltret på värmesystemet.
Öppna samtliga termostatventiler på elementen
eller rumstermostater till golvvärme.

Cirkulationspump

Fungerar cirkulationspumpen som den ska?
Räcker flödet? Komplettera annars med yttre
cirkulationspump och bypass.

Givare

Handkör köldbärarpumpen P3 i meny P5.3.
Kontrollmät temperaturen på köldbärare IN
med termometer. Jämför med
temperaturavläsningen på GT10 i meny 3.
Stämmer värdet? Avviker värdet så mycket att
detta orsakat larmet. Justera anliggningen på
givaren eller byt ut givaren om detta inte
hjälper.

Borrhål / jordslinga

Starta värmepumpen och övervaka
temperaturen på Köldbärare IN i meny 3.
Sjunker temperaturen till larmnivån eller i
närheten av densamma? Kontrollmät med
termometer. Om så är fallet – kontrollera
dimensioneringen och utförandet på borrhålet
eller jordslingan.

Köldbärare in
min
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Köldbärare ut
min

Köldbärartemperatur
IN

Är köldbärartemperatur IN så låg att uttemperaturen når larmgränsen när
värmepumpen startar? Normal
temperaturskillnad mellan IN och UT är 2-4
grader.

Givare

Handkör köldbärarpumpen P3 i meny P5.3.
Kontrollmät temperaturen på köldbärare IN
med termometer. Jämför med
temperaturavläsningen på GT10 i meny 3.
Stämmer värdet? Avviker värdet så mycket att
detta orsakat larmet. Justera anliggningen på
givaren eller byt ut givaren om detta inte
hjälper.

Fungerar
köldbärarpumpen P3?

Kör pumpen P3 manuellt via meny 5.3. Hörs
det att pumpen startar?
Om inte – slå lite lätt med en gummihammare
på pumpen. Öppna centrumskruven och skruva
på axeln.
Finns spänning på utgången P2 / L på
plintkortet? Om inte – kontrollera
ledningsbanorna på plintkortet. Byt
plintkort/kraftkabel/Rego600.
Finns spänning på matningen vid
köldbärarpumpen. Om inte – kontrollera
kablage.
Byt köldbärarpumpen.

Köldbärarvätska i
kretsen till
borrhål/ytjordslang

Kontrollera att det syns en vätskenivå i det vita
plastkärlet. Fyll på vid behov.

Luft i
köldbärarkretsen

När värmepumpen startar – hörs det bubblande
eller forsande ljud i ledningarna till borrhålet?
Fyll på vid behov. Om detta inte hjälper kör
kretsen med dränkpump och tunna.

Flöde i
köldbärarkretsen

Kör kretsen med dränkpump och tunna.
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Givare

Kontrollmät temperaturen på utgående
värmebärare när värmepumpen arbetar i
värmedrift och jämför med avläsningen i meny
3, värmebärare ut GT8. Om temperaturen i
meny 3 är betydligt högre än uppmätt värde,
kontrollera givaren och kablage. Byt givare.

Flöde över
värmepumpen

Starta värmepumpen i värmedrift. Kontrollera
att temperaturskillnaden mellan in- och
utgående värmebärare GT8 och GT9,
är 7-10° C. Justera och kontrollera flödet om
temperaturskillnaden ligger utför angiven gräns.

Kortslutning /
avbrott

Läs av temperaturen på givaren som larmet
avser i meny 3. - - (två streck) indikerar avbrott
i givaren. - - - (tre streck) indikerar kortslutning
i givaren.

Givare

Lossa anslutningen och mät upp motståndet på
den givare som larmet avser. Översätt
motståndet till en temperatur i givartabellen
som finns i den tekniska dokumentationen. Byt
givaren om värdet är felaktigt.

Givarkort

Kontrollera anslutningskontakten och
ledningsbanan på kretskortet för givaren. Byt ut
kretskortet.

Bandkabel

Kontrollera bandkabeln som förbinder
givarkortet och Rego 600-boxen. Byt ut
bandkabeln.

Styrbox

Om larmet kvarstår när ovanstående är
kontrollerat - byt ut styrboxen.

Värmebärare ut
max

Givarfel
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Givare

Kontrollmät temperaturen på hetgasröret och
jämför med avläsningen i meny 3, givare
kompressor GT6. Om temperaturen i meny 3 är
betydligt högre än uppmätt värde, kontrollera
givaren och kablage. Byt givare.

Köldbärartemperatur

Kontrollera att köldbärartemperaturen inte är
lägre än -4/-5 grader samt att differensen mellan
köldbärare IN / Ut inte är större än 5 grader.

Kylkrets

Kontrollera överhettning och underkylning
enligt separat instruktion.

Kompressor

Om inget av ovanstående hjälper – byt
kompressor.

Inkommande faser

Kontrollera huvudsäkringarna i huset och
säkringarna till värmepumpen i undercentralen.
Mät och kontrollera att faserna finns på
inkommande matningsplintar i värmepumpen.

Kablage

Mät från inkommande matningsplint till den 3poliga automatsäkringen för reglercentralen.
Mät vidare från automatsäkringen till
inkommande plintar på plintkortet till R600.

Plintkort

Kontrollera ledningsbanan på plintkortet. Byt
plintkortet.

Kraftkabel

Kontrollera kraftkabeln. Byt kraftkabeln

Styrbox

Om inget av ovanstående avhjälpt felet. Byt
styrboxen.

Fasföljd

Bryt strömmen. Skifta två av de inkommande
faserna på värmepumpens matningsplint.

Hetgas hög

Strömbortfall

Fasföljdsfel
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För varmt eller för kallt i huset
Symptom

Kontrollera
Värmeinställning

För kallt

Åtgärd
Varm väderlek (över +5°C)
Höj finjusteringen P1.2. Gör ändringen i små
steg, 1-2 grader per ändring och vänta minst 1
dygn mellan ändringar.
Kall väder lek (under +5°C)
Höj värmekurvans inställning. Gör ändringen
i små steg, 0,2-0,4 enheter per ändring och
vänta minst 1 dygn mellan ändringar.
Inställningar över 7 är inte normalt.

Givare

Läs av temperaturerna på följande givare;
GT1, GT2, (GT4), (GT5), GT8, GT9.
Kontrollmät med annan termometer. Stämmer
värdena? Om inte - justera givarens
anliggning eller byt givare om detta inte
hjälper. (Utegivaren visar normalt några
grader varmare än verklig temperatur
eftersom väggen hålls varm av värmeläckaget
från huset.)

Flödet i
värmesystemet

Är merparten av alla termostater fullt öppna?
Om inte – öppna.
Är alla radiatorer eller golvslingor varma?
Om inte – lufta och kontrollera igen.
Om bypass finns i systemet – går vattnet
baklänges genom bypassen och tillbaka till
värmepumpen? Om ja – justera
flödesbalansen enligt separat instruktion.
Är det en obalans i flödet över radiatorerna?
Är flödet över någon enstaka radiator alldeles
för stort. Kontrollmät in och ut över alla
radiatorer. En temperaturskillnad som
understiger 2-4 grader tyder på det. Stryp i
sådant fall flödet över den enskilda radiatorn.

Värmesystemets
dimensionering

Är värmesystemet dimensionerat för den
maximala temperatur som värmepumpen kan
arbeta med?
Om nej – komplettera eller byt ut
värmeavgivarna (radiatorer / konvektorer).
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Värmeinställning

Höj sommarurkopplingsnivån i P 1.14 till
30° C. Höj gradvis finjusteringen
(parallellförskjutningen) i P 1.2 tills önskad
inomhustemperatur uppnås. Stryp
termostaterna i de delar av huset där värme ej
önskas.

Värmeinställning

Varm väderlek (över +5°C)
Sänk finjusteringen P1.2. Gör ändringen i små
steg, 1-2 grader per ändring och vänta minst 1
dygn mellan ändringar.

För kallt i
källarplan
under
sommaren

För varmt

Kall väderlek (under +5°C)
Sänk värmekurvans inställning. Gör
ändringen i små steg, 0,2-0,4 enheter per
ändring och vänta minst 1 dygn mellan
ändringar
Givare

Läs av temperaturerna på följande givare;
GT1, GT2, (GT4), (GT5), GT8, GT9.
Kontrollmät med annan termometer. Stämmer
värdena? Om inte - justera givarens
anliggning eller byt givare om detta inte
hjälper.

Växelventil

Om ventilen kärvar – byt ut växelventilen.
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Låg
temperatur
eller dålig
kapacitet på
varmvattnet

Inställningar

Kontrollera inställningen av
varmvattentemperaturen i meny 2.3.
Fabriksinställningen är normalt den högsta
möjliga inställningen.

Utgående temperatur

Mät den utgående temperaturen från
varmvattenberedaren ca 5-10 minuter efter en
laddningscykel. En normal utgående
temperatur för en standardvärmepump är 4650°C. För HT-serien 50-54°C

Anslutningar på vvtank

Kontrollera att anslutningen på tanken för
varmvatten IN/UT inte är förväxlade.
Kontrollera att dykröret, på inkommande
kallvattenanslutning sitter anslutet.

Termostatblandare

Kontrollera termostatblandarna i huset. Om
backventilen i någon blandare är otät kommer
kallvatten och varmvatten att kortslutas, och
därigenom skapa en utspädning av varmvatten
på alla övriga tappställen i huset.

Givare

Läs av temperaturen på VV-givaren GT3 i
meny 3. Om givaren inte visas i meny 3 –
bekräfta givaren i meny 5.13. Lossa
anslutningen och mät upp motståndet på
givaren. Översätt motståndet till en
temperatur i givartabellen som finns i den
tekniska dokumentationen. Byt givaren om
värdet är felaktigt.
Kontrollera anslutningskontakten och
ledningsbanan på kretskortet för givaren. Byt
ut kretskortet.
Kontrollera bandkabeln som förbinder
givarkortet och Rego 600-boxen. Byt ut
bandkabeln.
Om givaren fortfarande inte går att bekräfta
när ovanstående är kontrollerat - byt ut
styrboxen.

Växelventil

Kör växelventilen manuellt i meny 5.3.
Växlar motorn över i varmvattenläge? Om
inte – kontrollera signalen från utgången
VXV/Open på plintkortet. Om 220/240V
finns där – kontrollera och byt
växelventilsmotorn. Om signal saknas
kontrollera och byt plintkortet, kraftkabel och
slutligen styrboxen.

Inget
varmvatten
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Utlöst lågtryckspressostat

32

Utlöst Lågtryckspressostat

33

Utlöst Högtryckspressostat

34

Utlöst Högtryckspressostat

35

Hög Hetgas

36

Hög Framledning T1

37

Hög temperaturskillnad värmebärare

Låg temperatur köldbärare in

Låg temperatur köldbärare ut
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Givare T1-T3 & T6-T11

Givare T5

39

Givare T81 (poolstyrning)

40

Felsökning Inverter

41

Felsökning Inverter

42

Drivekort

43

Köldbärarpump G3

44

Fel på Elpatron

Hög temp i ellåda

Kontrollera anslutning mjukstyrningskort

Kontrollera anslutning till I/O kort

45

Varningar
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REGO 800
Optima 600-1700
AIR 50-150
Bosch EHP 6-17AW
Autoterm Aeromax 6-17
IVT 290AW
IVT Kombimodul 200-300AW
Bosch CC160
Bosch CM 200-300
Autoterm Aquamax Kombi
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OBS
Vid nyinstallation var noga att kontrollera anslutningar på
vb in och vb ut. 1 till 1 och 2 till 2
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Larmet kommer vid 125°C
Hetgastemperaturen styrs av förångningstryck, kondenseringstryck, typ av
köldmedium samt överhettningen i förångaren.
Ju större tryckdifferens mellan hög- och låg-tryckssida desto högre hetgastemperatur.
1. Kontrollera givare och kontrollmät med termometer
2. Kontrollera Överhettning & underkylning (köldmediebrist)
3. Kontrollera expansionsventilen så den fungerar.
4. Kontrollera 4-vägsventilen
Mekaniken kan ha hängt sig så knacka
på den lite lätt och testa om den fungerar.
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Byglar på kretskort
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Tjeckiska

Svenska

* Du står till en början i [Meny/Menu].
* Håll in knappen tills du kommer till [Avancerad meny/Rozsirene menu].
* Nu ska vi ställa in datumet. Välj [Inställning av klocka/Nastaveni hodin].
* Välj det första alternativet [Ställ in datum/Nastaveni datumu] för att ställa in dagens datum.
* Skriv in datumet. Ändra siffra med ratten och tryck på knappen för att gå till nästa siffra.
Avsluta med knapptryckning. Du kommer att få en fråga om du vill [Avbryta/Prerusit] eller
[Spara/Ulozit], välj det senare alternativet och tryck på knappen.
* Du hamnar åter i [Ställ in datum/Nastaveni hodin]. Gå tillbaka till [Avancerad
meny/Rozsirene menu].
* Välj [Accessnivå/Uroven pristupu]. (Det står "0" i högerkanten när du är i kund-nivå och
"1" när du
är i servicenvivå).
* Fyra nollor syns i fönstret. Koden för att komma till accessnivå Service är datum och dag.
2008-02-27 ger koden 0227. Om du gjort rätt får du upp ett meddelande
[Information/Informace] som
säger [Access=service/Pristup=servis]. Tryck på knappen en gång.
* Du hamnar åter i [Meny/Menu]. Gå till [Uppstart/Start].
Välj [Språk/Jazyk]. Där hittar du Svenska. Klart!
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CANBUS
CANbus
CANbus är en tvåtrådskommunikation, + 12V matningen mellan
respektive kretskort. På kretskortet står utmärkt vilka anslutningar som är
CAN-bus och vilka som är 12V. OBS! Canbuskabel får inte förläggas
tillsammans med spänningskabel.

Text i display Luftvärmepump ej ansluten
Kommunikationsproblem mellan inne och utedel (Canbus)
Text i display Fel på I/O kort styrskåp/Kombimodul
Internt kommunikationsproblem i kombimodulen (Canbus)
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REGO 1000

Felsökning Rego 1000
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Info Rego 1000
Larmlampa reglercentral och rumsgivare
Indikeringslampan på reglercentralen används för att
visa ON/OFF-status för värmepumpen men också för
att
visa eventuellt larm. Indikeringslampan kallas därför
även larmlampa. Om rumsgivare finns ger den/de
samma
information som lampan på värmepumpen.
Vid larm blinkar larmlampan (reglercentralen) tills
larmorsaken
försvunnit. Larmlampan används ej vid varningslarm.
Rumsgivares larmlampa kan blockeras.

Beteende Funktion

Larmfönster
När larm/varning uppstår visar fönstret information
om vad som inträffat. Samtidigt läggs information i
larmloggen och larmhistoriken.

Larmtimer, larmdrift
Vid larm som stoppar kompressorn startar
reglercentralen en timer på 1h. Om felet inte återgår
får tillskottet starta när timern räknat ned.

Larmsummer vid larm
När larm inträffar ljuder larmsummern på
reglercentralen och på CANbus-ansluten rumsgivare i
en sekund per inställt larmsummerintervall.
Larmsummern kan blockeras
under viss del av dygnet eller helt.
Vid varningslarm ljuder inte larmsummern.

Kvittering av larm
Med kvittering menas att man måste trycka på för
att larmvisningen ska försvinna. Vad som händer efter
kvittering framgår av respektive larmbeskrivning.
Varningar behöver i de flesta fall inte kvitteras.
Larmvisningen försvinner av sig självt när
varningsorsaken försvunnit.
Det går dock att kvittera varningen.

Lampan lyser grönt
med fast sken = Värmepumpen är igång
Lampan blinkar rött
Hastigt = Larm föreligger och har inte kvitterats
Lampan lyser rött
med fast sken = Larm har kvitterats men larmorsak
kvarstår
Lampan blinkar grönt
Långsamt = Värmepumpen är i stand-by läge

Larmkategorier
Larmen är indelade i olika kategorier beroende på felets art och allvar.
Larmkategori visas i larmfönster, larmlogg och larmhistorik.
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Adresseringar Rego 1000

Luft / Vatten
LVP + Kombimodul
Bas kort VP P=1 A=0
Bas Kort Kombimodul P=2 A=0 XB1 Kort P=0
A=0
LVP + Styrskåp + Tillskott (AHB)
Bas kort VP P=1 A=0
Bas Kort Styrskåp P=2 A=0 XB1 Kort P=0 A=0
Tillskott AHB Kort A=0 P=0
LVP + Styrskåp + Tillskott (AHB) Tillval XB2
Bas kort VP P=1 A=0
Bas Kort Styrskåp P=2 A=0 XB1 Kort P=0 A=0
Tillskott AHB Kort A=0 P=0
Tillvalskort XB 2 A=1 P=0
=
Pool
Kaskadkoppling 2 st LVP och
Styrskåp
VP-1 P=1 A=0
VP-2 P=1 A=1
Styrskåp Bas Kort Styrskåp P=2 A=0 XB1 Kort P=0 A=0

Vätska / Vatten
V/V
Bas kort VP P=6 A=0
Shuntmodul 1000 XB2 kort
Extra krets 2 P=0 A=0
Extra krets 3 P=0 A=1
Extra krets 4 P=0 A=2
Pool
P=1 A=0
Shuntat tillskott P=5 A=0
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Avbrott / Kortslutning Givare

1. Avbrott, alternativt kortslutning i givaren

eller anslutningen Kontrollera kablaget till givaren.

2. Koppla loss givaren. Kontrollmät resistansen och jämför med tabell. Stämmer uppmätta värden?
Om inte byt givare.
3. Kontrollera ledningsbanorna på givarkortet PIL/PEL Är ledningsbanorna skadade/trasiga?

Om ja byt kort
4. Kontrollera kablage mellan kretskorten. Är kablaget ok? Om inte byt kablage

OHM Tabell
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Utlöst Högtryckspressostat
Funktion:
Kompressor stoppas.
Aktiveras då trycket blir för högt i
köldmediekretsen

Larmtimer startas: Ja.
Återställningskrav: Felet avhjälpts och fasvakten är spänningssatt eller skillnaden mellan
faserna är < 15%
Kategori: E.
Larmlampa/summer: Ja.
Återstart: Kvittering krävs.

1. Kontrollera smuts / partikelfilter på värmesystemet
2. Fungerar värmebärarpumpen? Kontrollera ev öka hastighet.
3. Termostatventilerna. Öppna samtliga termostatventiler på elementen eller
rumstermostater på golvärmen.
4. Växelventil Kontrollera funktionen på växelventil om den fungerar dåligt byt
5. Kontrollera högtryckspressostatens utlösningstryck genom att ansluta en kalibrerad
manometer. Knacka också lite lätt på pressostaten med skaftet av en mejsel för att
avslöja eventuell glappkontakt.
6. Lufta av dubbelmantlad varmvattenberedare
7. Endast luft / vatten
Läs av följande givare GT1, GT2, GT8 och GT9
Kontrollmät med annan termometer.
Stämmer inte värdena byt givare.
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Utlöst Lågtryckspressostat
Funktion:
Kompressor stoppas.
Aktiveras då trycket blir
för lågt i värmepumpens köldmediekrets.

Larmtimer startas: Ja.
Återställningskrav: Trycket återgår till tillåten
nivå.
Kategori: A.
Larmlampa/summer: Ja.
Återstart: Kvittering krävs.

1. Kontrollera smuts / partikelfilter
2. Kontrollera pressostatens utlösningstryck genom att ansluta en kalibrerad manometer.
Knacka också lite lätt på pressostaten med skaftet av en mejsel för att avslöja en
eventuell glappkontakt.
3. Köldmediebrist? Stormar det kraftigt i synglaset ända tills larmet uppstår?
Mät underkylningen, läcksök och fyll på köldmedia.
4. Expansionsventil? Mät och justera överhettning och underkylning. Om justering
inte är möjlig så byt expansionsventilen.

5. Endast luft/vatten
Fel i avfrostningsautomatiken?
Kontrollera 4-vägsventilens funktion.
Kontrollera så inte fläkten står still eller är blockerad
Kontrollera förångaren så den inte är smutsig / igensatt
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Hög hetgastemperatur
Kompressorn stoppas. Larmet aktiveras när
temperaturen av T6 stiger över 125°C

Återställning när:
När temperaturen återigen sjunker under larmgränsen,
-5K
Återstart: Kvittering krävs Larmlampa/summer: JA

1. Starta värmepumpen. Gå till Temperaturer och titta på T6. Använd en digitaltermometer och mät vid T6
givaren. Stämmer värdena överens? Om inte byt givare. Annars se punkt 2.
2. Bläddra vidare till temperaturvisning av T10 och T11. Ligger T10 under -5 eller är deltaT 5°K
eller mer mellan T10, T11? På Luft/Vatten Kolla köldbärare in och ut på Vätska / Vatten
3. En kyltekniker ska kontrollera kylkretsen.

Mät överhettning och underkylning kolla
expansionsventilen så den fungerar.

Hetgastemperaturen styrs av förångningstryck, kondenseringstryck, typ av köldmedium samt
överhettningen i förångaren.
Ju större tryckdifferens mellan hög- och låg-tryckssida desto högre hetgastemperatur.
Följande är karateristiskt för en anläggning med;
Hög överhettning; Kraftig påfrysning efter expansionsventilen, dålig verkningsgrad, hög
hetgastemperatur.
Låg överhettning; Påfrysning på sugledningen till kompressorn, förångningtrycket och
överhettningen pendlar.
Beräkning av överhettning
Överhettningen är differensen mellan förångningstemperaturen och temperaturen på gasen som
lämnar förångaren. Förångningstemperaturen mäts med en manometer och gastemperaturen med
en digital termometer.

4,5°C
Ex. Överhettningen är;
4,5 - (-1) = 5,5°C

Förångare
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-1°C

Motorskydd kompressor
Funktion:
Aktiveras när kompressorns motorskydd
löst ut pga för hög ström eller vid tappad
strömfas så att kompressorn blir
snedbelastad.

Larmtimer startas: Ja.
Återställningskrav: Motorskydd återställt
Kategori: B.
Larmlampa/summer: Ja.
Återstart: Kvittering krävs.

1. Om motorskyddet är utlöst återställ och prova igen
2. Är säkringarna till värmepumpen och inkommande i huset hela?
Kontrollmät de tre faserna vid spänningsmatningen i värmepumpen.
3. Kontrollera att inkommande spänning är stabil och att den
under drift ligger på 205-245V.
4. Kontrollera och efterdra alla anslutningar i och utanför värmepumpen.
5. Kontrollera mjukstarten ev bygla förbi denna för att utesluta fel på mjukstart
6. Kontrollera fasföljdsrelä så diodrar på detta lyser
7. Byt motorskydd och kontaktor om inget ovan hjälpt
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Fasfel

Funktion:
Kompressor stoppas.
Aktiveras när en av faserna i spänningsmatningen saknas eller att fasföljdsfel föreligger
Även spänningsskillnad på >15% mellan faserna
ger larm.

Larmtimer startas: Ja.
Återställningskrav: Felet avhjälpts och fasvakten är spänningssatt eller skillnaden mellan
faserna är < 15%
Kategori: E.
Larmlampa/summer: Ja.
Återstart: Kvittering krävs.

1. Kontrollera säkringar interna + huvudsäkringar
2. Kontrollera fasföljdsrelä
3. Kontrollera att inkommande spänning är stabil och att den
under drift ligger på 205-245V.

Olika typer av fasföljdsrelä
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Fel på eltillskott

Funktion:
Eltillskottet stängs av. Aktiveras av utlöst överhettningsskydd på eltillskottet, hög framledningstemperatur eller för hög temperatur i
eltillskottet.

Larmtimer startas: Ja.
Återställningskrav: Överhettningsskydd
återställt eller temperatur sjunkit.
Kategori: F.
Larmlampa/summer: Ja.
Återstart: Kvittering krävs.

1. Larmutgång Kontrollera plint 10 och C på PEL-kortet så att det finns en slutning.
2. Kontrollera att det finns slutning på plint 68 och N = starttillstånd.
Om eltillskott varmvatten används ska slutning på 73 & 74 finnas Larm löser då på 72 & 73
3. Kontrollera kablage mellan PEL kort och BAS kortet. Kontrollera säkringen på BAS kortet
4. Kontrollera säkringen till eltillskottet.
5. Kontrollera överhettningsskyddet
6. Kontrollera växelventilen som kan ha gått sönder varpå överhettningsskyddet löser.
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Fel på externt tillskott

Funktion:
Det externa tillskottet stängs av.
Med externt tillskott avses t.ex. el-olje eller
gaspanna. Om larmutgång från tillskottet
anslutits till reglercentralen ges larmet när fel
uppstår. Typ av fel beror av den anslutna
enheten. Kontrollera instruktioner för det
externa tillskottet i dess handbok.

Gaspanna

Återställningskrav: Felet hos det externa
tillskottet undanröjt och ingen larmsignal.
Kategori: F
.
Larmlampa/summer: Ja.
Återstart: Kvittering krävs.

Elpanna

Se respektive handbok
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Oljepanna

Fel på elanod

Funktion:
Påverkar ej kompressor eller tillskott.. Larmet
aktiveras när elanoden i varmvattenberedaren
gått sönder eller inte fungerar.

Återställningskrav: Elanoden ska åtgärdas för
att förhindra korrision i varmvattenberedaren.
Kategori: H.
Larmlampa/summer: Ja.
Återstart: Kvittering krävs.

72

Motorskydd Fläkt
(endast luft/vatten)
Funktion:
Aktiveras när fläktens motorskydd
löst ut. Fläkten stannar och för att skydda
övriga komponenter stannar
värmepumpen

Larmtimer startas: Ja.
Återställningskrav: Motorskydd återställt
Kategori: B.
Larmlampa/summer: Ja.
Återstart: Kvittering krävs.

1. Om motorskyddet är utlöst återställ och prova igen
2. Är säkringarna till värmepumpen och inkommande i huset hela?
Kontrollmät de tre faserna vid spänningsmatningen i värmepumpen.
3. Kontrollera att motorskyddet inte är felinställt eller defekt på annat vis.
4. Kontrollera så inte fläkten är blockerad av något föremål
5. Kontrollera eller byt relä till fläkten

6. Kontrollera så du har spänning på plint 54 på PXB kort annars är termiska skyddet utlöst
och det är troligt att fläktmotor är trasig.

Fläkt
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Fel på 4-vägsventil
(endast luft/vatten)

Funktion:
Kompressor stoppas. För att förhindra nedkylning av huset eller orsaka kondens på
värmesystemet.

Larmtimer startas: Ja.
Kategori: C.
Larmlampa/summer: Ja.
Återstart: Kvittering krävs.

Aktiveras om temperaturen på T8 är lägre än T9 i tio minuter.
Kompressor tillåts starta efter manuell återställning.

1. Kontrollera givare T8 och T9. Använd en digital termometer och mät vid respektive givare.
2. Kontrollera och rengör partikelfilter
3. Kontrollera värmebärarpumpen ev öka hastighet på cirkpumpen.
4. Kontrollera att spolen på 4-Vägsventil inte är spännigssatt (240V)

Motionera ventilen i handkörning.
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Låg temperatur kondensor
(endast luft/vatten)

Funktion:
Kompressor stoppas och fyrvägsventilen släpps
om den är dragen. Aktiveras då kondensortemperaturen är lägre än 4°C under 1 minut
och kompressorn är i drift.

Larmtimer startas: Ja.
Kategori: D.
Larmlampa/summer: Ja.
Återstart: Kvittering krävs.

1. Kontrollera givare T10 Ohm-mät och byt givare vid fel.
2. Kontrollera värmebärarpumpen så den inte stannat.
3. Kontrollera om det är luft i värmesystem eller ventiler på radiatorer el golvvärmesystem är stängda
4. Kontrollera och rengör partikelfilter.
5. Kontrollera så det finns värmekabel annars kan man ha en frysning i kondensorn och förångare. Får man
frysning i kondensor och leder kondensvatten ute utan att använda värmekabel gäller inga garantier.

Den totala volymen kondensvatten kan uppgå till 15-25 liter/dygn

!
!

Vattet ska avledas till avlopp eller dagvatten.
Om röret är förlagt i utomhusmiljö ska alltid värmekabel installeras.
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Kontrollera anslutningen till I/O kort-x
Funktion:
Beror på vilket kort det gäller.

Återställningskrav: Kommunikationen med
kortet är återupprättad.
Kategori: M.
Larmlampa/Summer: Ja/Nej
Återstart: Kvittering krävs.

1. Internt kommunikationsfel mellan kretskorten (Canbus)
2. Kontrollera så 12V finns mellan alla kretskort och att lysdioder blinkar
3. Kontrollera bandkablar mellan korten
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Hög framledningstemperatur
(Varning)

Funktion:
Varning ges vid för hög temperatur på
värmebäraren. Varningen kan uppstå tillfälligt
när höga rums och varmvattentemperaturer
ställs in.

Återslällningskrav: Varningen inaktiveras när
temperaturen sjunker till tillåten nivå.
Summer: Nej.
Larmlampa: Ja
Återstart: Automatiskt när larmorsak är borta.
Sänk rums- och/eller varmvattentemperatur.

1. Kontrollera givare T8 och kontrollmät med termometer
2. Kontrollera och rengör partikelfilter/smutsfilter
3. Kontrollera växelventilens funktion så den reglerar som den ska.
4. Om rumsgivare finns kontrollera så den visar rätt annars kan man få hög framledning.
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Misslyckad varmvattenspets
Funktion:
Varmvattnet har inte kommit upp i korrekt
temperatur. Varmvattenspetsen upprepas vid
samma tidpunkt kommande dygn.

Återställningskrav: Korrekt temperatur för
varmvattenspets uppnås.
Kategori: Z.
Larmlampa/Summer: Nej
Återstart: Kvittering krävs.

1. Kontrollmät givare T3 så den visar rätt värde.
2. Kontrollera anslutningen samt givarens anliggning mot beredare
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LUFT / LUFT
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Felsökning IVT Nordic Inverter
IVT Nordic Inverter är försedd med ett avancerat självdiagnostiskt verktyg. Värmepumpen
meddelar eventuella fel till användaren genom visa fel-koder på innerdelens display.
Dessutom kan felkoder avläsas genom att titta på den röda lysdioden LED1 som sitter på
kretskortet i utedelen.
Det går att framkalla det senaste larmet igen genom att hålla ner knappen märkt ”AUX” på
innedelen i fem sekunder. För att detta ska fungera måste maskinen dock ha varit
spänningssatt från tiden då larmet inträffade tills det att larmet hämtas upp på nytt. Maskinen
kan dock ha varit avstängd utan att larmet försvinner.
Larmen i displayen visas genom att två nummer blinkar med ett intervall på en sekund. Det
första numret består av en eller två siffror och anger felets huvudkategori. Det andra numret
består alltid av ett streck ”-” följt av en siffra, och indikerar felets underkategori. För att hitta
ett sätt att diagnostisera felet och finna en lösning så är det bara att slå upp felet i tabellen
nedan.
Huvudkategori

Underkategori

Vill man istället använda lysdioden LED1 för att få information om aktuella fel så tittar man
efter lysdiodens blinkningar. LED1 som är placerad på kretskortet i utedelen blinkar normalt
med ett blink i sekunden om inget fel föreligger. När ett fel uppstår kommer larmets
huvudkategori att visas med blinkningar på lysdioden. För att avläsa huvudkategorins
nummer så ska antalet ”tre-pulser” avläsas på LED1 ex. fem ”tre-pulser” följda av en lång
puls och sedan fem nya ”tre-pulser” visar att felet har huvudkategori fem.
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Felkoder IVT Nordic Inverter 12JHRN
Status på
inne/ute
del

Inne/ute –
del
fungerar
Inne/ute –
del helt
inaktiva

Inne/ute –
del helt
inaktiva

Innomhus
del
fungerar
utomhusd
ej inaktiv

Antal
”trepulser”
på lysdiod
LED 1 i
utedel.
Normal
blinkning
1 gång

2 gånger

Felkodsnummer
visad på
innedelens display

Feldiagnostik

Huvud
kategori

Under
kategori

Huvud
kategori

0

0

1

-0

2

Utomhus-del
givar kortslutning

Felsökningsmetod

Åtgärd

Normal

-

-

Värmeväxlar
givare
kortsluten

(1) Mät upp motståndet på
utomhus-givaren, kontrollera
enligt givartabell TH2
nedan. Om fel värde visas !
(2) Kontrollera givarkabeln
så att den inte är skadad.
Om kabeln är skadad !

(1) Byt givare i
utedelen.

(3) Kontrollera att alla givare
har kontakt mellan
anlustningarna. Om inget fel
hittas !
(4)Kontrollera att alla givare
har kontakt mellan
anlustningarna. Om inget fel
hittas !
(1) Kontrollera att utedelen
har fritt luftflöde.

(3) Byt kretskort i
utedelen.

Under kategori

-1

Utomhustempe
ratur givare
kortsluten

-2

Suggas-givare
kortsluten

-3

2-vägsventil
givare
kortsluten

-0

Temperaturavvikelse

Hög
temperatur
kompressor

(2) Byt givare i
utedelen.

(4) Byt kretskort i
utedelen.

(1) Se till att utedelen
har fritt luftflöde.

(2) Kontrollera att
spänningsförsörjningen är
stabil vid maximal
belastning. Om spänning är
ostabil !

(2) Kontrollera
säkringar, brytare
och jordfelsbrytare
till anläggningen.

(3) Leta efter
köldmedieläckage.
Om läckage hittas !

(3)Kontakta Service.

(4) Mät upp
kompressortemperatur
givaren enligt givartabell
TH1. Om fel värde visas !

(4)Byt givare.

(5)Kontrollera att
expansionsventilen fungerar
med hjälp av
manometerställ. Om något
fel hittas !
Tillfälligt stopp
(skyddsfunktion)

(5) Kontakta Service

-1

Tillfälligt stopp
Kompressoröv
erhettning

-2

Tillfälligt stopp
överhettning
värmeväxlare i
utedel

Tillfälligt stopp
(skyddsfunktion)

Kontrollera luflödet
över utedelen.

-3

Tillfälligt stopp
överhettning
värmeväxlare i
utedel

Tillfälligt stopp
(skyddsfunktion)

Kontrollera luflödet
över utedelen.
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Kontrollera luflödet
över utedelen.

-4

Innomhus
del
fungerar
utomhusdel
inaktiv
Inne/ute –
del helt
inaktiva

Inne/ute –
del helt
inaktiva

3 gånger

3

-0

5 gånger

5

6 gånger

6

Tillfälligt stopp
Frysning av 2vägsventil

Tillfälligt stopp
(skyddsfunktion)

Kontrollera luflödet
över utedelen.

-0

Värmeväxlar
givare bruten
krets

(1) Fäst kontakten om
den sitter löst

-1

Utomhustempe
ratur givare
bruten krets

-2

Suggas givare
bruten krets

-3

Hetgas givare
bruten krets

(1) Kontrollera att
kontakten CN8 på
utedelen sitter ordentligt
monterad. !
(2) Kontrollmär givarna
TH1 till TH5 och jämför
med givartabell. Om fel
hittas !
(3) Kontrollera
givarkablarna TH1 till
TH5 för hitta eventuella
kabelbrott. !
(4) Inga fel funna vid
ovanstående kontroller !

-4

Växelventil
givare bruten
krets
DC drivström
fel

Utomhusdel DC fel

-1

Inne/ute –
del helt
inaktiva

7 gånger

7

Kontrollera luflödet
över utedelen.

Tillfälligt
stopp för
avfuktning

-0

Torkfunkt
ion

Tillfälligt stopp
(skyddsfunktion)

-0

IPM kontaktfel

Utomhusdel AC fel

AC drivström
fel

-1

AC drivström
fel i OFF läge

-2

AC maxström
fel

(3) Byt givare i
utedelen.

(4) Byt givare i
utedelen.

Inga fel funna vid
ovanstående kontroller !

Byt kretskort i utedelen.

(1) Kontrollera att
kompressorn startar. Om
den ej gör det !

(1) Rätta till
anslutningarna, dra år
skruvarna.

(2)Inget fel hittat vid
ovanstående kontroll !

(2) Byt kretskort i
utedelen.

(3) Kontrollera att
utedelens fläktmotor
roterar.
Om den ej roterar !

(3 ) Byt fläktmotor i
utedelen.

(4) Inga fel funna vid
ovanstående kontroller (1)
till (3).

(4) Byt kretskort
(PWB) i utedelen.

(5) Inga fel funna vid
ovanstående kontroller (1)
till (4).
(1)Kontrollera
anslutningarna till
utedelens kretskort.
Om inga fel hittas !
(1) Kontrollera att
utedelen har fritt luftflöde.

(5) Kontakta Service.

(2) Kontrollera att
utedelens fläktmotor
roterar.
(1) Kontrollera att
kompressorn startar.
Om den ej gör det !
1) Kontrollera att utedelen
har fritt luftflöde. !
(2) Kontrollera att
utedelens fläktmotor
roterar. !
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(2) Byt givare i
utedelen.

(4) Byt kretskort
(PWB) i utedelen.

(1) Se till att utedelen
har fritt luftflöde.
(2) Kontrollera
fläktmotorn.
(1) Byt kretskort
(PWB) i utedelen
(1) Se till att utedelen
har fritt luftflöde.
(2) Kontrollera
fläktmotorn.

-3

Inne/ute –del
helt inaktiva

9 gånger

9

-0

Otillräcklig
AC ström

Växling
värme / kyla
utomhus-del

-3

Givar
installations
fel eller fel på
4-vägs-ventil

Vridmoment
kontroll fel

-4

Gas läcka

Enbart KHRN

Inne/ute –del
helt inaktiva

10 gånger

10

-0

Eeprom fel

-1
Inne/ute –del
helt inaktiva

Inne/ute –del
helt inaktiva
JHRN/KHRN

11 gånger

12 gånger

11

12

-0

-0

Eeprom fel
(utedel)

(1) Kontrollera om
köldmediumvolymen är för
låg.

(1) Fyll på med
korrekt
köldmediummängd.

(2) Kontrollera
köldmediaflödet i
kylkretsen.
Om fel hittas !
(1) Kontrollera att givarna
TH2 (värmeväxlare) och
TH5 (växelventil) sitter
kvar på fabriksmonterade
platser.

(2)Kontakta Service.

(2) Kontrollmär givarna
TH1 till TH5 och jämför
med givartabell

(2) Byt givare i
utedelen.

(3) Kontrollera så att 4vägsventilen fungerar
korrekt. Gör detta enligt
beskrivning 1. Om fel
hittas !

(3) Kontakta Service

(4) Inga fel funna vid
ovanstående kontroller (1)
till (3).
(1) Kontrollera om
köldmediumvolymen är för
låg. Om den är för låg !

(4) Byt kretskort
(PWB) i utedelen

(2)Kontrollera så att 4vägsventilen fungerar
korrekt enligt beskrivning
1. Om fel hittas !

(2) Kontakta Service

(1)Kontrollera att TH2
utedel eller TH2 innedel
sitter på kvar på
fabriksmonterade
platser. !

(1) Korrigera givarna

(2) Kontrollera
köldmediemängd. Om fel
hittas !
!

(2) Fyll om maskinen

(1)Rätta till
installationen

(1) Fyll på med
korrekt
köldmediummängd.

(1) Byt PWB i utdel

Eeprom data
fel (utedel)
DC fläkt i
utomhus-del

Utedel
”terminal”
säkring

Rotationsfel
på fläkt i
utomhusdel.

Säkringsfel

(1) Kontrollera att
kontakten CN3 är korrekt
ansluten. Om den ej har bra
kontakt !

(1) Rätta till
installationen.

(2) Kontrollera att
utedelens fläktmotor
roterar och säkringen FU3.
Om den ej roterar !

(2)Byt fläktmotor i
utedelen.

(4)Inga fel hittade vid
ovanstående kontroller. !
(1) Kontrollera CN10

(4) Byt kretskort
(PWB) i utedelen
(1) korrigera CN10

(2) Kontrollera säkringen

(2) Byt ut terminalen

Inne/ute –del
helt inaktiva

13 gånger

13

-0

DC
kompressor

-1

Enbart
JHRN/KHRN

Inne/ute –del
helt inaktiva

14

-0

(1) Kontrollera färgerna på
anslutningarna till
kopressorn på både
kretskortssidan och
kompressorsidan så att
anslutningen är korrekt.
(röd, vit, orange)!

(1) Rätta till
installationen (U:röd,
V:vit, W:orange).

(2)Kontrollera om
kompressorn startar upp.
Om den ej gör det !

(2) Byt kretskort
(PWB) i utedelen.

(4)Inga fel funna vid
ovanstående kontroller (1)
till (3).

4) Kontakta Service

(1) Kontrollera att
maskinen har stabil
spänning. Om ej stabil !

(1) Anslut till en stabil
spänningskälla.

(2) Inga fel funna vid
ovanstående kontroller (1)
(1) Kontrollera säkring
FU6. Om ej hel !

(2) Byt kretskort
(PWB) i utedelen.
(1)Byt kretskort
(PWB) i utedelen.

(1) Kontrollera ledningarna
mellan enheterna enligt
Beskrivning 2. Om fel
hittas !

(1) Rätta till
anslutningar mellan
innedel och utedel.

(2) Om inget fel hittat vid
ovanstående kontroll. !
(1) Kontrollera ledningarna
mellan enheterna enligt
Beskrivning 2. Om fel
hittas !

(2)Byt kretskort i
utedelen.
(1) Se till att kablarna
är korrekt anslutna.

(2) Kontrollera om stiften
nr 5 och 7 på kontakten
CN3 på fläktmotorn i
utedelen är kortslutna.
Om fel hittas !

(2) Rätta till stiften.

(3) Om inga fel hittas vid
ovanstående kontroller !

(3) Byt kretskort i
utedelen.

Kort-slutning
i seriell
kommunikationskabel.

(1) Kontrollera ledningarna
mellan enheterna enligt
Beskrivning 2.
Om fel hittas !

(1) Se till att kablarna
är korrekt anslutna.

Felaktigt
installerad
kommunikati
onskabel.

(1) Kontrollera ledningarna
mellan enheterna enligt
Beskrivning 2.
Om fel hittas !

(1) Se till att kablarna
är korrekt anslutna.

Kompressor
rotationsfel
(120° fel)

-2

14 gånger

Kompressor
uppstart fel

Kompressor
rotationsfel
(180° fel)
PAM enhet
utomhusdel

PAM överspännings fel,
kompressor
rotationsfel

Inne/ute –del
aktiva

-1

PAM klock
fel

Inne/ute –del
helt inaktiva
JHRN/KHRN

-2

PAM
Låg spänning

Inne/ute –del
helt inaktiva

17

-0

Kommunikation
mellan
enheter

Timerlampa
blinkar vid
uppstart.

Inne/ute –del
helt inaktiva

Kommunikati
onskrets
bruten

Utomhusdelen startar
inte på grund
av
kommunikati
onsfel.

18

-0

Kommunikation
mellan
enheter

-1

84

Inne/ute –del
helt inaktiva

19

-0

Fläkt-motor i
innedelen

Fel på
fläktmotor i
innedelen

Inne/ute –del
aktiva

20

-0

PCB kontroll
enhet i
innedel

EEPROM
data error

Inne/ute –del
aktiva

29

-0

Panel

Panel
öppnings fel
Panel
stängnings fel

-1

Inne/ute –del
aktiva
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Display-kort

Kommunikati
onsfel

(1)Kontrollera om fläkten
innedelen roterar eller om
den är låst i en position.
Om fel hittas !

(1) Byt fläktmotor på
innedelen.

(2) Kontrollera om
kabelbrott föreligger på
huvudledningen till
fläktmotorn.
Om fel hittas !

(2) Byt fläktmotor på
innedelen.

(3) Kontrollera att
kontakten CN1 är korrekt
fäst på kretskortet.
Om fel hittas !

(3) Anslut kontakten
CN1 på ett korrekt
sätt.

(4) Inga fel funna vid
ovanstående kontroller (1)
till (3).
(1)EEPROM data läs fel

(4) Byt kretskort i
innedelen.

(1) Kontrollera om
maskinen har tappat
”haken”. !

(1) ersätt eller justera
panelen

(2) Begränsning switch
trasig

(2) Ersätt
panelöppningsmotor.

(1) kontrollera om
kontakter och kablar
mellan PCB enheten i
innedelen och display
kortet är korrekt ansluten.
Om fel hittas !

(1) Anslut enheterna
korrekt eller byt
kretskort i innedelen.

Givartabell
Temp
-20°C
-15°C
-10°C
-5°C
0°C
5°C
10°C
15°C
20°C
25°C
30°C
35°C
40°C
45°C

TH 1
415 [KΩ]
317 [KΩ]
238 [KΩ]
184 [KΩ]
143 [KΩ]
113 [KΩ]
89 [KΩ]
71 [KΩ]
56 [KΩ]
45 [KΩ]
37 [KΩ]
30 [KΩ]
24 [KΩ]
20 [KΩ]

TH 2,3,4,5
43 [KΩ]
33 [KΩ]
25 [KΩ]
19 [KΩ]
15 [KΩ]
11 [KΩ]
9,0 [KΩ]
7,0 [KΩ]
5,5 [KΩ]
4,4 [KΩ]
3,5 [KΩ]
2,9 [KΩ]
2,4 [KΩ]
1,9 [KΩ]
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Beskrivning 1

(1) Byt kretskort i
innedelen

Testkörning av 4-vägsventil.
Kör maskinen i värmeläge. Under drift skall AUX-knappen på innedelen tryckas in till en signal hörs i form av
en pip. Maskinen tvångkörs nu i kyldrift. Vänta ett par minuter, dra sedan loss kontakten till 4-vägsventilen på
kretskortet i utedelen.
När detta görs ska ett distinkt pys höras från 4-vägsventilen. Detta betyder att funktionen är bra i 4-vägsventilen.
Om inget ljud hörs har ventilen inte växlat, och därmed inte fått signal ifrån kretskortet.
Om en svagt klickande hörs när kabeln lossas så kärvar 4-vägsventilen. I sådant fall ska Service kontaktas.

Beskrivning 2
Förbindelse mellan
Enheter
1

Symptom
Fel kod i display “18-1”

2
Felkod i display Ingen
(Visar “18-0” när felkod “triggas”)
3
Felkod i display Ingen
(Visar “18-0” när felkod “triggas”)
4
Fel kod i display “18-1”

5
Fel kod i display “18-1”
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