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Hvorfor dette? 
Ved opdatering af software i en PELBURN kan der være nye funktioner og/eller nye 

justeringsmuligheder.  

Under den normale Systemopdatering berøres parametrene ikke, men det er man nødt til for 

at få de nyeste funktioner til at virke korrekt. 

Den letteste måde at få styringen til at køre med den nye software, er at gendanne standard 

parametrene, og herefter sætte den enkeltes styring op igen. 

Du kan stå overfor en styring med en version fra 1.00 til 1.09, som har forskellige 

opsætninger. 

En af versionerne fik indført muligheden for at styre startsignalet eksternt. 

Derfor skal der monteres en lus i styringen for at den kan lave en opstart. 

På sidste side i dette dokument er der et skema til notering af nuværende parametre, inden de 

nulstilles. 

 

Nuværende opsætning 
Notér alle nuværende parametre ned i skemaet på sidste side. 

Hvis de er forskellige fra standard værdierne, skal de ændres igen til sidst. 

 

Første trin 
Sørg for at styringen står i Standby, og begge I/O knapper på forsiden er røde. 

 

Montering af lus 
o Sluk for strømmen 

o Åben ind til klemrækkerne. 

o Monter lus imellem C1 og C2. 

 

 

 
 

 
 
Opdatering af software 
Følg beskrivelsen omkring opdatering af softwaren. 

 

Default parametre  
Fra hovedskærmen gør følgende: 

o Tryk og hold på toppen af tanken. 

o Tast koden 1250. 

o På faneblad 1, tryk videre til side 9, med pilene nederst på siden. 

o Tryk på knappen ”Nulstil parametre”. 

o Vent 5 sekunder. 

o Sluk for strømmen, og tænd igen. 

 

Nulstil EEPROM fejl 
o Nulstil fejl i fejl liste 

o Sluk for strømmen, og tænd igen. 

o Hvis fejlen kommer igen, gentag da proceduren under ”default parametre”. 

 

Vigtige parametre 
Gå parametrene igennem, så styringen har samme opsætning som inden opdateringen. 
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Skema til PELBURN parametre 
Parameter nuværende Default 

MENU 1 

SET1 – ønsket kedeltemperatur  70 

SET1 - hysterese  5 

SET2 – Ønsket varmvandstemperatur  60 

SET2 – Hysterese  5 

SET2 – Hævet temperatur  6 

MENU 2 

Rumopvarmning  Ja 

Varmt vand  Nej 

Udekompensering  nej 

MENU - Udekompensering 

Laveste – fremløb  80 

Laveste – udetemperatur  -10 

Højeste – fremløb  70 

Højeste – udetemperatur   20 

MENU 3 

Rumopvarmning kW Max  16 

Rumopvarmning kW Min  1 

Varmvandsopvarmning kW Max  3 

Start: Blæser  50 

Start: Piller ind  35 

Fotoføler  4 

Cirkulationspumpe  AUTO 

Indvejet vægt  1170 

MENU – Blæserkurve 

Ultralav  28 

Lav effekt  35 

Høj effekt  90 

Forskydning +/-  0 

MENU - Legionella opvarmning 

Interval  7 

MENU - Rens af brænderhoved 

Interval  8 

Rens efter nedluk  OFF 

MENU 4 

Opsætning u. VV  X 

Opsætning m. VV  - 

Opsætning m. VV og Elpatron  - 

Røg  - 

Ude  - 

Rum  - 

Retur  - 

   

 

 

 


