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F O R O R D

Tillykke med dit nye XRGI®-anlæg! Du har med dit køb fået en økonomisk hensigtsmæssig løsning til miljøvenlig nedbringelse af dine 
energiomkostninger. XRGI®-anlægget følger princippet for kraftvarmekobling og udnytter således den anvendte primærenergi yderst 
eff ektivt – op til over 96 % – samtidig med at miljøet skånes, og energiomkostningerne nedbringes markant.

Det særlige ved denne anerkendte teknik er, at du kan udnytte den varme, der opstår i forbindelse med strømproduktionen. Det 
betyder, at el og varme fremstilles på en klimavenlig måde . Kraftvarmekobling er derfor med rette blevet betegnet som fremtidens 
bæredygtige måde at producere energi på. Den yder et aktivt bidrag til miljøbeskyttelsen. Miljøorganisationer er derfor store fortalere 
for denne metode.

Kraftvarmekobling er lidt af en éner blandt de miljøvenlige energiproduktionsmetoder. Sammenlignet med solcelle- og vindmølledrif-
ten afhænger kraftvarmekobling nemlig ikke af vejret. Et kraftvarmeværk sparer ressourcer ved al slags vejr og sikrer dig en pålidelig 
strøm- og varmeforsyning. Du har således konstant adgang til strøm og varme – helt sikkert uden afbrydelser!

Kontakt din EC POWER-forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende dit XRGI®-anlæg.
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1 . 2  G E N E R E L L E  S I K K E R H E D S H E N V I S N I N G E R

1 . 1  A N V E N D T E  S I K K E R H E D S T E G N

1 .  V I G T I G E  S I K K E R H E D S H E N V I S N I N G E R

Hvis der sker en deaktivering, kortslutning, manipulation, beskadigelse eller � ernelse af sikkerhedsanordningerne, 
eller XRGI®-anlægget anvendes med defekte sikkerhedsanordninger, er der fare for personskade. 
Det er forbudt at manipulere eller deaktivere sikkerhedsanordningerne. 
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Læs følgende kapitel omhyggeligt igennem, og følg sikkerhedshenvisningerne. Kontakt din EC POWER-forhandler, hvis du er usikker 
eller har spørgsmål til en henvisning. XRGI®-anlægget er udviklet i overensstemmelse med de tekniske bestemmelser og overholder 
og gør brug af de kendte og sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger. Alle sikkerhedshenvisninger i denne betjeningsvejledning skal 
følges og overholdes for at opnå den størst mulige sikkerhed. For at undgå eventuelle risici skal det sikres, at ingen uautoriserede 
personer kommer i berøring med XRGI®-anlægget.

I dette dokument anvendes sikkerhedstegnene alt efter situationens potentielle fareniveau.

Anvendte sikkerheds- og informationstegn:

I N F O !
Info-tegnet udgør ikke et sikkerhedstegn. 
Her får du vigtige og nyttige oplysninger på området.

O B S !
Dette sikkerhedstegn henviser til en muligvis farlig situation, som kan medføre lette fysiske skader. Denne henvisning 
bruges også i tilfælde af fare for materielle skader.

A D VA R S E L !
Dette sikkerhedstegn henviser til en muligvis farlig situation, som kan medføre alvorlige fysiske skader eller have døden 
til følge.

Vær under alle omstændigheder opmærksom på nedenstående sikkerhedshenvisninger vedrørende beskyttelse mod elektrisk stød, 
risici for personskade og brandrisici:

  Betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne skal være tilgængelige ved udstyret. 
Hvis XRGI®-anlægget overdrages til tredjeparter, skal disse dokumenter følge med.

  XRGI®-anlægget må kun anvendes til det hensigtsmæssige formål som anført i betjeningsvejledningen.

  XRGI®-anlægget skal stå på et fast underlag.

  Før ibrugtagning af anlægget skal du kontrollere, at den eksisterende netspænding svarer til netspændingen som angivet på ty-
peskiltet. I forbindelse med anvendelse eller udskiftning af nettilslutningsledningen på XRGI®-anlægget er det ikke tilladt at afvige 
fra den netspænding, der er anført af producenten. Rør aldrig ved strømstikket med våde hænder.

  Tilslutningskablet skal være ubeskadiget. Kablet skal beskyttes imod beskadigelser. Udskift straks eventuelle beskadigede kabler.

  Det er generelt kun tilladt at tilslutte tilslutningskablet, når spændingen til XRGI®-anlægget er afbrudt.

  Sørg for, at ledninger eller forlængerkabler ikke bliver kørt over, klemt, forvredet eller bliver beskadiget på anden vis. Beskyt kabler 
mod varme, olie og skarpe kanter. Kabler skal have det tværsnit, der er anført i XRGI®-manualen, og være stænkvandsbeskyt-
tede. Forbindelsen må ikke være placeret i vandet.

  Brug kun producentens originale tilbehør og reservedele til XRGI®-anlægget.

  Det er ikke tilladt at bære smykker eller fl agrende tøj, der kan blive revet med af de bevægelige dele.

  Beskyt elektronisk udstyr mod fugt og regn. Elektronisk udstyr må aldrig udsættes for vand. Det må ikke anvendes i våde omgi-
velser eller i områder med høj luftfugtighed.



1 . 3  H Å N D T E R I N G  A F  M O T O R S M Ø R E O L I E

Bær beskyttelseshandsker og -briller ved arbejder med motorsmøreolie!
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  Din reaktionsevne kan blive påvirket af indtagelsen af alkohol, lægemidler og stoff er samt som følge af sygdom, feber og træthed. 
I disse tilfælde er det forbudt at betjene XRGI®-anlægget.

  U-autoriseret personel skal generelt holdes væk fra XRGI®-anlægget. XRGI®-anlægget må udelukkende anvendes af personer, 
der er blevet instrueret i brugen heraf, eller som har dokumenteret deres betjeningskompetencer og udtrykkeligt har fået over-
draget ansvaret for anlægsbrugen.

  Grib aldrig ind i Power Unitten med hænder eller andre materialer, når anlægget er i drift.

  XRGI®-anlægget må kun rengøres med en opvredet klud med mild sæbe. Brug aldrig opløsningsmidler, terpentin, benzin, skrap-
pe rengøringsmidler eller lignende. Alle dele skal være fuldstændigt tørre, inden anlægget tages i brug.

  Alt reparationsarbejde skal udføres af EC POWER-autoriserede fagmedarbejdere.

  Beklædningskomponenter på XRGI®-anlægget må udelukkende afmonteres af instruerede fagfolk.

  Hvis det i forbindelse med arbejder på XRGI®-anlægget bliver nødvendigt at afmontere sikkerhedsanordninger, må XRGI®-an-
lægget først startes igen, når alle sikkerhedsanordninger er genmonteret, og deres funktionsevne er afprøvet.

  Det er forbudt at starte anlægget i tilfælde af defekte eller afmonterede sikkerhedsanordninger (sluk hovedafbryderen i dette 
tilfælde). Defekte sikkerhedsanordninger skal straks repareres, mens manglende anordninger skal udskiftes.

I tilfælde af kontakt med motorolie:

  Genstande:
Tørres af med et sugende materiale og bortskaff es som farligt aff ald. Udskift tøj og sko, der er gennemvædet med olie. 
Put aldrig olieholdige klude i lommen.

  Huden:
Skyl med vand og sæbe eller et specielt håndrensemiddel, eller rens ved hjælp af en neglebørste. 
Der må ikke benyttes benzin, opløsningsmidler el. lign. som rensemiddel. Smør huden ind i en fed hudcreme efter afrensningen.

  Øjnene:
Læg noget over øjnene, og søg omgående læge.



1 . 4  E L A R B E J D E 

1 . 5  X R G I ®  A N L Æ G G E T S  S I K K E R H E D S A N O R D N I N G E R

De advarselsetiketter der er anbragt på XRGI®-anlægget, skal altid være synlige, ubeskadigede og fuldstændige. 
Udskift beskadigede eller snavsede advarselsskilte. Du kan få udleveret etiketterne hos EC POWER.

Livsfare ved arbejder på elektriske og elektroniske komponenter.

  Arbejder på elektriske eller elektroniske komponenter skal udføres af elektrotekniske fagfolk og i overensstem-
melse med de aktuelt gældende elektrotekniske bestemmelser.

iQ-BETJENINGSVEJLEDNING  VERSION 01 2016
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XRGI®-anlægget er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger til sikker drift.

  Hovedafbryder

  Lyd- og varmeisolerende beklædning (alle beklædningsplader)

 Hovedafbryder på iQ-styretavlen  Lyd- og varmeisolerende beklædning på Power Unitten

Figur 2Figur 1



2 .  G E N E R E LT  O M  X R G I ®  A N L Æ G G E T

2 . 1  P R O D U C E N T

2 . 2  O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G

2 . 3  O M  D E N N E  B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G

2 . 4  H E N S I G T S M Æ S S I G  A N V E N D E L S E

Hvis XRGI®-anlægget ikke anvendes hensigtsmæssigt, er der fare for personskade. Hvis anlægget anvendes til andre 
formål end det tilsigtede, kan der opstå en skade på anlægget der kan medføre en sikkerhedsrisiko.

Hvis XRGI®-anlægget anvendes på en måde som det ikke er tilsigtet fra EC POWERs side, eller manipuleres eller 
ændres på en hvilken som helst måde, bortfalder producentens overensstemmelseserklæring (CE). Derudover bort-
falder garantien i tilfælde af en uhensigtsmæssig anvendelse eller forkert tilslutning.

O P LY S N I N G E R ,  Æ N D R I N G E R

Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige oplysninger om betjeningen af XRGI®-anlægget. Inden XRGI®-anlægget betje-
nes, skal du læse betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem – navnlig sikkerhedshenvisningerne. Kontakt din EC POWER-
forhandler i tilfælde af forståelsesproblemer, inden du påbegynder arbejdet. Opbevar betjeningsvejledningen et synligt og tilgænge-
ligt sted ved XRGI®-anlægget.

Der garanteres ikke for oplysningernes rigtighed. Forbeholdt fejl. Producenten forbeholder sig retten til at foretage tekniske ændrin-
ger uden forudgående meddelelse. Billeder kan afvige fra originalen.

XRGI®-anlægget har til formål at producere varme og strøm.

De anførte funktioner opnås udelukkende, hvis XRGI®-anlægget opstilles og anvendes i overensstemmelse med producentens 
bestemmelser og henvisninger. Læs betjeningsvejledningen og i givet fald andre producentvejledninger omhyggeligt igennem in-
den den første ibrugtagning for at undgå forkert brug. Kontakt din EC POWER-forhandler i tilfælde af forståelsesproblemer eller 
spørgsmål.

Forkert brug

Anlægget som helhed og anlæggets elementer må ikke anvendes til andre formål end det tilsigtede og må ikke manipuleres.

Tabt CE-mærke

XRGI®-anlægget er produceret i Danmark af:
  EC POWER A/S
Adresse  Samsøvej 25
  DK-8382 Hinnerup

XRGI®-anlægget er udviklet og konstrueret i overensstemmelse med de på produktionstidspunktet gældende tekniske bestemmelser. 
Der er vedlagt en overensstemmelseserklæring til dokumenterne.

iQ-BETJENINGSVEJLEDNINGVERSION 01 2016
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3 . 1  R E K L A M AT I O N S H E N V I S N I N G E R

R E K L A M AT I O N S U D L U K K E L S E

3 .  K R AV  T I L  E J E R E N
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Følgende skal være sikret for at kunne gøre et reklamationskrav gældende:

  korrekt montering og drift i henhold til de gældende EC POWER-vejledninger,

  overholdelse af service i henhold til de gældende servicevejleninger udelukkende ved uddannede fagfolk, der er autoriseret af 
EC POWER.

Reklamationsudlukkelse: Reklamationen bortfalder i tilfælde af

  mangelfuld planlægning og montering (f.eks. brændstoff orsyning, hydraulisk og elektrisk installation, bortledning af forbræn-
dingsgasser),

  ibrugtagning, vedligeholdelse og reparation ved personer, der ikke er autoriseret af EC POWER,

  naturlig slitage,

  fejlbehæftet, sjusket behandling, ændring, reparation,

  anvendelse af upassende driftsmidler, ikkegodkendte smøre- og kølemidler,

  anvendelse af opvarmningsvand, der ikke er i overensstemmelse med de tekniske retningslinjer,

  kemiske, elektrokemiske og elektriske påvirkninger,

EC POWER A/S' garantibestemmelser som indeholdt i de generelle forretningsbetingelser fi nder anvendelse i deres aktuelle version.

XRGI®-anlæggets ejer skal sørge for, at de forudsætninger for sikker drift, der er anført i denne betjeningsvejledning, er opfyldt. 
Dette omfatter f.eks. forholdene på opstillingsstedet, de lokale myndighedskrav til det sikre opstillingssted, instruktionen af bruger-
ne i arbejdet med XRGI®-anlægget, overholdelsen af den fastsatte service/vedligeholdelse og kontrollen af den hensigtsmæssige 
anvendelse af XRGI®-anlægget. Betjeningsvejledningen skal opbevares ved XRGI®-anlægget. Se også de andre dokumenter som 
indeholdt i den tekniske dokumentation. Anlægsejeren skal sørge for, at XRGI®-anlægget udelukkende anvendes, når alle sikker-
hedsanordninger er til stede, er aktive og ubeskadigede. Anlægsejeren skal have læst og forstået denne betjeningsvejledning inden 
betjening af XRGI®-anlægget

Specielle fagfolk 

De personer, der er ansvarlige for ibrugtagningen, fejlafhjælpningen og vedligeholdelsen/servicen af/på XRGI®-anlæg-
get, skal have kendskab til XRGI®-anlægget og de særlige krav og farer, der er forbundet med dette arbejde, og være speci-
fi kt instrueret heri af EC POWER. De skal have læst og forstået denne betjeningsvejledning og andre betjeningsvejlednin-
ger som indeholdt i den tekniske dokumentation. Derudover skal de som følge af en sikkerhedsinstruktion være i stand til at 
afværge og minimere eventuelle restfarer for sig selv og andre så vidt muligt, navnlig i forbindelse med servicearbejder.

Disse personer opnår den specielle kvalifi kation gennem EC POWERs instruktion og autorisation. 

Med EC POWER-forhandlere henvises der i denne betjeningsvejledning udelukkende til "specielle fagfolk".

Defi nition af elektrotekniske fagfolk

Arbejdet på XRGI®-anlæggets strømførende elementer skal udføres af autoriserede elfagmænd. Arbejdet skal udføres i overens-
stemmelse med de gældende tekniske bestemmelser for elektrotekniske anlæg. 



A D FÆ R D  I  N Ø D S T I L FÆ L D E

F O R P L I G T E L S E  O M  T I L B A G E TA G N I N G
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EC POWER er forpligtet til at tage imod XRGI®-anlæggene efter endt brug. XRGI®-anlæggene skal efter returnering indgå i en gen-
anvendelsesproces eller genanvendes i form af materialegenvinding. Anlægsdele, der ikke kan genanvendes, skal bortskaff es på 
en miljøvenlig måde.

Gaslugt

Forhold dig som følger i tilfælde af gaslugt:

  Luk for gassen ved hovedhanen.

  Efter at have lukket hovedspærreanordningen skal du lukke gasstophanen ved XRGI®-anlæggets tilslutningskonsol og kon-
trollere, at gasarmaturerne på alle andre enheder er lukket! Luk de gasarmaturer, der stadig er åbne (tændfl  ammehaner, 
gaskøleskabe osv.)!

  Undlad at tænde/slukke for lys og elektriske apparater.

  Brug ikke fastnettelefonen eller ringeklokken.

  Undgå brug af åben ild.

  Åbn vinduer og døre ud til det fri.

  Sluk straks alle fl ammer!

  Informér andre i ejendommen eller naboerne, hvis du befi nder dig i et hus.

  Tænd først lyset igen, når der ikke længere kan konstateres en gaslugt!

  Stol ikke udelukkende på din egen lugtesans, men inddrag andre personer!

  Hvis det ikke er muligt at fi nde årsagen til gaslugten, selvom alle gasarmaturer er lukket, skal du straks kontakte gasleverandøren 
(GL). Selv en svag gaslugt, hvor det ikke er muligt at fi nde frem til årsagen, skal indberettes til GL!

  Hvis der udtræder en gaslugt fra lokaler, der ikke er umiddelbar adgang til, skal du straks kontakte politiet eller brandvæsnet, 
som har ret til at trænge ind på stedet. Kontakt på samme tid GL!

  Hvis der er en formodning om et gasudslip i kælderen, skal kælderen ventileres godt. Kælderen må dog ikke betrædes! Underret 
de andre beboere i huset, og kontakt GL!

  Du må ikke afhjælpe fejl eller skader på gasanlæg på egen hånd! Dette afhjælpningsarbejde skal udføres af fagfolk, dvs. gasle-
verandørens medarbejdere og den ansvarlige installatør!

  Der skal gives adgang til skadestedet for de pågældende medarbejdere!

Brand eller indtrængende vand

Forhold dig som følger i tilfælde af brand eller indtrængende vand:

  Sluk for strømmen med hovedafbryderen på enheden! 

  Luk afspærringsventilen i gasledningen! 

  Kontakt den ansvarlige servicestation! 

  I tilfælde af brand: Luk straks gasstophanen ved tilslutningskonsollen og gasledningens hovedstophane, stop tilførslen af frisk 
luft til ilden, og kontakt det lokale brandvæsen!

  Brug altid en passende brandslukker til at slukke branden med!

  Advar alle husets beboere, og forlad huset!



F O R B R Æ N D I N G S L U F T F O R S Y N I N G

F R O S T B E S K Y T T E L S E

 FA R E  V E D  B E R Ø R I N G 

Kontrolanordningerne er kun aktive, hvis anlæggets hovedafbryder på iQ-styretavlen står i position "I", og enheden 
ikke er frakoblet strømnettet.

iQ-BETJENINGSVEJLEDNING  VERSION 01 2016

12

Luftforsyning til forbrændingsluft skal udføres efter sikkerhedsstyrelsens anvisninger i Gasreglementet for gasmotorer. 
Opløsningsmidler, rengøringsmidler og halogenforbindelser vil medføre korrosion i anlægget. Derfor må der ikke være lager for ren-
gøringsmidler eller opløsningsmidler i opstillingsrummet eller rum hvorfra der hentes forbrændingsluft. Ligeledes må der ikke være 
vaskemaskiner eller lignende i samme rum.

Vejledning kan hentes på DGC´s hjemmeside www.dgc.dk

Bag afdækninger, der kun kan fjernes med hjælpemidler (nøgler, værktøj), befi nder der sig komponenter, der kan forårsage per-
sonskader i tilfælde af berøring (varme dele og/eller dele under elektrisk spænding). Disse afdækninger må udelukkende fjernes af 
EC POWER-autoriserede fagfolk.

Døren til styretavlen fungerer som din beskyttelse. Døren må kun åbnes af elektrotekniske fagfolk. Hovedafbryderen (rød kontakt) 
sidder på iQ-styretavlens venstre side. Ved tændt tilstand er der fare for elektrisk stød, hvis styringskomponenterne berøres. iQ-sty-
retavlen består af en række følsomme elektroniske komponenter. Enhver forkert håndtering kan medføre, at XRGI®-anlægget bliver 
beskadiget. Power Unit-låget fungerer som din beskyttelse.

Vær særligt opmærksom på følgende punkter ved åbning:

  Motoren udvikler varme. Der er fare for forbrænding, hvis du berører motoren eller mange andre komponenter.

  Under beskyttelsesskærmen sidder der dele, som roterer under XRGI®-anlæggets start og drift. Det er livsfarligt at berøre disse 
dele under driften. Kun autoriserede og instruerede personer har tilladelse til at berøre komponenterne under beskyttelsesskær-
men under driften. Vær i forbindelse med visuelle inspektioner under driften opmærksom på fl agrende tøj og smykker, da det 
kan blive revet med af roterende dele.

  Generatoren og en række andre dele er forbundet med stærkstrøm. Det er livsfarligt at komme i berøring med ikke-isolerede 
dele.

  Der er fare for høreskader, hvis du i længere tid opholder dig i nærheden af et tændt XRGI®-anlæg, mens skærmen er åben. Bær 
et godkendt høreværn, når skærmen er åben.

Lugt af forbrændingsgas

Forhold dig som følger i tilfælde af lugt af forbrændingsgas:

  Tag XRGI®-anlægget ud af drift! 

  Åbn vinduer og døre! 

  Underret kvalifi ceret servicepersonel. Kun autoriseret personel må udføre arbejde på gas-installation og røggas-komponenter.

Kontrollér, at XRGI®-anlægget fortsat kører i en frostperiode, og at lokalerne er tilstrækkeligt opvarmede, når du ikke er til stede.

En mulig frostbeskyttelse er at tømme XRGI®-anlægget. I den forbindelse skal det sikres, at XRGI®-anlægges tømmes helt. Rådfør 
dig i den forbindelse med din EC POWER-autoriserede fagmedarbejder.



PÅ F Y L D N I N G S   O G  E F T E R F Y L D N I N G S VÆ S K E 

M O N T E R I N G 

Det anbefales ikke at tilsætte kemikalier til hårdhedsstabilisering, da der kan blive udskilt kalk som slam.

Der kan opstå en ufuldstændig forbrænding og blive dannet kulilte som følge af lukkede lufttilførselsåbninger, 
hvilket kan have forgiftninger til følge.
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Der kan ofte opstå problemer som følge af afl ejringer, belægninger, stendannelse og korrosion. Det er navnlig vigtigt at undgå afl ej-
ringer og korrosion. Faktorer såsom indholdet af ilt og kuldioxid, pH-værdien og ledeevnen (saltindhold) har betydning for korrosi-
onen i varmekredsløbet. For at undgå dyrt reparationsarbejde som følge af korrosion i rørledningerne på XRGI®-anlægget skal der 
anvendes EC POWER-Engine Coolant ved påfyldning og efterfyldning af motorkredsløbet – EC POWER-Engine Coolant medfølger 
ved levering af alle nye XRGI®-anlæg. Det opvarmede EC POWER-Engine Coolant må udelukkende anvendes til opvarmningsformål 
i det lukkede kredsløb og må ikke udtages til brugsformål.

Vandet til motorkredsløbet påfyldes og efterfyldes via ekspansionsbeholderen til kølevand på Q-varmefordeleren.

Kilder til halogenforbindelser

Listen er ikke udtømmende.

Industrielle formål
Kemisk rensning Trichlorethylen, tetrachlorethylen, fl uorholdige kulbrinter
Aff edtning Perchlorethylen, trichlorethylen, methylenchlorid
Trykkerier Trichlorethylen
Kølemaskiner Methylchlorid, trichlorfl ourmethan, dichlordifl uormethan

Husholdning
Rengørings- og aff edtningsmidler Perchlorethylen, methylchloroform, trichlorethylen, methylenchlorid 

tetrachlorkulstof, saltsyre
I hobbyrum
Opløsningsmidler og forskellige fortyndingsmidler Chlorholdige kulbrinter
Spraydåser Chlorfl ourholdige kulbrinter (frigener)

Inden montering af skal der sørges for godkendelse af installationen ved:

  Gasleverandørselskabet

  El-forsyningsselskabet

  Energinet.dk

Disse godkendelser skal hjemtages af de ansvarlige El og VVS installatører.



3 . 2  K R AV  T I L  O P S T I L L I N G S S T E D E T

X R G I ®  6 / 9

X R G I ®  1 5 / 2 0

Figur 3

F i g u r  5

Figur 4

F i g u r  6
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I forbindelse med valget af opstillingsstedet skal navnlig de lokale forskrifter for teknikrum, energileverandørens forskrifter og forskrif-
terne i de tekniske regler for gasinstallationer overholdes. Opstillingsrummet skal have de ventilationsåbninger, der er fastsat i de 
tekniske regler for gasinstallationer og bygningsreglementet, og være frostfrit. Installationen skal ske jævnfør sikkerhedsstyrelsens 
krav i gasreglementet for gasmotorer. Det er gasleverandøren, der er ansvarlig over for sikkerhedsstyrelsen, at alle reglementer er 
overholdt. I tvivlstilfælde spørges gasleverandøren (LPG-forhandleren eller naturgasselskabet, der administrerer gasmåleren). Der 
kræves kun lidt opstillingsplads: for Power Unit XRGI® 6/9 kun 3,5 m2 og for Power Unit XRGI® 15/20 4 m2. Der skal være adgang 
til Power Unitten fra alle sider for at kunne sikre de nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Nedenstående vedligeholdelsesplads skal 
overholdes:

Grundrids             Set fra siden

Grundrids                                       Set fra siden



T R A N S P O R T  O G  P L A C E R I N G

Der må ikke foretages ændringer på XRGI®-systemkomponenterne, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse 
fra EC POWER.
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En Power Unit vejer mellem 440 kg og 750 kg alt efter Power Unit-modellen. Kunden overtager risici i forbindelse med levering af 
XRGI®-anlægget til speditøren eller fragtmanden, dog senest når anlægget forlader fabrikken eller lageret. Dette fi nder også anven-
delse, hvis leveringen er fragtfri (de generelle forretningsbetingelser på www.ecpower.eu).

I forbindelse med placeringen transporteres Power Unitten bedst med en løftetruck til europaller. Power Unitten skal placeret midt 
på løftetrucken, idet dens fulde fl ade hviler på trucken. Power Unit skal placeres som helhed og må hverken vendes på højkant eller 
lægges ned på siden i forbindelse med placeringen. En tippevinkel på 45-50 ° – eksempelvis ved transport ad trapper, med kran 
osv. – må ikke overskrides.

Delvis placering med montering på stedet er kun mulig efter aftale med EC POWER! På trods af alle foranstaltninger til kvalitetssikring 
er det ikke muligt at udelukke beskadigelse af Power Unitten helt. Dersom det er nødvendigt at udskifte Power Unitten påhviler det 
kunden, at sikre adgangsveje og eventuelle bygningsændringer. Udgifter hermed er EC POWER uvedkommende

Eksplosive og let antændelige stoff er 

Det er ikke tilladt at anvende eller lagre eksplosive eller let antændelige stoff er (f.eks. benzin, papir, maling) i XRGI®-anlæggets opstil-
lingsrum. Det er ikke tilladt at anvende spray, opløsningsmidler, chlorholdige rengøringsmidler, maling, klæbemidler osv. i nærheden 
af XRGI®-anlægget. Ud over faren for antændelse kan disse stoff er føre til korrosion – også i forbrændingsgasanlægget.

Forandringer i XRGI®-anlæggets omgivelser 

Der må ikke foretages ændringer på følgende anordninger:

  på XRGI®-anlægget,

  på gas-, lufttilførsels-, vand- og elledningerne,

  på forbrændingsgasledningerne,

  på sikkerhedsventilen og afl øbsledningen til det opvarmede vand,

  på de omgivende bygninger, der kan påvirke XRGI®-anlæggets drift og funktion.

Dersom dette sker bortfalder garanti og serviceforpligtelser.

Rumtemperaturen bør ikke ligge over 35 °C. En kortere periode med 40 °C er mulig. Dette nedsætter dog de enkelte komponenters 
levetid (elektroniske komponenter). I givet fald skal rummet ventileres med en mekanisk styring af rumtemperaturen.
Rummet skal være støvfrit, idet luftfi ltrets levetid ellers påvirkes.



U N D E R L A G 

LY D I S O L E R I N G 
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En Power Unit er udstyret med en lyd- og stødlydisolering af høj kvalitet. (<47 til <49 [±2] dB(A), fra én meters afstand ved lukket 
skærm (se de tekniske data for den pågældende Power Unit)). I forbindelse med valget af opstillingsrum skal der dog tages højde 
for støjfølsomme områder. For at forhindre at stødlydene påvirker strukturen, skal alle XRGI®-anlæggets forbindelser med hovedin-
stallationen være fl eksible (slanger) eller egnede lydisolerende kompensatorer. 

Røggasledningen skal overholde reglerne i bygningsreglementet med hensyn til lyd og brand. De skal altid installeres med rørhol-
dere med lydisolerende indlæg (klasse T160). Røggasledningen må under ingen omstændigheder komme i direkte kontakt med 
bygningen. Røggassen fra forbrændingsmotorer pulserer i takt med motorens forbrændingscyklusser og stimulerer således røggas-
ledningen . Disse kan ikke sammenlignes med den ensartede forbrændingsgasstrøm, der kommer fra varmekedler. 

På trods af Power Unittens gode vibrations og lydisolering kan det være nødvendigt at træff e yderligere foranstaltninger i nærhe-
den af lydteknisk følsomme områder. En løsning til stødlydisolering, der er afprøvet i praksis, er opstillingen af Power Unitten på en 
armeret betonplade med målene L x B x H = 1.400 x 800 x 200 mm (vægt ca. 500 kg). Pladen placeres med den fulde falde på et 
sylomer-isoleringsmateriale.

Der kan som alternativ til ovenstående leveres isolerende støttefødder som eks-
traudstyr. Disse reducerer stødlydens indvirkning på strukturen.

Figur 7

Power Unitten skal opstilles på et jævnt underlag. Dette forhindrer, at den bliver rykket som følge af vibrationer. Underlagets bæreev-
ne skal være beregnet til de belastninger, der er forbundet med Power Unit-driften. Underlaget skal være vandtæt og ikkebrændbart.



4 .  B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G 

4 . 1  B E T J E N I N G S E L E M E N T E R

B E T J E N I N G  A F  K N A P P E R N E

V I S N I N G

1/1

Produktion: 10.6 kW

Forbrug: 10.1 kW

98 %

13:10:16
22.01.2016

Figur 8

Figur 9

Figur 10

Figur 11

Figur 12

1/1

Produktion: 10.6 kW

Forbrug: 10.1 kW

98 %

13:10:16
22.01.2016

   Press any key 
for menu

10:26:48 
01.07.2015

Input             10,6 kW

Consumption  10,1 kW

98 %

10:26:50
01.07.2015
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Nedenstående kapitler indeholder en beskrivelse af betjeningen af XRGI®-anlægget via styringen. Det betjeningsarbejde, der er 
beskrevet i dette kapitel, kan udføres af anlægsejeren. Kontakt din EC POWER-forhandler, hvis du har spørgsmål til betjeningen.

XRGI®-anlægget kan udelukkende betjenes via styringen.

Styringens fi re knapper bruges til at vælge følgende i menuerne:

Et menupunkt tilbage
Stopfunktion

Forlad funktion/
bekræft indtastning

Et menupunkt videre
Startfunktion
Vælg funktion/
bekræft indtastning

Vælg menupunkt/funktion

Vælg menupunkt/funktion

Aktuelt 
strømforbrug i %  Grafi sk visning af strømpro-

duktionen og forbruget i %

Aktuel strømproduktion

I tilstanden elsalg skifter meddelel-
sen fra Produktion til Input.

Målt strømforbrug på 
referencetælleren

Klokkqeslæt, dato

Automatisk drift          Alarmstop          Manuel drift



4 . 2  S TA R T / S T O P

M A N U E L  S TA R T

M A N U E L  S T O P

Der er fare for personskade, hvis alle forudsætninger for sikker drift ikke er opfyldt.

  Alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger skal være til stede og være funktionsdygtige.  
Det er ikke tilladt at afmontere eller manipulere sikkerhedsanordninger.

  XRGI®-anlægget skal tilsluttes og idriftsættes korrekt.

HOVED MENU 1/1

î  Info.

î  Lagerstatus

î Statistik

î  Tekniker

î  Modemopkald

î  Indstillinger

î  Techniker Start/Stop

HOVED MENU 1/1

î  Info.

î  Lagerstatus

î Statistik

î  Tekniker

î  Modemopkald

î  Indstillinger

î  Techniker Start/Stop

START/STOP 1/1

Start

START/STOP 1/1

Stop

Figur 13

Figur 14

Figur 15

Figur 16
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  Kontrollér, at alle støjisolerende beklædninger er monteret korrekt.

  Kontrollér, at eventuelle stophaner i forsyningsledningen er åbne.

  Kontrollér, at afspærringsventilerne i varmtvandsledningerne er åbne.

  Tænd for hovedafbryderen på iQ-styretavlen.

Ved fuldautomatisk drift af XRGI®-anlægget sikrer styringen en konstant optimeret og økonomisk dækning af det pågældende 
strøm- og varmebehov.

XRGI®-anlægget startes som følger:

  Vælg menupunktet Start/Stop -> OK.

Følgende skærmbillede vises:

  Tryk på OK for at starte XRGI®-anlægget.

XRGI®-anlægget stoppes som følger:

  Vælg menupunktet Start/Stop -> OK.

Følgende skærmbillede vises:

  Tryk på OK for at stoppes XRGI®-anlægget.



A U T O M AT I S K  D R I F T

1/1

Produktion:   0,0 kW

Forbrug: 10.1 kW

 0 %

13:10:16
22.01.2016

Status
STANDBY

1/1
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Forbrug: 10.1 kW

 0 %

13:10:16
22.01.2016

Status
STARTER

1/1

Produktion:   0,0 kW

Forbrug: 10.1 kW

 0 %
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Status
VENTILATION

1/1

Produktion:   0,0 kW

Forbrug: 10.1 kW

 0 %

13:10:16
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Status
KALIBRERING

1/1

Produktion:   0,0 kW

Forbrug: 10.1 kW

 0 %

13:10:16
22.01.2016

1/1

Produktion:   0,0 kW

Forbrug: 10.1 kW

 0 %

13:10:16
22.01.2016

Status
STOP

Figur 17

Figur 18

Figur 19

Figur 20

Figur 21

Figur 22
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Under den automatiske drift overvåges strøm- og varmeforbruget konstant, og der sikres en så økonomisk dækning som muligt. 
Ved den normale automatiske drift tænder og slukker XRGI®-anlægget alt efter behov som vist nedenfor: 

STANDBY:    Afventer stigning i strøm- og varmebehovet.

START:     Anlægget starter.

NORMAL:    Automatisk regulering af eff ekten.

STOP:     En lav efterspørgsel efter strøm eller 
    varme betyder, at anlægget stopper.

VENTILATION:    Brændstof/luftblanding, og motorblokken 
    ventileres med frisk luft.

KALIBRERING:    Styringsenheden kontrollerer anlæggets funktion.



4 . 3  S TAT I S T I K K E R

2 4  T I M E R S  S TAT I S T I K

U G E S TAT I S T I K
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HOVED MENU 1/1

î Indstillinger

î  Info.

î Lagerstatus

î  Start/Stop

î  Tekniker

î  Modemopkald

î  Techniker Statistik

Figur 23

Figur 24

Figur 25

Figur 26

Figur 27
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Styringen giver en 24-timers og en ugestatistik over strømforbruget og -produkti-
onen. Begge funktioner er opbygget på samme måde.

  Flyt cursoren hen på Statistik, og tryk på OK 
for at få vist statistikkerne.

kW-aksen skaleres automatisk for at vise statistikken så nøjagtig som muligt. Tids-
aksen viser de 24 timer og strømeff ekten som et gennemsnit for et tidsinterval 
på 15 minutter. Det betyder: Hvis der kl. 14:00 vises en produktion på 13,0 kW, 
er dette gennemsnittet for perioden 13:45 – 14:00. Statistikken opdateres hvert 
kvarter.

Forbrug de sidste 24 timer

  Brug knapperne ▲▼ til at komme på de næste sider for at skifte mellem 
forbrug og produktion.

Produktion de sidste 24 timer

  Tryk på ESC for at komme tilbage til menuen.

kW-aksen skaleres automatisk for at vise statistikken så nøjagtig som muligt. 
Tidsaksen viser ugedagene. Den enkelte søjle er et gennemsnit af de pågælden-
de 24 timer. Statistikken opdateres kl. 00:00. 

Forbrug sidste uge

   Brug knapperne ▲▼ til at komme på de næste sider for at skifte mellem 
forbrug og produktion.

Produktion sidste uge

  Tryk på ESC for at komme tilbage menuen.



4 . 4  L A G E R S TAT U S

Betegnelser

85,65ºC

87,92ºC

100 %

29,67 kW

49,78ºC

64,66ºC

s70,00ºC

o70,00ºC

T RETURN

TMV

TMK

TLV

TLK

  Fremløbstemperatur fra motoren

  Tilbageløbstemperatur til motoren

  Fremløbstemperatur lagerkreds

  Returtemperatur lagerkreds
  
  Motorens varmeproduktion/-eff ekt

kW/K  Pladevekslerens virkningsgrad
  i kW/K (under 2,5 kW/K er kritisk)

  Returtemperatur fra lagertanken og nettet til Q20/Q80-varmefordeleren

  Ønsket værdi fremløbstemperatur til opvarmningsnettet (kan justeres)

  Operativ opnåelig værdi

  Fremløbstemperatur til opvarmningsnettet (målt fra Flowmaster)

  Returtemperatur fra opvarmningsnettet

  Status for lagertanken (målt fra Storage Control i lagertanken(e))

Temperatur oppe
Påfyldningsniveau
Temperatur nede

HOVED MENU 1/1

 Modemopkald

  Indstillinger

 Info.

  Statistik

  Start/stop

  Tekniker

  Techniker Lagerstatus

 TMV  TLV

 TMK  TLK  TRETURN
         85,15 C        83,82 C 84,53 C

 91,9 C  89,92 C

        87,92 C

         100 %

 o92,0 C

 0,66 l/s

 29,67 kW  4,4 kW/K

 0,60 l/s

        86,85 C

 64,66 C

 49,78 C

 o70,0 C
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VARME STATUS 1/1
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        87.7 C

         87 %

        60.7 C
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Figur 28

Figur 29
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Flyt cursoren hen på Lagerstatus, 
og tryk på OK for at få vist 
anlægsoversigten med varmestatus.



4 . 5  I N F O   D R I F T S I N F O R M AT I O N 
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Figur 30

Figur 31

Figur 32

Figur 33

HOVED MENU 1/1

î Tekniker

î  Modemopkald

î Indstillinger

î  Lagerstatus

î  Statistik

î  Start/Stop

î  Techniker Info.
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  Flyt cursoren hen på Info, og tryk på OK for at få vist 
driftsinformationen.

uden elsalg til nettet

med elsalg til nettet

  Tryk på ESC for at komme tilbage til menuen.

  Tryk på ESC for at vende tilbage til menuen.

Ventilmarkeringer



4 . 6  I N D S T I L L I N G E R

V A R M E  O G  TA R I F

T I D  O G  S P R O G

Hvis kedlen midlertidigt er ude af drift, skal indstillingen ændres til Nej. XRGI®-anlægget sikrer under alle 
omstændigheder varmeproduktionen.

Forkerte indstillingsværdier kan føre til fejlfunktioner eller XRGI®-anlæggets stilstand. 

Figur 34

Figur 35

Figur 36

HOVED MENU 1/1

î Start/stop

î  Tekniker

î Modemopkald

î  Info.

î  Lagerstatus

î  Statistik

î  Techniker Indstillinger

TID & SPROG 1/3
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Dag: FR

VARME & TARIF 2/3

Højtarifperiode:

Varmebackup haves: Nej

Sø:

Lø:

Ma - Fr:

End

23:59

23:59

23:590:00

Start

0:00

0:00
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Nedenstående er en beskrivelse af, hvordan de vigtigste værdier ændres i styringen. Værdierne indstilles allerede i forbindelse med 
EC POWER-forhandlerens idriftsættelse. Hvis du ønsker at ændre værdierne, skal dette gøres med forsigtighed. Det anbefales at 
notere den oprindelige værdi, så du i givet fald kan indstille denne igen. Kontakt din EC POWER-forhandler, hvis du er usikker på, 
om du bør eller må ændre en værdi.

  Flyt cursoren hen på Indstillinger, og tryk på OK for 
at få vist indstillingerne.

  Brug knapperne ▲▼ til at fl ytte cursoren hen på værdilinjen.

  Tryk på OK for at ændre værdierne.

  Brug knapperne ▲▼ til at ændre værdierne.

  Tryk på ESC for at gemme de nye værdier.

  Tryk igen på ESC for at komme tilbage til  menuen.

  Brug knapperne ▲▼ til at komme på de næste sider.

Varmebackup

Hvis der fi ndes en varmebackup (f.eks. en kedel), kan denne ind-
stilling sættes til Ja. Styringen aktiverer således kedlen som varme-
kilde, når strømbehovet er lavt. XRGI®-anlægget forbliver slukket i 
dette tidsrum, og styringen afventer et højere strømbehov. Hvis XRGI®-
anlægget også dækker grundlast-varmebehovet uden for højtarifperio-
derne, skal Nej vælges ud for varmebackup haves.

Brug knapperne ▲▼ til at fl ytte cursoren hen på varmebackup haves-linjen.

  Tryk på OK for at ændre indstillingerne.

  Brug knapperne ▲▼ til at vælge Ja/Nej, gem med ESC.

Hvis varmeinstallationen eksempelvis er udstyret med en kedel, og 
XRGI®-anlægget skal stoppes i perioder med lav last, skal du trykke på 
Ja. 

Højtarifperioder for strømproduktionen ved fl ere priser.
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Højtarifperiode

Hvis installationen kun er forbundet med én strømpris, indstilles højtarif for alle døgnets 24 timer. 
Hvis der fi ndes fl ere priser, angives start og slut for højtarifperioden.

Tre perioder er mulige:  alle hverdage
  Lørdage
  Søndage

Eksempler på indtastning

    Start  Slut 

24-timers højtarif   00:00  23:59 

HT i spec. tidsrum   06:00  21:00 

Ingen HT inden for 24 timer  00:00  00:00 

Styringen optimerer varme- og strømproduktionen ud fra de indtastede tidsrum.

Hvis XRGI®-anlægget eksempelvis skal arbejde præferentielt på specifi kke tidspunkter af dagen for at dække strømspidser, kan 
disse tidspunkter her programmeres som højtarifperioder. I forbindelse med varmebackup-indstillingen vælges det, om XRGI®-
anlægget skal arbejde eller stoppes uden for strømspidserne.

Indtastning

  Flyt ved hjælp af knapperne ▲▼ cursoren hen på det tidspunkt, der skal ændres, og tryk på OK.
Nu blinker cursoren på timetallet.

  Ændr ved hjælp af knapperne ▲▼ timetallet, og tryk på OK. Cursoren går nu til minuttallet.

  Brug knapperne ▲▼ til at ændre minuttallet, og tryk på OK for at afslutte indtastningen.

  Brug knappen ESC til at skifte fra minutter til timer.

Følg denne fremgangsmåde ved ændring af alle tidspunkter.

Ændringer er først aktive nogle sekunder efter indtastningen. Det er til enhver tid muligt at ændre indstillingerne – også under auto-
matisk drift.



E L L A S T P R O F I L

Figur 37

ELLASTPROFIL 3/3

Højlastperiode:

Manuel indtastning: Nej

Sø:

Lø:

Ma - Fr:

End

23:59

23:59

23:590:00

Start

0:00

0:00
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Hvis der fi ndes en referencetæller for installationens strømforbrug, og denne er aktiv, vises Ellastprofi l. Er dette ikke tilfældet, vises 
her Varmestyret (se næste afsnit).

Her kan der angives lastperioder. Lastperioderne er de tidsrum, hvor strøm-
forbruget er størst, og hvor der anvendes en varme- og strømproduktionsop-
timering.

Du kan frit vælge den manuelle eller automatiske indstilling af lastperioderne. I 
den automatiske funktion justeres perioderne hver dag kl. 00:00 efter det målte 
forbrug.

Manuel indtastning

  Ved den manuelle indtastning kan perioderne frit vælges.

  Flyt med knapperne ▲▼ cursoren hen på linjen Manuel profi l.

  Tryk på OK for at vælge ændring af indstillingerne.

  Brug knapperne ▲▼ til at vælge Ja/Nej, afslut med ESC.

Højlastperiode

I forbindelse med den manuelle indtastning skal tidsrummet med det højeste strømforbrug indtastes.

Tre perioder er mulige:  alle hverdage
  Lørdage
  Søndage

Eksempler på indtastning

    Start  Slut 

24-timers højtarif   00:00  23:59 

HT i spec. tidsrum   06:00  21:00 

Ingen HT inden for 24 timer  00:00  00:00

Styringen optimerer varme- og strømproduktionen ud fra de indtastede tidsrum.

Indtastning

  Flyt ved hjælp af knapperne ▲▼ cursoren hen på det tidspunkt, der skal ændres, og tryk på OK.
Nu blinker cursoren på timetallet.

  Brug knapperne ▲▼ til at vælge timetallet, og tryk på OK. Cursoren går nu til minuttallet.

  Brug knapperne ▲▼ til at vælge minuttallet, og tryk på OK for at afslutte indtastningen.

  Brug knappen ESC til at skifte fra minutter til timer.

Følg denne fremgangsmåde ved ændring af alle tidspunkter.

Ændringer er først aktive nogle sekunder efter indtastningen. Det er til enhver tid muligt at ændre indstillingerne – også under auto-
matisk drift.



V A R M E S T Y R E T

VARMESTYRET 3/5

9,3 kW

9,3 kW

Lavlast:

Højlast:

El produktions værdier:

Send

Stop i lavlast: Nej

VARMESTYRET 4/5

Høj last periode:

Sø:

Lø:

Ma - Fr:

End

23:59

23:59

23:590:00

Start

0:00

0:00

Figur 38

Figur 39
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XRGI®-anlæggets forbrugsmønster fastlægges ved at indtaste forbrugsværdierne som høj og lav last og de tilhørende perioder med 
høj last.

Stop i lavlast

Hvis XRGI®-anlægget så vidt muligt skal slukke ved lav last, skal der vælges Ja 
ud for Stop i lavlast. Hvis der er en varmebackup til stede, stoppes anlægget i 
tilfælde af lavlast. Hvis der ikke forefi ndes en varmebackup, kører XRGI®-anlæg-
get kun for at forsyne lageret med et minimum af varme.

  Brug knapperne ▲▼ til at fl ytte cursoren hen på Stop i lavlast.

  Tryk på OK for at vælge ændring af indstillingerne.

  Brug knapperne ▲▼ til at vælge Ja/Nej, afslut med ESC.

Høj last periode

Periode med høj last bestemmer de tidsrum, hvor der præferentielt skal produ-
ceres strøm. Uden for dette tidsrum gælder værdierne for lav last.

Tre perioder er mulige:  alle hverdage
  Lørdage
  Søndage

Eksempler på indtastning

    Start  Slut 

24-timers højtarif   00:00  23:59 

HT i spec. tidsrum   06:00  21:00 

Ingen HT inden for 24 timer  00:00  00:00

Styringen optimerer varme- og strømproduktionen ud fra de indtastede tidsrum.

Indtastning

  Flyt ved hjælp af knapperne ▲▼ cursoren hen på det tidspunkt, der skal ændres, og tryk på OK.
Nu blinker cursoren på timetallet.

  Brug knapperne ▲▼ til at vælge timetallet, og tryk på OK. Cursoren går nu til minuttallet.

  Brug knapperne ▲▼ til at vælge minuttallet, og tryk på OK for at afslutte indtastningen.

  Brug knappen ESC til at skifte fra minutter til timer.

Følg denne fremgangsmåde ved ændring af alle tidspunkter.

Ændringer er først aktive nogle sekunder efter indtastningen. Det er til enhver tid muligt at ændre indstillingerne – også under auto-
matisk drift.



E L S A L G
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Her foretages indstilling af, om der skal tilføres strøm til nettet.

Elsalg

Vælg Nej (standard), hvis den producerede strøm ikke skal sælges. De indta-
stede tilførselstider fi nder ikke anvendelse. Herefter forsøger styringen kun at 
producere de eff ekter, der er registreret via den manuelle indtastning eller refe-
rencemålingen.

Vælg Ja, hvis der skal sælges strøm til nettet. Derudover er det muligt at indstille 
de salgsperioder, hvor strømmen skal sælges til netoperatøren. Herefter forsø-
ger styringen at sælge strøm i de anførte tidsrum, hvis den producerede varme 
kan aftages i installationen.

Salgperiode

De tidsrum, der er aftalt med netoperatøren, indtastes.

Tre perioder er mulige:  alle hverdage
  Lørdage
  Søndage

Eksempler på indtastning

    Start  Slut 

24-timers højtarif   00:00  23:59 

HT i spec. tidsrum   06:00  21:00 

Ingen HT inden for 24 timer  00:00  00:00

Styringen optimerer varme- og strømproduktionen ud fra de indtastede tidsrum.

Indtastning

  Flyt ved hjælp af knapperne ▲▼ cursoren hen på det tidspunkt, der skal ændres, og tryk på OK.
Nu blinker cursoren på timetallet.

  Brug knapperne ▲▼ til at vælge timetallet, og tryk på OK. Cursoren går nu til minuttallet.

  Brug knapperne ▲▼ til at vælge minuttallet, og tryk på OK for at afslutte indtastningen.

  Brug knappen ESC til at skifte fra minutter til timer.

Følg denne fremgangsmåde ved ændring af alle tidspunkter.

Ændringer er først aktive nogle sekunder efter indtastningen. Det er til enhver tid muligt at ændre indstillingerne – også under auto-
matisk drift.



4 . 7  M O D E M O P K A L D

HOVED MENU 1/1

  Statistik

  Start/Stop

 Tekniker

  Indstillinger

  Info.

  Lagerstatus

  Techniker Modemopkald

MODEMOPKALD 1/1

OK

OK

OK

OK

Afbryd forbindelse:

Sender data:

Etablerer forbindelse:

Init modem:

Send

MODEMOPKALD 1/1

Venter

Venter

Venter

Igang

Afbryd forbindelse:

Sender data:

Etablerer forbindelse:

Init modem:

Send

MODEMOPKALD 1/1

Venter

Venter

Igang

OK

Afbryd forbindelse:

Sender data:

Etablerer forbindelse:

Init modem:

Send

MODEMOPKALD 1/1

Venter

Igang

OK

OK

Afbryd forbindelse:

Sender data:

Etablerer forbindelse:

Init modem:

Send

MODEMOPKALD 1/1

Igang

OK

OK

OK

Afbryd forbindelse:

Sender data:

Etablerer forbindelse:

Init modem:

Send

Figur 41
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Ved normal drift sendes der med jævne mellemrum (ca. to gange dagligt) ser-
vice- og driftsinformation til EC POWER-servicedatabasen via XRGI®-anlæggets 
modemforbindelse. Efter aftale med din EC POWER-forhandler kan du også få 
adgang til disse oplysninger via et slutkunde-login.

Det er muligt at udløse modemopkaldet manuelt for at afprøve forbindelsen eller 
opdatere servicedatabasen.

  Brug knapperne ▲▼ til at fl ytte cursoren hen på Send, og tryk på OK for at 
ringe op og sende. Kommunikationsenheden initialiseres.

Der oprettes forbindelse.

Dataene overføres.

Forbindelsen afsluttes.



4 . 8  T E K N I K E R

5 .  F E J L  O G  A F H J Æ L P N I N G 

5 . 1  V I S N I N G  A F  F E J L M E D D E L E L S E R

Farer forbundet med fejlafhjælpningen.

  Lad fejl afhjælpe af EC POWER-forhandleren for at undgå personfare og beskadigelse af XRGI®-anlægget.

Farer som følge af uafhjulpne fejl.

HOVED MENU 1/1

î  Lagerstatus

î  Statistik

î Start/Stop

î  Modemopkald

î  Indstillinger

î  Info.

î  Techniker Tekniker

TEKNIKER LOGIN 1/1

00000

00000

Adgangskode:

ID nr.:

Log ind

1/1

Produktion:   0,0 kW

Forbrug: 10.1 kW

 0 %

13:10:16
22.01.2016

Status
ALARM STOP

ALARMSTOP 1/1

ANLÆGGET ER I ALARMSTOP!
STOPPET PÅ FØLGENDE FEJL:

KODE.....

GENSTART ER PÅ EGEN RISIKO, DA
DER VIL VÆRE RISIKO FOR MOTORHAVERI!

Figur 47

Figur 49

Figur 50
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Under menupunktet Tekniker fi nder du installations- og serviceteknikerens ad-
gangsområde, der er beskyttet med en adgangskode. Garantien bortfalder i 
tilfælde af beskadigelser som følge af uautoriseret brug af funktionerne under 
dette menupunkt.

Hvis der opstår en fejl under driften, slukker XRGI®-anlægget automatisk. Styringens lysdiode lyser rødt for at vise en fejl. Styringen 
sender automatisk den pågældende fejl til den centrale servicedatabase via det integrerede modem. Samtidig aktiveres alarmrelæet 
således der kan aktiveres en ekstern alarm - f.eks. via CTS anlæg eller anden kilde.

Beskrivelse af alarmfejl

Tryk på en vilkårlig knap for at få vist en fejlbeskrivelse af alarmstoppet. Genstart 
først XRGI®-anlægget efter aftale med en servicetekniker. Garantien bortfalder i 
tilfælde af følgeskader som følge af forkert genstart.

Inden fejlmeddelelsen slettes, skal årsagen til fejlen være fundet og afhjulpet korrekt.

Kvittering af alarm

Ved alarm fra Power Unittens gassikkerhedskreds skal denne alarm først  resettes 
i Power Unitten. Dette skal gøres i samarbejde med EC POWERs serviceteknikere, 
for at forhindre skade på XRGI®-anlægget.

  Tryk på OK for at nulstille alarmen.

Figur 48



6 .  P L E J E  O G  S E R V I C E

6 . 1  P L E J E

6 . 2  S E R V I C E

Servicearbejdet skal udføres af EC POWER-autoriserede personer. Kontakt din EC POWER-forhandler.

Se EC POWER's manual om idriftsættelse og service for servicevejledningerne for de enkelte XRGI®-anlæg. 
Det er altid kun den aktuelle version, som fi ndes på WWW.ECPOWER.EU, der er gældende

Garantien bortfalder, hvis servicearbejdet udføres senere end 200 driftstimer efter de anbefalede driftstimeintervaller.
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Servicearbejdet skal udføres af EC POWER-autoriserede personer. Det er kundens ansvar at service og vedligeholdelse af 
XRGI®-anlægget overholdes. Dersom dette ikke overholdes bortfalder reklamationsretten på XRGI®-anlægget. Der kan tegnes en 
servicekontrakt med EC POWER i fl ere niveauer.

S E R V I C E I N T E R V A L L E R  F O R  X R G I ®  A N L Æ G G E N E :

Rengør beklædningskomponenterne på dit anlæg med en fugtig klud og en smule sæbe Det er ikke tilladt at bruge skure- eller 
rensemidler, der kan beskadige beklædningskomponenterne eller betjeningselementerne af kunststof.

De foreskrevne servicearbejder og -intervaller skal overholdes for en sikker og fejlfri drift af XRGI®-anlægget. For at kunne gøre rekla-
mationskrav gældende skal dette arbejde skal udføres af EC POWER eller en EC POWER-autoriseret person/vedligeholdelsesudbyder. 
Sikkerhedsstyrelsens gasreglement for gasmotorer foreskriver at alle gasmotorinstallationer skal tilses dagligt (Gasreglement B4). 
Dette skal ikke udføres af faguddannet personel, men kan gøres af personel der er informeret om XRGI®-anlægget.

XRGI® 6/9

XRGI® 6- og XRGI® 9-anlæggene skal af hensyn til den sikre og på-
lidelige drift plejes og serviceres efter 10.000 driftstimer eller senest 
efter to år.

XRGI® 15

XRGI® 15-anlægget skal af hensyn til den sikre og pålidelige drift ple-
jes og serviceres efter 8.500 driftstimer eller senest efter to år.

XRGI® 20

XRGI® 20-anlægget skal af hensyn til den sikre og pålidelige drift ple-
jes og serviceres efter 6.000 driftstimer eller senest efter to år.

Efter 10.000 timer eller senest efter 24 måneder

Efter 20.000 timer eller senest efter 48 måneder

Efter 30.000 timer eller senest efter 72 måneder

Efter 40.000 timer eller senest efter 96 måneder

Efter 50.000 timer eller senest efter 120 måneder

Efter 8.500 timer eller senest efter 24 måneder

Efter 17.000 timer eller senest efter 48 måneder

Efter 25.500 timer eller senest efter 72 måneder

Efter 34.000 timer eller senest efter 96 måneder

Efter 42.500 timer eller senest efter 120 måneder

Efter 6.000 timer eller senest efter 24 måneder

Efter 12.000 timer eller senest efter 48 måneder

Efter 18.000 timer eller senest efter 72 måneder

Efter 24.000 timer eller senest efter 96 måneder

Efter 30.000 timer eller senest efter 120 måneder



Der skal altid anvendes originale reservedele og komponenter fra EC POWER. Garantien bortfalder, hvis der bliver 
anvendt andre komponenter og materialer.

V I S N I N G  A F  S E R V I C E B E H O V

Du kan kontrollere dit XRGI®-anlægs driftstimer i EC POWER-servicedatabasen. Her får du endvidere vist, hvornår dit XRGI®-anlæg 
skal serviceres næste gang.

Kontakt din EC POWER-fagmedarbejder, og lad ham/hende stå for servicen. Hvis der ikke er vist en service, betyder det, at dit 
XRGI®-anlæg kræver vedligeholdes efter senest to år. Serviceteknikeren skal ved hver eneste service udfylde og underskrive 
servicehæftet på stedet.

Vær opmærksom på følgende for at undgå eventuel beskadigelse af XRGI®-anlægget som følge af en manglende eller mangelfuld 
service:

  serviceintervallerne skal overholdes.

  Servicearbejdet skal udføres af EC POWER-autoriserede personer.

  Du har mulighed for at tegne en servicekontrakt.

Daglig eftersyn omfatter:

  visuel kontrol for utætheder i fl eksible slanger, skrueforbindelser, gas- og forbrændingsgasledninger,

  kondensatledning og kondensatbehandlingsanlæg, anordning til påfyldning af olie og lignende,

  visuel kontrol af det elektriske anlæg, sensorer og ledninger,

  kontrol af olieniveau i motoren og olieforrådsbeholder, i givet fald påfyldning af olie,

  kontrol af væskeniveau i kølemiddelbeholder til power unit kredsen (i Q-varmefordeleren) og kredsløb for det opvarmede vand 
(valgfrit), i givet fald påfyldning af EC POWER Engine Coolant og udluftning at motorens kølekreds,

  rensning af snavsfi lter,

  kontrol og i givet fald rengøring af vandlås.
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