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1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar

1.1 Symbolförklaring

Varningar

Signalord i början av en varning markerar vilket slags och 
hur allvarliga följderna kan bli om säkerhetsåtgärderna 
inte följs.

• ANVISNING betyder att sakskador kan uppstå.

• SE UPP betyder att lätta eller medelsvåra personska-
dor kan uppstå.

• VARNING betyder att svåra personskador kan uppstå.

• FARA betyder att livshotande personskador kan upp-
stå.

Viktig information

Ytterligare symboler

Varningar i texten betecknas med en var-
ningstriangel och grå bakgrund.

Vid strömfara har utropstecknet i varnings-
triangeln ersatts med en blixtsymbol.

Viktig information som inte anger faror för 
människor eller saker kännetecknas med 
symbolen bredvid. De begränsas genom lin-
jer ovanför och under texten.

Symbol Betydelse

B Handling

Hänvisning till andra ställen i dokumen-
tet eller till andra dokument

• Uppräkning/post i lista

– Uppräkning/post i lista (2:a nivån)

Tab. 1



Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar

6 720 648 556 (2011/05) 5

1.2 Säkerhetsanvisningar

Fara vid gaslukt

B Stäng gasventilen ( sida 8).

B Öppna fönster och dörrar.

B Aktivera inga elektriska brytare.

B Släck öppna lågor.

B Ring till gasleverantörsföretaget och auktoriserad 
installatör från en telefon utanför huset.

Fara vid gaslukt

B Koppla från apparaten ( sidan 9).

B Öppna fönster och dörrar.

B Kontakta en auktoriserad specialistfirma.

För apparater med rumsluftberoende drift: 
risk för förgiftning genom avgaser vid otillräcklig för-
sörjning med förbränningsluft

B Säkerställ att systemet har förbränningsluftförsörj-
ning.

B Ventilationsöppningar i dörrar, fönster och väggar får 
inte förslutas eller förminskas.

B Säkerställ att förbränningsluftförsörjningen även är 
tillräcklig för eftermonterade apparater som t.ex. från-
luftsfläktar, samt köksfläktar och klimatanläggningar 
med luftbortförsel till utsidan.

B Ta inte apparaten i drift om förbränningsluftförsörj-
ningen är otillräcklig.

Skador på grund av felaktig användning

Felaktig användning kan leda till personskada och/eller 
produktskador.

B Säkerställ att barn inte oavsiktligt använder produk-
ten eller leker med densamma.

B Säkerställ att endast personer, som har förutsätt-
ningar att använda produkten på ett korrekt sätt, får 
tillgång till densamma.

Explosionsrisk genom lättantändlig gas

Låt endast auktoriserade verkstäder utföra arbete på 
gasförande delar.

Installation, ombyggnad

Låt endast auktoriserade verkstäder installera eller 
bygga om apparaten.

Modifiera inte avgasförande delar.

Täpp aldrig till säkerhetsventilernas utlopp. Under upp-
värmning strömmar vatten från ackumulatortanken ut ur 
säkerhetsventilen.

Inspektion och underhåll

Verksamhetsutövaren ansvarar för värmeanläggningens 
säkerhet och miljövänlighet (tyska immissionsskyddsla-
gen).

Teckna därför ett service- och inspektionsavtal med en 
auktoriserad specialistfirma. Avtalet ska innefatta årlig 
inspektion och behovsberoende underhåll. Detta garan-
terar att systemet får hög verkningsgrad och miljövänlig 
förbränning.

Explosiva och lättantändliga material

Använd eller lagra aldrig lättantändliga material (papper, 
förtunning, färger osv.) i närheten av apparaten.

Förbrännings-/rumsluft

Håll förbrännings-/rumsluften fri från aggressiva ämnen 
(t.ex. halogenkolväten som innehåller klor- eller fluorför-
eningar), för att undvika korrosion.
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2 Produktinformation

2.1 Ändamålsenlig användning
Apparaten får endast användas i slutna varmvatten-vär-
mesystem.

All annan användning är inte ändamålsenlig. Vi ansvarar 
inte för skador som beror på otillåten användning.

Kommersiell och industriell användning av apparaterna 
för att skapa processvärme är inte tillåten. 

I kapitlen i monterings- och servicehandboken finns 
anvisningar för godkända driftförhållanden för specialis-
ter

2.2 EG-försäkran om överensstämmelse
Denna produkt uppfyller i konstruktion och driftbete-
ende kraven i de europeiska direktiven samt kraven i 
kompletterande nationella föreskrifter. Överensstäm-
melsen med kraven intygas med CE-märkningen.

En konformitetsförklaring för produkten kan skickas på 
begäran. Använd adressen på baksidan av den här hand-
boken för att beställa konformitetsförklaringen.

Den uppfyller kraven på kondenspannor med avseende 
på energisparförordningen.

Kvävehalten i avgaserna är mindre än 80 mg/kWh.

Apparaten är kontrollerad enligt EN 677.

2.3 Typöversikt
Apparaterna Milton HighLine 14 och HighLine 24 är gas-
brännare med inbyggd värmepump och växelventil för 
anslutning av en ackumulatortank med indirekt upp-
värmning.

Apparaterna Milton HighLine 24 Combi är gasbrännare 
med inbyggd värmepump, växelventil och plattvärmeväx-
lare för husvärme och varmvattenberedning som arbetar 
efter genomströmningsprincipen.
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3 Förbereda apparaten för idrifttagning

3.1 Översikt av anslutningarna

Bild 1

1 Framledningskran (tillbehör)
2 För apparater med ackumulatortank: ackumulatortankens 

framledning
För HighLine 24 Combi-apparater: varmvatten

3 Gaskran (tillbehör)
4 För apparater med ackumulatortank: returkran för ackumu-

latortank (tillbehör)
För HighLine 24 Combi-apparater: kallvattenkran (tillbehör)

5 Returkran för husvärme (tillbehör)
6 Trattsifon (tillbehör)

3.2 Öppna gasventilen
B Tryck ner handtaget och vrid åt vänster så långt det 

går
(handtaget i flödesriktningen = öppet).

Bild 2

3.3 Öppna servicekranarna
B Vrid fyrkanten med en nyckel tills skåran står på flö-

desriktningen.
Skåran vinkelrätt mot flödesriktningen = stängd.

Bild 3

3.4 Kontrollera uppvärmningens drift-
tryck

Drifttrycket ligger normalt mellan 1 och 2 bar.

Om du behöver ett högre drifttryck, kan du få detta 
värde från en fackman.

Bild 4

3.5 Fylla på värmevatten
Påfyllning av värmevatten sker på olika sätt i varje värme-
anläggning. Låt därför en fackman instruera dig.

Maximalt tryck på 3 bar med maximal varmvattentempe-
ratur får inte överskridas (säkerhetsventilen öppnas).
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ANVISNING: Apparaten kan skadas.

B Fyll endast på varmvatten om apparaten 
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4 Användning

Denna bruksanvisning gäller endast denna apparat. 
Vissa av funktionerna i bruksanvisningen kan variera med 
det reglersystem som används.

Följande alternativ för reglersystemet kan användas:

• Apparat med inbyggd styrenhet ModuLine 400, 
bild 5, [8].

• Externt monterad styrenhet ModuLine 400

4.1 Översikt av manöverelementen

Bild 5

1 Knapp för ”varmvatten”
2 Knapp för ”husvärme”
3 Display
4 Knappen ”Minus” 
5 Knappen ”Plus” 
6 Knappen ”ok” 
7 Knappen ”Tillbaka” 

8 Här kan en styrenhet, t.ex. ModuLine 400, monteras (tillbe-
hör)

9 Manometer
10 Huvudbrytare
11 Knappen ”Service”
21 Knappen ”reset”
13 Knapp för ”sommar-/vinterdrift”

Fler anvisningar finns i bruksanvisningen 
för reglersystemet.

6 720 648 553-06.1O 

10 4 7 2 5 1 6 

11 13 12 

reset 

3 9 8 
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4.2 Displayindikatorer

Bild 6 Displayindikatorer

1 Ingen varmvattendrift
2 Varmvattendrift
3 Solvärmedrift
4 Väderstyrd drift (reglersystem med yttertemperaturgivare)
5 Sotningsdrift
6 Driftstörning
7 Servicedrift
6 + 7 Servicedrift
8 Brännardrift
9 Temperaturenhet °C
10 Lagringen lyckades
11 Fler undermenyer/servicefunktioner 

kan visas med knapparna + och –.
12 Alfanumeriska indikatorer (t.ex. temperatur)
13 Textrad
14 Ingen värmedrift
15 Värmedrift

4.3 Koppla till/från apparaten

Tillkoppling

B Slå på apparaten med huvudbrytaren.
Displayen aktiveras och visar snart apparatens tempe-
ratur.

Bild 7

Frånkoppling

B Stäng av apparaten med huvudbrytaren.
Displayen slocknar.

B Om gaspannan ska tas ur drift en längre tid: Beakta 
frostskyddet ( kapitel 4.8).

13 121415 

2 3 4 876 95

11
6 720 619 605-12.1O 

10

1

Sifonpåfyllningsprogrammet startar efter 
varje tillkoppling. Apparaten går med mini-
mal värmeeffekt i ca. 15 minuter för att kon-
densatsifonen ska fyllas.
Symbolen  blinkar medan sifonpåfyll-
ningsprogrammet är aktivt.

Apparaten har ett pumpblockeringsskydd 
för värmepumpen, som förhindrar att pum-
pen kärvar efter längre driftstopp.
Om apparaten är avstängd är inget pump-
blockeringsskydd tillgängligt.

6 720 619 605-27.1O 
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4.4 Koppla till uppvärmningen

4.4.1 Slå på/stänga av värmedriften

B Tryck på knappen  tills symbolen  eller  blin-
kar på displayen.

Bild 8 Indikator för värmedrift 

B Tryck på knappen + eller –  för att slå på eller stänga 
av värmedriften:

–  = värmedrift

–  = ingen värmedrift

B Tryck på knappen ok för att spara inställningen.
Symbolen  visas ett kort tag.

Bild 9 Indikator för värmedrift

När brännaren är påslagen visas symbolen .

4.4.2 Ställa in den maximala framledningstemperatu-
ren

Den maximala framledningstemperaturen kan ligga mel-
lan 30 °C och 82 °C1) Den aktuella framledningstempe-
raturen visas på displayen. 

Om värmedrift är påslagen:

B Tryck på knappen .
Den inställda maximala framledningstemperaturen 
blinkar och symbolen  visas på displayen.

Bild 10

B Tryck på knappen + eller –  för att ställa in den öns-
kade maximala framledningstemperaturen.

B Tryck på knappen ok för att spara inställningen.
Symbolen  visas ett kort tag.

Bild 11

ANVISNING: Risk för att värmeanläggningen 
fryser sönder. Om värmedriften är avstängd, 
är endast apparaten frostskyddad.

B Vidta frostskyddsåtgärder vid frostrisk 
( sida 13).

Om ”ingen värmedrift” är inställd, kan vär-
medriften inte aktiveras via det anslutna reg-
lersystemet.

6 720 619 605-15.1O 

6 720 619 605-14.1O 

1) Maximivärdet kan sänkas av en servicetekniker.

Överskrid inte den högsta tillåtna framled-
ningstemperaturen för golvvärme.

Framledningstempera-
tur Användningsexempel

ca 50 °C Golvvärme

ca 75 °C Radiatorvärme

ca 82 °C Konvektorvärme

Tab. 2 Maximal framledningstemperatur

6 720 619 605-13.1O 

6 720 619 605-14.1O 
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4.5 Ställa in varmvattenberedning

4.5.1 Slå på/stänga av varmvattendrift

B Tryck på knappen  tills symbolen  eller  blin-
kar på displayen.

Bild 12 Indikator för varmvattendrift 

B Tryck på knappen + eller –  för att ställa in önskad 
varmvattendrift:

–  = varmvattendrift

–  + eko = ekodrift

–  = ingen varmvattendrift

B Tryck på knappen ok för att spara inställningen.
Symbolen  visas ett kort tag.

Bild 13 Indikator för ekodrift

När brännaren är påslagen visas symbolen .

Varmvatten- eller ekodrift?

Apparater med ackumulatortank:

• Varmvattendrift
Om temperaturen i ackumulatortaken sjunker mer än 
5 K (°C) under den inställda temperaturen, värms ack-
umulatortanken till den inställda temperaturen igen. 
Därefter övergår apparaten till värmedrift.

• Ekodrift
Om temperaturen i ackumulatortaken sjunker mer än 
10 K (°C) under den inställda temperaturen, värms 
ackumulatortanken till den inställda temperaturen 
igen. Därefter övergår apparaten till värmedrift.

För HighLine 24 Combi:

• Varmvattendrift
Apparaten hålls konstant på den inställda temperatu-
ren. Det ger korta väntetider vid varmvattenavtapp-
ning. Apparaten slås på även om inget varmvatten 
tappas av.

• Ekodrift

– Inte förrän varmvatten tappas av, sker en uppvärm-
ning till den inställda temperaturen.

– Med behovsregistrering.
Genom att man snabbt öppnar och stänger varm-
vattenkranen värms vattnet upp till inställd tempe-
ratur.

Om ”ingen varmvattendrift” har ställts in, 
kan varmvattendriften inte aktiveras via det 
anslutna reglersystemet.

6 720 619 605-18.1O 

6 720 619 605-19.1O 

Behovsregistreringen ger maximal gas- och 
vattenbesparing.
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4.5.2 Ställa in varmvattentemperaturen

B Ställa in varmvatten- eller ekodrift ( sida 11).

B Tryck på knappen .
Den inställda varmvattentemperaturen blinkar.

Bild 14

B Tryck på knappen + eller –  för att ställa in den öns-
kade varmvattentemperaturen till mellan 40 och 
60 °C.

B Tryck på knappen ok för att spara inställningen.
Symbolen  visas ett kort tag.

Bild 15

4.6 Ställa in reglersystemet

Bild 16 Exempel för styrenheten ModuLine 400 (tillbe-
hör)

För att undvika bakterietillväxt, t.ex. legio-
nellabakterier, bör varmvattentemperaturen 
minst ställas in på 55 °C.

6 720 619 605-20.1O 

6 720 619 605-19.1O 

Om ett reglersystem ansluts ändras vissa av 
de funktioner som beskrivs här. Reglersyste-
met och bascontrollern kommunicerar in-
ställningsparametrar inbördes.

Se bruksanvisningen för det reglersystem 
som används. Där finns information om

B hur driftsättet och värmekurvan kan stäl-
las in för väderstyrd reglering,

B hur du kan ställa in rumstemperaturen,

B hur du kan värma upp kostnadseffektivt 
och spara energi 

6 720 642 671-11.1TD
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4.7 Slå på/stänga av manuell sommardrift 
Värmepumpen och därmed uppvärmningen är avstängd. 
Varmvattenförsörjningen och spänningsmatningen till 
reglersystemet stoppas.

Slå på manuell sommardrift:

B Tryck på knappen /  tills symbolen  blinkar på 
displayen.

Bild 17

B Tryck på knappen ok för att spara inställningen.
Symbolen  visas ett kort tag.

Bild 18

Stänga av manuell sommardrift:

B Tryck på knappen /  tills symbolen  blinkar på 
displayen.

B Tryck på knappen ok för att spara inställningen.
Symbolen  visas ett kort tag.

Fler anvisningar finns i bruksanvisningen för reglersyste-
met.

4.8 Ställa in frostskydd

Frostskydd för värmesystemet:

B Ställ in en maximal framledningstemperatur på 30 °C 
( kapitel 4.4.2) .

-eller- Gör så här om apparaten inte ska vara tillkopplad:

B Låt en fackman blanda ut frostskyddsmedel (se instal-
lationsanvisningen) i varmvattnet och tömma varmvat-
tenkretsen.

Fler anvisningar finns i bruksanvisningen för reglersyste-
met.

Frostskydd för beredaren:

Ackumulatortanken är frostskyddad även om varmvat-
tenberedningen är avstängd.

B Ingen varmvattendrift  ( kapitel 4.5.1).

ANVISNING: Risk för att värmeanläggningen 
fryser sönder. I sommardrift är frostskyddet 
begränsat till apparaten.

B Vidta frostskyddsåtgärder vid frostrisk 
( sida 13).

6 720 619 605-21.1O 

6 720 619 605-17.1O 
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5 Anvisningar för att spara energi 

Värm sparsamt

Apparaten är konstruerad för att använda så lite gas som 
möjligt och för att orsaka så liten skada på miljön som 
möjligt, samtidigt som den ska ge hög bekvämlighet. 
Gastillförseln till brännaren regleras av bostadens vär-
mebehov. När värmebehovet sjunker arbetar apparaten 
med mindre låga. Fackmannen kallar detta för kontinuer-
lig reglering. Genom denna kontinuerliga reglering blir 
temperaturväxlingarna små och värmefördelningen i 
rummen blir jämn. Detta innebär att det kan förekomma 
att apparaten är i drift under en längre tid, men ändå för-
brukar mindre gas än en apparat som ständigt slås på 
och stängs av.

Inspektion och underhåll

För att hålla gasförbrukningen och miljöpåverkan så låg 
som möjligt på längre sikt, rekommenderar vi dig att 
teckna ett service- och inspektionsavtal med en auktori-
serad specialistfirma. Avtalet ska både innefatta årliga 
inspektioner och behovsbaserat underhåll.

Värmereglering

Vi rekommenderar en värmereglering med klimatstyrd 
reglering och termostatventiler.

Mer information finns i installations- och användarhand-
böckerna för den reglercentral som används.

Golvvärme

Ställ inte in högre framledningstemperatur än den maxi-
mala temperatur som tillverkaren rekommenderar.

Vädra

Lämna inte fönstren på glänt för att vädra. Annars kom-
mer värmen att lämna rummet hela tiden, utan att luften 
i rummet blir särskilt mycket bättre. Det är bättre att låta 
ett fönster vara vidöppet under ett kortare tag.

Vrid av termostatventilerna medan rummet vädras.

Cirkulationspump

Om en cirkulationspump för varmvatten ingår i systemet, 
kan denna ställas in efter dina unika behov via ett tids-
styrningsprogram (t.ex. morgon, middag, kväll).
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6 Åtgärda driftstörningar

Bascontrollern BC25 övervakar alla säkerhets-, regler- 
och styrkomponenter. 

Om en driftstörning uppstår under drift, visas en felkod.

Om en felkod blinkar:

B Stäng av och slå på apparaten igen.

-eller-

B Håll knappen reset intryckt tills Reset visas på textra-
den. 

Apparaten återgår till drift och framledningstempera-
turen visas.

Om det inte går att åtgärda en driftstörning:

B Kontakta en auktoriserad specialistfirma eller kund-
tjänsten och uppge felkoden, samt information om 
apparaten.

Enhetsdata

När du kontaktar kundtjänst är det bra att kunna ange 
närmare information om apparaten. 
Denna information finns på typskylten eller etiketten för 
apparattyp på kåpan.

Milton HighLine (t.ex. HighLine 24 Combi...)

.........................................................................................

Serienummer ..................................................................

Datum för idrifttagning: ...................................................

Systemtillverkare: ...........................................................
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7 Underhåll

Inspektion och underhåll

Verksamhetsutövaren ansvarar för värmeanläggningens 
säkerhet och miljövänlighet (tyska immissionsskyddsla-
gen).

Ring och få ett serviceavtal med inspektion vart annat år 
och service efter behov av en auktoriserad VVS-installa-
tör eller service firma. Vid en gasförbrukning på mer än 
3000 m3/år, rekommenderas service varje år. De säkrar 
en hög verkningsgrad med miljövänlig förbränning.

Rengöra beklädnaden

Torka av beklädnaden med en fuktig trasa. Använd inte 
starka eller frätande rengöringsmedel.
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8 Miljöskydd/Avfallshantering

Miljöskydd är en av grundpelarna för Milton. 
Produktkvalitet, lönsamhet och miljöskydd är tre mål 
som alla är lika viktiga för oss. Regler och föreskrifter 
som gäller miljöskydd följs strängt.
För att skydda miljön använder vi, med hänsyn till lön-
samheten, bästa möjliga teknik och material.

Förpackning

När det gäller förpackning är vi delaktiga i de landsspeci-
fika sorteringssystem som garanterar optimal återvin-
ning. 
Alla förpackningsmaterial som används är miljövänliga 
och kan återvinnas.

Förbrukad enhet

Förbrukade enheter innehåller material som ska återvin-
nas.
Komponentgrupperna är enkla att skilja åt och materia-
len är märkta. På så sätt kan de olika komponentgrup-
perna sorteras och lämnas till återvinning eller 
avfallshantering.
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9 Snabbmanual

Koppla till/från apparaten

Slå på/stänga av värmedriften

B Tryck på knappen  tills symbolen  eller  blin-
kar på displayen.

B Tryck på knappen + eller –  för att slå på eller stänga 
av värmedriften:

–  = värmedrift

–  = ingen värmedrift

B Tryck på knappen ok för att spara inställningen.

Slå på/stänga av varmvattendrift

B Tryck på knappen  tills symbolen  eller  blin-
kar på displayen.

B Tryck på knappen + eller –  för att ställa in önskad 
varmvattendrift:

–  = varmvattendrift

–  + eko = ekodrift

–  = ingen varmvattendrift

B Tryck på knappen ok för att spara inställningen.
Symbolen  visas ett kort tag.

Ställa in reglersystemet (tillbehör)

Se bruksanvisningen för reglersystemet.

Ställa in den maximala framledningstemperaturen

B Tryck på knappen .

B Tryck på knappen + eller –  för att ställa in den öns-
kade maximala framledningstemperaturen.

Ställa in varmvattentemperaturen

B Tryck på knappen .

B Tryck på knappen + eller –  för att ställa in varmvat-
tentemperaturen.

B Tryck på knappen ok för att spara inställningen.

Slå på/stänga av manuell sommardrift 

B Tryck på knappen /  tills symbolen  blinkar på 
displayen.

B Tryck på knappen ok för att spara inställningen.

Ställa in frostskydd

B Ställ in den maximala framledningstemperaturen på 
30 °C.

6 720 619 605-27.1O 

6 720 619 605-15.1O 

6 720 619 605-18.1O 

6 720 619 605-13.1O 

6 720 619 605-20.1O 

6 720 619 605-21.1O 
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