
              2017-02-08 

ComfortZone- ny mjukvara version 1.7  

Avsedd för frånluftsvärmepumpar av Excellence-modeller. 

Gäller modellerna EX35, EX50,EX65, EX35L, EX50L, EX65L fr o m SN 1650473860 

 

Nya funktioner 
 

1. Fläktstyrkan kan styras så att den går ned till en miniminivå under förprogrammerade tider. 

- Tiderna kan programmeras under timmar per veckodag. 

- Som option kan fläkten kan gå upp till normal hastighet då kompressorn är på. 

- Nya ikoner på display visar fläktstyrningen 

 

 

 

 

2. Det är nu möjligt att kontrollera en extern växelventil för shuntkontroll av cirkulationsvatten. 

(Se bild nedan) 

 

3. Eleffekt till kompressor kan synkroniseras med tillgänglig effekt från solceller. Detta betyder att 

även lågeffekt från solceller kan utnyttjas optimalt för värmeproduktion. 
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4. Minsta cirkulationsflöde sänkt till 3 l/min för alla modeller.  

5. Nytt menyspråk. Danska. 

6. Inverter status kan avläsas från display mha specialkabel. – ej allmänt tillgänglig 

7. Inverteralarm med förklarande text blir läsbart från display mha specialkabel – ej allmänt 

tillgänglig 

8. Reducering av kompressorfrekvens vid höga varmvattenstemperaturer. 

Funktionsförbättringar 
1. Alla värmepumpsalarm blockeras då värmepumpen befinner sig i elpatronvärme-läge. 

2. Frekvenssänkning  av kompressor innan varmvattensproduktion påbörjas. 

3. Elektroniska expansionsventilens styrning har förbättrats för att kunna hantera en större 

bandbredd av kompressorfrekvenser 

4. Stopp vid variabel minimum frekvens 

Eliminerar risken för kompressoralarm vid decelaration till stillastående. 

5. Förbättrad extra varmvatten funktion. 

6. Förändrat stopp av varmvattenproduktion styrd av kondenseringstemperatur 

7. Reducering av kompressorfrekvens vid höga varmvattenstemperaturer. 

 

 

 

Konfigurationsförändringar 
1. Ökad minsta expansionsventilöppning. 

- Reducerar risken för larm Lågtryck 2. 

2. Ökad timeouttid för minsta expansionsventilöppning 

Ökad från 15 till 30 min för att reducera risken för falsklarm EEV minpos timeout 

3. Ökad  fördröjning av larm ”max framledningstemp ”. 

- Ökad från 2 till 5 min. 

- Förhindrar falskt alarm ”Uppvärmning  övervärme”  vid lågt cirkulationsflöde  

4. Reducerad decelearation från 2,0 Hz/s till  0,3 H z/s för EX35 

- Ger mjukare arbetsgång. 

 

 

 


