
 Brugervejledning
I denne vejledning finder I beskrivelser af,  
hvordan varmepumpen kan styres.
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Beskrivelse  
af display

Prioriteret varmeproduktion
Sol – Centralvarme
Vandhane – varmt brugsvand

Fremløbstemperatur
Viser temperaturen varme-
pumpen sender ind.

Aktuelle temperaturer
Vandhane – Varmt brugsvand
Hus - Udendørstemperatur

Navigationspile
Bruges til at vælge menuer 
og skrue op og ned.

’Tænd-sluk’
Tænd og sluk 
varmepumpen.

Tilbage
Gå tilbage fra 
en menu. 

Enter
Bruges til at bekræfte 
dine indstillinger.

Indhold
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09 Gode råd til optimal og effektiv drift
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Hvordan du regulerer  
centralvarmetemperaturer  
op og ned

Hvordan du regulerer  
varmtvandstemperaturer  
op og ned

Beskrivelse af, hvordan man regulerer varmepumpen op og ned til centralvarmen.  
Har du behov for yderligere information, så ring til Nærvarme Danmark på: 70 22 23 12. 

Beskrivelse af varmepumpens funktion
Varmepumpen er indstillet efter en kompen-
seringskurve, som vil sige, at i takt med 
udendørstemperaturen falder, stiger frem-
løbstemperaturen til centralvarmen.

Inden I justerer
Er radiatorerne i de rum, hvor der ønskes 
højere temperatur åbnet helt? Juster hellere 
fremløbstemperatur ned, end med termosta-
terne. Jo lavere temperatur, jo lavere forbrug.

Juster temperaturen op
Marker det midterste felt med navigations-
pilene og tryk pil op. Der vil stå +1, +2… 
Bekræft med tryk på enter-knappen.

Juster temperaturen ned
Marker det midterste felt med navigations-
pilene og tryk pil ned. Der vil stå -1, -2… 
Bekræft med tryk på enter-knappen.

Funktionen tilgås ved tryk på højre navigationspil 

Beskrivelse af, hvordan du regulerer varmepumpen op og ned til varmt brugsvand.  
Har du behov for yderligere information, så ring til Nærvarme Danmark på: 70 22 23 12.

Beskrivelse af varmepumpens funktion
Varmepumpen er indstillet til at holde en 
brugsvandstemperatur på 50˚C.

Inden I justerer
Jo varmere vand, jo mere forbrug og om-
vendt. Bare rolig, bakterieneutraliserings-
program kører en gang om ugen og fjerner 
eventuel forekomst.

Juster temperaturen op
Marker det midterste felt med navigations-
pilene, og tryk pil op. Der vil stå 50, 51, 52… 
Bekræft med tryk på enter-knappen.

Juster temperaturen ned
Marker det midterste felt med navigations-
pilene, og tryk pil ned. Der vil stå 50, 49, 48… 
Bekræft med tryk på enter-knappen.



06 07
Varmepumpen melder fejl.  
Sådan nulstiller og starter  
du den igen
Skulle der ske en fejl på varmepumpen, kan du simpelt nulstille den, og starte den op igen. 
Skulle det gentage sig, så ring til Nærvarme Danmark på 70 22 23 12. 

Beskrivelse af varmepumpens funktion
Varmepumpen måler på mange parametre, 
skulle nogle afvige og være unormale, melder 
anlægget fejl.

Inden I nulstiller (Reset)
Er der lige blevet foretaget noget på varme-
anlægget inden fejlen kom? Så skal du stille 
anlægget tilbage til inden fejlen skete, og 
starte op på ny.

Nulstil fejlen (Reset)
Brug navigationspilene og marker reset.  
Bekræft med tryk på enter-knappen. 
Tryk derefter på tænd-knappen nede i højre 
hjørne.

Gentager fejlen sig
Hvis fejlen bliver ved med at gentage sig, og 
hvis anlægget har ikke nok vand på, så kan du: 

 1. Fylde vand på og prøve igen.
  Gentager fejlen sig.

 2. Ring til Nærvarme Danmark.

Vandpåfyldning
Varmepumpen har behov for vandtryk for at kunne levere varme. Herunder finder I en beskri-
velse af, hvordan man fylder vand på anlægget igen, billeder og beskrivelse kan afvige fra 
jeres installation. Ved tvivl, ring til Nærvarme Danmark på 70 22 23 12. 

Beskrivelse af varmepumpens funktion
Varmepumpen har brug for et normalt vand-
tryk for at kunne levere nok varme. Typisk 
ligger det på 1,5 - 2 bar.

Sådan fylder I på
Når anlægget installeres, monteres der også 
vandpåfyldningshaner. De kan afvige fra 
billedet. Sådan fylder I vand på:

1. Åben den ene hane helt op.

2.  Stille og roligt åbnes for den anden hane. 
I vil kunne høre vandet. Følg med på 
manometret for at sikre jer, at der ikke 
kommer for meget på.

3.  Det kan være nødvendigt at gentage 
dette et par gange.

Årsager til, at der er behov for vand-
påfyldning

1.  Der har været luft i systemet som anlæg-
get har lukket ned og derved mangler vand.

2.  Mulighed for lækage på centralvarmen.

3.  Nærvarme Danmark bistår gerne med 
gode råd og vejledning.

Vandpåfyldningshaner
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Sommerdrift

Funktionen tilgås ved tryk på venstre  
navigationspil 

Beskrivelse af varmepumpens funktion
Varmepumpen kan slå centralvarmefunk-
tionen fra. Det vil sige i den periode der ikke 
er behov for varme, kan det slås fra, så den 
kun laver varmt brugsvand. Det bevirker et 
lavere forbrug.

Sådan indstiller man
Marker til venstre på display med navigation s -
pilene. Tryk enten op og ned, indtil symbolet 
med vandhanen er fremme, bekræft med 
enter-knappen.

Radiator indstilling
Varmepumpen arbejder med mere vand og  
jo lavere temperatur den skal sende ud for  
at varme huset op, desto bedre drift. 

I opholdsrum hvor højeste temperatur skal 
være, ofte køkken, stue og bad, åbnes  
radiatorventilerne helt op.

Fremløbstemperaturen reguleres på varme-
pumpens betjeningspanel, til ønsket komfort-
temperatur er opnået.

I øvrige rum hvor temperaturen ønskes lavere 
end opholdsrum, regulerer man radiator-
ventilerne ned, til ønsket temperatur er opnået.

Udluftning
Effektiv udluftning påvirker ikke varme-
forbruget.
• Luft ud 2-3 gange om dagen.
• Sørg for gennemtræk.
• Luft ud kort og intenst. Især om vinteren 
er det vigtigt der luftes ud. Man kan nøjes 
med 5-10min ad gangen.

Anbefaling
Lad ikke vinduet stå på klem hele dagen. Det vil 
afkøle vægge og give risiko for skimmelsvamp. 

Gode råd til optimal og effektiv drift

Gode råd til optimal og effektiv drift

Varmepumpe temperaturjustering
Jo lavere temperatur varmepumpen skal 
sende ud til centralvarmen, jo mere effektiv 
er varmepumpen.

Sådan indstiller man
Marker til midten på display med navigations- 
pilene. Tryk enten op og ned, indtil symbolet 
med +/- 1, 2.. er fremme, bekræft med enter- 
knappen. Gør det trinvis over flere dage, til 
ønsket temperatur er nået.



Kontakt
Fåborgvej 44
5700 Svendborg 
+45 70 22 23 12
naervarme@naervarme.dk


