
Aktiverade funktioner
Visar de olika funktioner som har 
blivit aktiverade. Även genväg för 
att direkt kunna gå till respektive 
funktion som är aktiverad och göra 
nya inställningar eller stänga av.

* ** Gasolflaska full/tom
Symbolen visas när givaren på 
DuoControl är inkopplad och akti-
verad. Om Eis-EX är installerat visas 
en snöflinga inuti gasbehållaren. 
Grön flaska = Full flaska  
Röd flaska = Tom flaska  

Grön lysdiod
Indikerar att panelen/värmepannan 
är påslagen. Växlar den till röd färg 
indikerar det att det finns ett felmed-
delande.

Cirkulationspump
Visar när cirkulationspumpen        
är i drift.

Innetemperatur 
Visar innetemperaturen.

Utetemperatur
Visar utetemperaturen                
(om givare är monterad).

Klocka
Visar dag och tid.

On-/Off-knapp
Huvudbrytare för värmepanna.

230 V 
Visar när 230 V är anslutet till 
värmepannan.

Höghöjdsläge 
Symbolen blinkar om höghöjds-
läget är aktiverat.

Symbolen blinkar vid uppvärmning 
av *Alde Flow när den är inställd 
på läget för mer varmvatten.

Verktygsmeny
Från inställningsmenyn är det  
möjligt att gå vidare till verktygs-
menyn med manöverpanelens 
övriga funktioner.

Inställning av önskad innetemperatur
Temperaturen kan ställas in från +5°C 
till +30°C i intervaller på 0,5°C.

Uppvärmning med 230 V elpatron
Tre effektval: 1, 2 eller 3 kW.  
Ju högre effekt du väljer desto  
snabbare blir uppvärmningen.

Uppvärmning med gasol
Värmepannan arbetar på gasolbrän-
naren. Effekten styrs automatiskt efter 
värmebehov.

Belysning på AC
Slå av/på samt dimra    
AC-belysningen.

Varmvatten
Tre alternativ på inställningar.  
Inget varmvatten, normaldrift samt 
extra varmvatten. Vid extra varm-
vatten höjer värmepannan tillfälligt 
vattentemperaturen från 50°C till 
65°C under 30 minuter. Cirkula-
tionspumpen står stilla under tiden.

MENU-knapp
Knapp för att aktivera inställnings-
menyn.

Manöverpanelen är indelad i tre menykategorier:
Informationsmeny. Här visas tid, inner- och yttertemperatur samt vad som är inkopplat till Alde Compact 3020 HE.
Inställningsmeny. Det är här samtliga basinställningar görs för värmen, som önskad temperatur, extra varmvatten 
samt energival gas eller el eller kanske båda.
Verktygsmeny. Här kan man justera och koppla in många extra funktioner till Alde Compact 3020 HE som gör ditt 
värmesystem till toppklass. Läs mer om detta på nästa sida.

* ** Komplett klimatautomatik (ACC)
Om du har en Truma AC installerad och kopplad till 
panelen så är knappen ACC blå och det är möjligt 
att styra AC från panelen. Denna funktion gör det 
möjligt att få en helautomatiskt klimatautomatik av 
både värme, kyla och varmvatten.

OBS! 
* Symbolen för funktionen visas i manöverpanelen endast när ett optionkort är installerat.
** Produkten måste vara installerad och aktiverad för att denna funktion skall kunna användas.

Dagautomatik
Symbolen visas när funktionen är 
på och blir grön när den aktiveras

Nattautomatik
Visar att nattautomatik är på.     
Blir grön när den aktiveras.

Automatsk start 
Symbolen visas när funktionen 
är aktiverad

Informationsmeny

Inställningsmeny
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OBS! 
* Symbolen för funktionen visas i manöverpanelen endast när ett option-
kort är installerat.
** Produkten måste vara installerad och aktiverad för att denna funktion 
skall kunna användas.

 Nattautomatik 
Används för att automatiskt ändra vissa funktioner 
nattetid som t.ex. temperatursänkning eller stänga av 
varmvattnet.

 Dagautomatik 
Används för att automatiskt ändra vissa funktioner 
dagtid t.ex. om man under dagen är bortrest och vill 
sänka temperaturen.

 Prio inställning 
Välj vilken energityp, gas eller el, som skall prioriteras 
i första hand. 

 Ljusstyrka 
Justerar ljusstyrkan i displayens arbetsläge i tre steg. 
Även bakgrundsbelysningens viloläge kan ställas i tre 
olika lägen, mörk, ljus och inverterad. 

 Inställningar rumsgivare * ** 
Är flera rumsgivare installerade kan du välja vilken 
sensor som ska vara aktiv, t.ex. bodelen, sovdelen eller 
i panelen.

 Klocka 
Visar dag / tid och måste ställas in om automatisk tem-
peraturändring eller automatisk start skall användas.

 Automatisk temperaturhöjning (legionella) 
Värmepannan startar och arbetar i 30 minuter på 
max-temp för att minska risken för legionella. 

 Offset 
Om temperaturen som visas i panelen inte motsvarar 
den verkliga, kan temperaturen justeras med ±5 °C i 
panelen.

 Höghöjdsläge 
Funktionen används bara om värmepannan kommer 
att drivas av gasol på höjd över 1000 m ö.h.

 Ljud 
Ljudsignaler vid olika situationer som, knappljud, 
varmvatten, gas failure m.m.

 Automatisk start 
För automatisk start av värmepannan vid vald dag 
och tidpunkt.

 Pumpinställningar 
Val av cirkulationspump samt driftläge som kan stäl-
las in på konstant drift eller styras av termostat.

 Reset 
Återställning av systemet till fabriksinställning.  

 Extern start * 
Används vid start av värmepannan utifrån, t.ex. med 
GSM** eller 230 V.

 Språk 
För att ställa om skärmen mellan olika språk (engel-
ska, franska och tyska).

 Aktivering av installerade funktioner 
Första gången värmesystemet används, 
kontrollera att rätt tillbehör/funktioner är 
aktiverade. Detta gäller också när värmesys-
temet kompletteras med tillbehör/funktioner.  
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Settings 4

Settings 2
 EisEX, 12 V defroster * ** 

Aktiverar ett värmeelement som förhindrar isbildning i 
regulatorn vintertid. 

 Belastningsvakt * ** 
Förhindrar att säkringarna på 230 V överbelastas.  
Om den totala strömförbrukning överstiger inställt 
värde, minskas värmepannans effekt automatiskt. 

 Booster * ** 
Styr hastigheten och start/stopp av fläkten i värme-
booster.  

 Pump golvvärme * ** 
Golvvärmepumpen är i drift samtidig som värmesyste-
mets huvudpump startar. 

 Pump motorvärme * ** 
Aktiverar cirkulationspumpen på husbilens motork-
rets. Värmesystemet fungerar då som en motorvär-
mare och via värmeväxlaren värmer upp kylarvätskan 
i motorn.

Verktygsmenyer


