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Betjening af Sorel-varmestyring 
 

Brugerflade Sorel-styringen har en intuitiv betjening som sammen med grafiske visninger 
giver let adgang til at tilpasse indstillinger, lave ugeprogram eller se historiske 
data. 

     

På forsideskærmen (6) vises et flowdiagram, hvor bevægelser i pumpen og 
motorventil kan ses. Desuden kan alle relevante temperaturer aflæses direkte. 
Menuen tilgås fra forsiden ved at trykke på knap 1 eller 2. Disse bruges ofte til 
at bladre op/ned i menustrukturen. Knap 3 er en gå-tilbage/afbryd-knap. 4 er 
ofte vælg/bekræft knap. Hvis knapperne har en anden funktion, vises dette 
direkte over knappen. Kritiske alarmer vises med LED-lampen (5). 

 

Menuoversigt 

Forside Viser aktuel driftsstatus i flowdiagram, fejlkoder og temperaturer. 
1. Målinger Aktuelle temperaturer. 
2. Statistik Historiske data. 
3. Tid Indstil tid og evt. ugeprogrammer. 
4. Driftstilstand Manuel overstyring af motorventil eller pumpen. 
5. Indstillinger Ændring af eks. varmekurve, driftstilstand eller 

sommerudkobling. 
6. Beskyttede 
funktioner 

Pumpe- og motorventilmotion samt frostsikring. 

7. Special 
funktioner 

Opstartsguide, blandekredsindstillinger og overstyring via 
rumtermostat. 

8. Menu spærre Begrænser adgang til særligt kritiske indstillinger. 
9. Service data Parameteroversigt. 
10. Sprog Skift mellem dansk, engelsk og tysk. 
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Symbolforklaring 
 

 

 

Pumpe til blandekreds, roterer når den er aktiveret 
 
Motorventil, bliver sort ved aktivering, på billedet åbnes 
der mere for ventilen for at hæve temperaturen 
 
Dagsprogram aktivt 
 
Natprogram aktivt 
 
Komfortprogram aktivt 
 
Dag 
 
Nat 
 
Varmekald aktiv (hvis rumtermostat er tilsluttet) 
 
Intet varmekald, anlæg deaktiveret 
 
14 dages midlertidigt varmeprogram aktivt 
 
Sidste dags temperatur i programmet fortsætter 

 

Målerplacering på VVX-units 
  

Sorel-styringen har nogle ydre dimensioner, der gør, at måleren ikke kan være 
samme sted. Derfor medfølger der på VVX fjernvarmeunits et ekstra 
målerbeslag, der giver en fast placering til måleren. Bemærk at beslaget skal 
styres ned i rørholderbeslaget (nederste billede) for at fæstnes rigtigt på sin 
plads. 
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Finjustering af indstillinger (Radiator) 
 

Varmekurve, radiator  Alle huse har forskellige varmebehov alt efter hvor effektivt der er isoleret, om 
huset er vindtæt, eller om der er store vinduer med meget direkte lysindfald. 
Alle disse faktorer påvirker hvilken varmekurve, der er egnet til huset. Derfor er 
der her nogle generelle tips til at lave den rette varmekurve til huset. 

Her er Termix-standardindstillinger for huse kun med radiatoranlæg. 

5.1 Driftsform  Auto 
5.2 Som/Vint Dag 20 °C (Sommerudkobling) 
5.3 Som/Vint Nat 20 °C (Sommerudkobling) 
5.4 Varmekurve  Knækket ved 10 °C / 1. hældning: 3,0 / 2. hældning: 1,2 
5.5 Dagkorrektion   0 °C  
5.6 Natkorrektion   0 °C 
5.9 Min. Fremløb 30 °C 
5.10 Maks. Fremløb 79 °C 

Det er altid installatørens ansvar, at de brugte indstillinger er egnede til de 
lokale forhold, så for eksempel gulve ikke beskadiges af for høj temperatur. 

     

Vi anbefaler, at der som minimum tages stilling til punkt 1+2 under 
finjusteringen. 

1. Varmekurvens 2. hældning på 1,2 passer til ældre huse med forholdsvis 
stort varmebehov. Er der energirenoveret eller tale om nyere boliger, kan 
denne eventuelt reduceres. 

2. Fremløbstemperaturen i 5.10, kan denne reduceres i det konkrete anlæg? 
3. Sommerudkoblingen slukker pumpen, når udetemperaturen overstiger 

denne indstilling. Husk at ændre indstillingen i både punkt 5.2 og 5.3. 

 

Komfortperioder Ønskes der forhøjet fremløbstemperatur i kortere perioder kan dette indstilles i 
ugeprogrammet, der tilgås i menu 3. Tid. Gå til punkt 3.4 og tilføj perioder på 
en valgfri dag, herefter er det muligt at kopiere til hverdage, weekend eller alle 
dage. Fremløbstemperatur er fabrikskodet til normal temperatur (0 °C) i 
driftstilstanden ”Dag”. For at tilpasse dette skal der justeres på forskellen 
mellem Dag-/Natkorrektion-indstillingen i punkt 5.5/5.6 og indstillingen 5.7 
Komfort forøg. 
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1-Strengsanlæg 
 

I et 1-strengsfjernvarmeanlæg kan det være svært at opretholde en 
tilfredsstillende komforttemperatur og samtidig have en fornuftig afkøling på 
anlægget. Nedenfor er der indstillingsforslag til  Sorel varmestyringen og 
egnede pumpeindstillinger. 
Alle 1-strengsfjernvarmeanlæg er ikke ens, så følgende indstillinger er kun 
vejledende. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at flytte anlæggets 
fremløbstemperaturføler fra anlæggets fremløbsrør til returrør. 
 
Vi anbefaler, at 1-strengsanlægget er udstyret med Danfoss 
RA-G ventil til 1-strengsanlæg. 

Grundfos UPM3 AUTO pumpen bør være i indstilling:  
Proportionalt tryk 1 eller 2. 
I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at have pumpen i indstilling: 
Konstant tryk 1 eller 2. Se øvrig dokumentation for mere detaljeret vejledning. 

 

Fremløbstemperaturføler på returstrengen 

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at flytte anlæggets 
fremløbstemperaturføler fra anlæggets fremløbsstreng til returstrengen. Når 
man flytter S2 temperaturføleren til returstrengen, er man nødt til at ændre 
indstillingerne. Især skal varmekurven sænkes en del, f.eks. 0.3 - 0.7. Se 
indstillingsmulighederne nederst på siden. På næste side vises de ændrede 
følerplaceringer på hhv. indirekte og direkte anlæg. 
 

 S2 føleren har en meget central rolle for Sorel varmestyringen. 
Føleren bruges til at regulere varmeanlæggets temperatur i forhold til den 
beregnede temperatur, som normalvis er fremløbstemperaturen. Nu bliver det 
i stedet en returcirkulationstemperatur, som regulatoren styrer efter. 
Derfor er man nødt til at ”snyde” regulatoren til at beregne så lav en 
temperatur som muligt, uden at det går ud over rumtemperaturen i boligen. 
 

Varmekurve, 1-streng Termix-standardindstillinger for huse med 1-strengsanlæg: 

 5.1 Driftsform  Auto 
5.2 Som/Vint Dag 20°C (Sommerudkobling) 
5.3 Som/Vint Nat 20°C (Sommerudkobling) 
5.4 Varmekurve Knækket ved -10 °C /1. hældning: 0,7 / 2. hældning: 0,0 

(1.: Anbefalet område: 0,3 og 1,0) 
5.5 Dagkorrektion 10 °C  
5.6 Natkorrektion 10 °C 
5.9 Min. Fremløb 30 °C  
5.10 Maks. Fremløb 79 °C  

 
Det er altid installatørens ansvar, at de brugte indstillinger er egnede til de 
lokale forhold, returtemperaturen kan blive forhøjet ved dårlig indregulering. 
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Følerplacering, 1-streng   
 
 Alternativ følerplacering ved 1-strengsanlæg. 
 

  
 - Indirekte varmeanlæg (VVX) 
 

Bemærk at S2 føleren passer til 22mm rør, men denne skal nu bruges på et 
18mm rør, derfor skal clipsen have et let bøj for at passe. 

  
 
 

  
 - Direkte varmeanlæg (VMTD) 
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Gulvvarmeindstillingsforslag 
 

Boliger, hvor der kun er gulvvarme, skal bruge andre temperaturindstillinger 
for at beskytte gulve og udnytte varmen optimalt. 

Her er Termix-standardindstillinger for huse kun med gulvvarme. 

5.1 Driftsform  Auto 
5.2 Som/Vint Dag 20°C (Sommerudkobling kan evt. forhøjes) 
5.3 Som/Vint Nat 20°C (Sommerudkobling kan evt. forhøjes) 
5.4 Varmekurve  Knækket ved 4 °C / 1. hældning: 0,5 / 2. hældning: 0,0 
5.5 Dagkorrektion 10 °C  
5.6 Natkorrektion 10 °C 
5.9 Min. Fremløb 15 °C 
5.10 Maks. Fremløb 79 °C 

 

Varmekurve gulvvarme  Vejledning i omstillingen fra radiator- til gulvvarmeindstillinger: 

 Gå til menu 5. Indstillinger 
 Vælg 5.4 Varmekurve ved at trykke på knap 4. 
 Varmekurven skal stå på Delt. – Tryk OK. 

Tryk på knap 2 indtil knækpunkt 4 °C findes, bekræft med OK.  
Tryk på knap 2 indtil 1. hældning 0,5 findes, bekræft med OK.  
Tryk på knap 2 indtil 2. hældning 0,0 findes, bekræft med OK 
Tryk på Knap 3, og kvittér med Ja for at gemme på knap 4. 

      
Dag- og natkorrektion  Gå til menu 5.5 tryk knap 4.  
 Tryk på knap 2 indtil indstillingen 10 °C nås.  
 Gentag for natkorrektion i menu 5.6, der også stilles på 10 °C. 

Frem- og returtemperatur Menu 5.9: Ret Min. Fremløb til 15 °C. 
 Menu 5.10: Ret Maks. Fremløb til 79 °C. (gælder kun sikkerhedsudkoblingen) 
 Bemærk: Tryk ”esc” for at komme retur og bekræft ændringen med ”ja”. 

 

Nu er der indstillet til Termix-standardgulvvarmeindstillinger. Tilpas 
temperaturerne efter gulvtypen og varmekurven efter hvor godt huset er 
isoleret.  
Det er altid installatørens ansvar at tilpasse indstillingerne til de lokale forhold. 
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Pumpestop via ekstern overstyring fra Icon 
 

El-tilslutning Den 2-ledede forbindelse mellem gulvvarmestyringen og Sorel-varmestyring 
forsynes direkte af varmestyringen. Relæet i gulvvarmestyringen skal altså 
være potentialfrit. 

 Afbryd strømmen til både gulvvarmestyring og varmestyring før 
ledningsmontagen påbegyndes! 

 Terminalerne aflastes ved at bruge en lille fatningsskruetrækker som vist 
nedenfor, herefter kan ledningen indsættes i terminalen. 

              

 

 2-leder-kablet monteres mellem Sorel-styring og gulvvarmestyring: 
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Nye indstillinger ved pumpestop 

Tilpasning af indstillinger i Sorel MHCC. Bemærk der skal samtidig tilrettes til 
gulvvarmeindstillinger, som tidligere beskrevet i denne vejledning. 

   Indstilling 5.11 ændres fra ”Sommer” til ”Sommer + RT”. 

   Tryk på knap 3 ”esc” og bekræft ændringen med ”Ja”. 

   Indstilling 7.5.5 ændres fra ”Ingen” til ”Rum”. 

   Tryk ”esc” og bekræft ændringen med ”Ja”. 

    

Sommerudkobling Nogle ønsker at tilpasse sommerudkoblingen ved gulvvarme. Så der ikke 
lukkes for motorventilen og cirkulationen, når udetemperaturen overstiger 20 
°C. 

 Dette gøres således: Indstilling 5.2 + 5.3 rettes fra 20 °C til en højere værdi. 

 

 

Fabriksnulstilling 
Hvis der udføres en fabriksnulstilling, rettes alle indstillinger tilbage til 
fabrikskodningerne fra Gemina Termix. Eventuelle ændringer foretaget af 
installatøren slettes altså ved at udføre denne handling. Hvis der er lavet 
specifikke ændringer i eks. varmekurven, anbefales det at nedskrive disse før 
en eventuel fabriksnulstilling.  

Se ark på næste side. 

Gå til menu 7 Specialfunktioner, 7.3 Fabriksindstillinger, bekræft med Ja.
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Brugertilpassede indstillinger 

Notér gerne ændrede brugerindstillinger i dette skema til senere reference. 

 

Dato: 

Installatør/Bruger: 

 

Menu Navn Brugertilpasset Termix Radiator Termix Gulvvarme 

3.3.x Dagsprogram  0:00-23.59 - Alle dage 0:00-23.59 - Alle dage 

3.4.x Komfortprogram  Off Off 

5.1 Driftstilstand  Auto Auto 

5.2 Sommer udkobling D  20 °C  (Hæves evt.)    20 °C 

5.3 Sommer udkobling N  20 °C (Hæves evt.)    20 °C 

5.4 Varmekurve  Delt: 10,0°C/3,0/1,2 Delt: 4,0°C/0,5/0,0 

5.5 Dagkorrektion  0 °C 10 °C 

5.6 Natkorrektion  0 °C 10 °C 

5.7 Komfort forøg.  0,0 °C 0,0 °C 

5.9 Min. Frmløb  30 °C 15 °C 

5.10 Maks. Frmløb  79 °C 

(Gælder kun sikkerhedsudkobl.) 

79 °C 

(Gælder kun sikkerhedsudkobl.) 

5.11 VarmeKreds afbr.  Sommer *(Evt. +RT) Sommer 

5.18 Maks. Returtemp.  50,0 °C 50,0 °C 

5.19 Forstærkning  2,0 °C 2,0 °C 

6.2 Frostsikring  Til Til 

7.5.5 Rumtermostat  Ingen *(Evt. Rum) Ingen 

* Hvis der er etableret pumpestop via S4 er der ændrede indstillinger i menupunkt: 5.11 / 7.5.5. 
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Gemina Termix påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Gemina Termix forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine 
produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre i allerede aftalte specifikationer. 
Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Gemina Termix og Gemina Termix-logoet er varemærker tilhørende Gemina Termix A/S. Alle rettigheder forbeholdes. 
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