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Ftrnktion
EGOR EL-COMPLE:iren komplettelpanna som svarar baderor nusets upplermnjng och varmvattenDenov.
.. , EreKtronrken I pannan ser alltid ti l l att h uset heller
onsxao Iemperatur genom att kontinuerligt kAnna temDera_ruren utomhus och j5mfdra det med instellda v5rden

EGOR EL-COMPLE uppfyller el-leverantdrens krav
om sma efiektsteg och langsam aterinkoppling efter striim_avDrott.

EGOR EL-COMpLE levereras med strdmkinnare somautomatiskt ser tj l l att huvudsdkringarna inte OverbeiiGi.
Hadlatorsystem bdr vara fdrsedda med termostat_

venlfler. Hangenom kan okontrollerade vdrmetillskott fr6n
sornstratnrng, oppen spis och andra sporadiska vdrmekaillor
ulvaratagas. Dessutom kan man indivjduellt vAlja tempera_
tur iolika rum.

EGOR EL-COMpLE kan anstutas tilt l_ elter 2_rors_
system med radiatortermostatventiler, golwarme, ttetem_perat-ursystem och kan latt kopplas tillde flesta altern-ativa
uppvarmntngs- och lagringssystem.

- , uen elektronrska reglerutrustningen och dvrig
auroTltljlIqrLtgfgd-och f ardigkopptad f ran f abrik.
,.. E\'(rK EL-UUMHLE ar dockningsbar ti l lt.ex. en all_
oranstepann_a. en vattenmanfl ad braskamin eller ackumule_
nngsrankart0rt0ratt kunna utnyttja ditferentierade eltaxor.



Teknislta Data
Leveransinstdllning:
Mgk"fi"kt, -- - 

l5r?5 kW

Kopplingssteg: -7 
st

Eftekt/steg: - 
n5kw

qtr^m"'+ - - 
^,--,,"11,"1,. 380v3 N -

Huvudbrytare: _ pol l isbar i0 lege
Reservvarme. - 

4F kw
TeTqg.ajyllggrulsare. - 

;r|po|€ b,rta"de
Vattenvolym: Pannvattenmagasin

Varmvattenberedare l20l
Drifttryck panna t,S Oai
Drifttryckberedare g,Ojar

Cirkulationspump: - - - 
if,ustigf,efe|.

Panntemperatur:  -  -Z g5"C
Aterintopptingsskyadfi:"r'$:J,,1:1f;:;fl* ?*?"l::'f[ffi"1

nare monterade)
Fins:ikring: -a e
Translormatorsdkring:
Dimensioner: djup

bredd OOO n m
hdjL lsoonmextt .  ro,

l5. )  Ld



Automatik
Den elektroniska reglerenheten 6r samlad p6 ett kretskort.
Ener rmputser fran vaderleks o framledningsgivare och in_stallt program veljer automatiken erfordern-ginkopplings_

Efiekten ,tr t6rdelad pe 3 st
element och uppdelad i 7 st
kopplingssteg. Detta ger
e25 kW som h6gsta efiekt
vro varJe steg.

Lysdioder, en J6r varie
eifekt indikerar inkooolad'
effekt.

En elektronisk avkdn-
narkrets 6vervakar efiekt-
behovet sg att ldgsta antal
vaxlngar sker.

Eflekt

9,O4,5 2,25
t 2,25
2
3 6,75

9,0
5 11.25
6
7

9

EFFEKTBEGRANSNING
Vid installation skall elinstallatdren stalh in
den maxeffekt i kW som btivit bestdmd av
el-distributdren.

BELASTNINGSVAKT
Om anldggningen kompletteras med strdm_
kannare st,iiller el-installatdren in belastnings_
vakten pa det ampdrev,rde som motsvarar
villans.huvudsakringar. Rattarna dr belagna
pa kretskortets hdgra sida bakom vjn$ra
Danelen.



ATERTNKOPPLING EFTER STROMAVBROTT
Vid strdmavbrott som varat
lSngre An 3 min. sker Aterin-
kopplingenl. vidsteende
kurva. Vid korta stromav- ek\!
brott sker aterinkoppling tillo nv
erforderlig effekt inom ca 2
minuter.

IiIAXTERMOSTAT 
l tinr 2rim

Maxtermostaten bMerallpoligt inkommande str6m vid fdr
h6g temperatur pa pannvattnet.

Automatiken uppJattar detta som ett str6mavbrott.
Aterstaillning kan ske manuelI da panntemperaturen

sjunkit 20'C (se figur).

SAKRING
En finsdkring 6 A pa instrumentpanelen Argemensamt for
cirkulationspump, shuntventil och automatik.

RESERWARME
Vid ev. driftstOrning linns reserwdrme pA 4,5 kWatt tillga.
Denna styrs av en termostat p6 panelen. Reserwarmen 5r
helt lristaendeiren automatiken och styr elpatron 4,5 kW
direkt. DArf6r indikeras denna effekt ejav n6gon lysdiod.
Pannan har dessutom ett lrostskydd vid 7'C. Under denna
temperatur kopplasautomatiskt4,5 kW in, mvsett rattarnas
instellning. Shunten m6ste handshuntas.

10
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Instrumentpanel

FUNKTIoNER PA INGAENDE KoMPoNENTER
PANNTEMPERATUR
Med denna r€tt stdlls temperaturen pa pannvatten ochvarm-v-atten in. (OBS Varmvattentem peraturen ut till kra nar-na srals In med blandningsventilen). Ratten haren av-funk_uon. uenna stanger av all automatik och ingen efiekt kopplastn.
FINJUSTERING PROGRAM
Skalan Srgraderad i + och - grader C och Andrarframled_
nrng$emperaturen med motsvarande verden.
NATTSANKNING
Den na ralt ha r inv€rkan da 3-Hges stromstalla ren $a r a n_I|ngen I Ege kopptingsur eller natt.
.-J'red ratten stalls det.antalgrader in som framlednings-
remperaturen 0nskas senkt.
. En "tumregel" sdger att en framledningstempera_
rursankning pe ca-4oC ger en rumstempeiaturendring pd car - u. ror an erha a en rumstemperatursekning pA ca 2.Cbdr nattsenkningsratten stdllas in pa ca 8_lO.C.
KOPPLINGSUR

!I ly9rtsur.I*.vecfgprogram och gengreserv. Det prcgrammeras rcr ttder dd man villvaxla mellan dag och natt_
temDeratur.

I I



PROGRAMVALJARE
ProgramvAljarens skala 5r graderad A till E. InstSllningen kan
stegldst dndras inom skalan. Bokstavsmarkeringarna :ir ock
sA infdrda pe diagrammet pA panelen. Diagrammet visar hur
fdrdndringar i utetemperaturen (vaderleken) dndrarlram-
ledningstemperaturen (temp till radiatorer) olika beroende
pe val av program. Olika huskonstruktioner (isolering, Ions-
terytor, radiatorsystem m m) lage och klimat har betydelse fdr
programvalet (se vidare programval).

TEMPERATURSANKNING
3lijges strdmstAllare KOPPLINGSUR - DAG - NATT har
fdljande funktion:
- Kopplingsur: Temperalur andras enligt programmerat

ur (se sid 17 )

- Natt:

Stajndig dagtemperatur. Nattsdnknings-
funktion kopplas bort.
St6ndig nattsenkning, oavsett om kopp-
lingsuret sager dag. Detta ldge anvAnds
om man t ex Ar bodrest dver helgen och vill
ha lagre temperatur even pe dagen. (l\ran
slipper Sndra kopplingsurets programme-
ring).

LYSDIODER
3 st lysdioder indikerar varsitt el-element. Over varje lysdiod
stAr effekten i kW.

Adderas eifekten tdr varie lysande diod fir man fram den
fdr tilllzillet inkooolade effekten.

12



MANOMETER
Visar vattentrycket pa radiatorsidan i Dar.
TERMOMETER
Visar panntemperaturen
RESERWARME
D_enna lermostatfunktion ger reservv5rme pa 4,5 kW. Vriduppfermostaten ti dnskat lage vid eventuell driftsstdrnin;.Aonrrolera att maxtmaltermostaten ei ldst ut. (Aterst6ll vi;
Pelov):4terstdllning av maximaltermbstaten sitter under
lu!f9? I|l l'rog9l-o!n pumpen. pannan har dessutom ettrrostskydd vid 7.C. Under denna temperatur kopplas auto_matiskt 4.5 kW in. oavsett rattarnas i;stallnine.
SAKRING
64, gemensam fdr cirkulationspump. shuntmotor och auto_maIrk.
REGLERING
Med denna strdmstjllare styrs cirkulationspump och shunt.Lage sommar: pumpen star still och shuntventiien stdneerLag9.I1F-r..quTpel ger och shunten regterar som uaniigt.
fd;:iill"":,r,i"'jifi,";t:i' o. under somrna ren f rir Jtr

13



l Programval
VARMESYSTEM

Det linns olika satt att fdrdela ut vdrmen i huset, t ex golwdr'
me, lagtemperatursystem resp. "vanliga" 1 eller 2-rdrsys-
tem.

GOLWARI\4ESYSTElvl innebar oftast att rdrslingor lagges
ut igolvet. Dessa system arbetar med laga temperaturer och
er s, dimensionerade att man har hdgst 35-40" C lramled-
ningstemperaturer vid den ka llaste dagen pa aret (-20'C)
tProeramvaliare mellan Aoch B).' rxcreuFrRnruRSYSTEM tdrdelar ul varmen ti l l  radia-
torer (element) som behdver ca 55-60'C framledningstem-
peratur den kallaste dagen pa eret (ProgramvAljaren pA C)

"VANLIGA ETT- ELLER TVARORSYSTEIVI ldrdelar ul
varmen till radiatorer som behover ca 80'C framlednings'
temperatur den kallaste dagen pa aret. Dessa system ijrof-
tast dverdimensionerade i nAgot dldre hus, vaddr en nagot
liigre instiillning kan gdras med programvdljaren (lage mellan
C och D).

PROGRAMVAUARE OCH PROGRAMVAL.
PROGRAMVALJARE OCh PROGRAMVAL hdT ihOP.
Stalls programvaljaren in pa t ex C arbetar pannan enligt linie
C idiagrammet.

Det betyder att om utetemperaturen er t ex -10"C ger
pannan ca 47'C temp. till radiatorerna. Okar utetemperatu-
ren til l 0'C ger pannan ca 37'C temp. ti l l radiatorerna.

Detta sker helt automatiskt.

I4
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RIKWARDEN FdR INSTALLNING AV PROGRAIVIVALJARE
A:Golwerme
B-Lagemperatursystem
C-Vanliga ett eller tva-rdrsystem
FINJUSTERINGSRATTEN har fdtiande f unktion:
Den lulning som st5llts in med programvdljaren bibehelles
men hela l injen paralle torskjuts med ljnjusteringsratten.

Exempel: Antag att l inieCdr instello.
-10"C utetemp. ger dA ca 47"C temp. till radiatorer,

na. Stells sedan finjusteringsratten pe + lOoC tdrskjuts lin_
ien uppet sa aft samma utetemp. ger ca 57"C temp. till
radratorerna. (se lig.)
IEMP. TILL
RADIATORER Linje C +10'

+10'C pe
finjusterinsratten

57'

47'

10'  'C UTETEMP

Med f i n j u ste r i ngsratten pa ra I let lfors kj uter na n a t ltsa
llnlen-

INJUSTERING
Att iakttaga vid fdrsta iniustering:

Vid utetemperatur 0.C och kallare ger en liten andring
av liniens lutningen stor dndring av lramledningstempera_
turen-

. Vid utetemperaturen 0"Coch varmaregeren stor
indringav l injens lutningen liten i indring av framlednings_
temperaturen. Exakt injustering av program gdres de d6;
ramplgast vtd tag utetemp.

Iniustera ddrf6r enligt f6ljande:
UTETEIMPERATUR UNDER O'C
Still liniusteringsral ten i lege O. Justera med programvdlja_
ren ti l ls6nskad temperatur erhall its inomhus. -

. .Vdnta ca I dyen mellan varie justering f6ratt kompense.
ra trogneten I systemel.

- t5



UTETEMPERATUR OVER O"C
StAll in programveljaren enligt "riktvArderI fdr in$ellningav
progra mva 1". Justera med finjusteringsratten tills 6nskad
temperatur erhAll its inomhus.

Programvdliare och finjustering injusteras sedan mer
exakt vid olika vddertypertille dnskad temperatur haller sig
konstant inomhusoavsett utetemperatur. Ner detta upp-
natts behover ej rattarna rdras mer.

OBS! Vid injustering skall radiatoftermostaterna std
helt 6ppna.
EXEMPEL: Finjustering 0 och programval enligt l inte C. Vid kall
vaderlek 10"C ute, i ir temperaturen inomhus lagom. Utetem
peraturen stiger ti l l  0'C, da blir det for kall l  inomhus.

TEII4P. TILL
RADIATORER

37"

O' _1O" 'C UTETEMP.
Punkt I vi l l  man dA ha pe samma stelle och punkt 2 vil l  man
ska ligga hdgre.

Atgard: Vrid programvijljaren till mellan B och C
linjen ser da ut som nedan.

0. -10. 'c UTETEI.IP.
TEI\4P. TILL
RADIATORER

oBs!

Stall sedan tinjusteringen pa+7. Da kommer punkt
1 upp pa sitt gamla $elle, men punkt 2 hamnar hd8-
re upp, pe 39o enligt nedan.

O" 10'  'C UTETEIVP,

En orsaktillfor l1g innetemperatur vid straingkyla kan
vara att den insdllda eftekrcn er fdr Eg.

1---<- B



Skotselanvisning
Kontroller€ efter installationen tillsammans med installatd-
ren attanldggningen ar ifullgott skick.
.. Let tnsta llatdren visa huvudstr'mbrytare, strdmstAllare,

etersEllningav maxtermostat. grupp 6ch finsAkrinmi. 
-'

reglennesanordningar, ventiler osv., sA att du har fuft klart
hur an6ggningen skalllunEera och skijtas.
. . Kontrollera att vatten tyllts pe i vArmesystemet och att
IrycKet ar korrekt.
. .Efter n6gra dagars drift bdr avluftning av radiatorerna

enerKontro eras och om sA erfordras fyll pe mer vatten.

Balom luckan (se^bild)Jinns en siikerhetsventil for tapp_
vattensystemet. Dess funktion skall kontrolleras ett idrganger per er. Konlrollsker genom att ratfen vridesi pilens
flktnrng ttl ls ett sndpp hdrs. Hervid skall det komma vatten i
splredntngen. Vatten kan dven komma i spilledningen om
man gjort en stdrre varmvattentappning. betta ar-docti
norma|I.

ELDRIFT
Den inkopplade eff€kten beror p6 varmebehovet, etfekt_
begrAnsaren eller belastningsvaktens inst5llning. Fordrar
Ingen r|itsyn. 

lg

SAKERHETSVENTIL
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OM STORNINGAR UPPSTAR
Kontrollera.gruppsekfl ngar och f insijlnnSen I panelen.

.Star strdmstdtlaren i raft t;gel Ar njgot dnJrit pe ttOi_gare tnslellning? Kontrollera om 
-maxtermostaten 

tost ut.vro oenov _ anvzind reservvarmen.
Irgijgrkommande driftsavbrott iiltka a inslaltatdr.
vr'5t An vto stromavbrott iar det ca 2 tim sedan strdmmen alerkommit innan pannan har kopplat i" aen i"siafiO"'

DRIFTSUPPEHALL
Vairmesystemet skall vara fyllt med vatten som varit upp-

_- _ Vid trostrisk maste dock allt vatten, aven det i be_reoaren, tappas ur. Detta gOresgenom hevertverkan.

*:dtrji"l'r#, d.wsit#;d;d!:H: HfrtL*
Rett tlll endringar i specifikationer

och detalier fdrbehdles.

20



Kopplingsschema
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