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Denna servicehandbok är avsedd att vara till hjälp vid service och felsökning i husbilar och husvagnar  
utrustade med Alde Compact 3000 92x-94x. Handboken skall också vara till hjälp vid reservdelsbeställning.  
Dessutom ges en allmän information om hur Aldes centralvärmesystem är uppbyggt och hur det fungerar.
Vid service på komponenter för gasol och 230 Volt skall nationella regler för behörighet följas.  
Efter service på pannan skall alltid servicejournalen fyllas i. 

Alde International Systems AB
Serviceavdelningen

OBS! Vi reserverar oss för eventuella ändringar som sker efter det att denna handbok tryckts.

Förord
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Centralvärmesystemet består av två eller tre värmekällor. 
Gasolpanna, 230 volts elpatron samt en externt monterad 
värmeväxlare för husbilar. Gasolpannan/elpatronen värmer 
upp en vätske bland ning bestående av vatten (60%) och 
glykol (40%). Med hjälp av en 12 volts cirkulationspump 
som är placerad i ett expansionskärl, cirkulerar det varma 
glykolvattnet runt i värmesystemet genom rör och kon-
vektorer. 

Konvek torerna som är placerade utmed ytterväggarna, 
värmer upp luften som stiger uppåt och värmer väggar och 
möbler. Eftersom varm luft stiger bildas det en luftspärr som 
håller kylan borta från fönstren. 
Rumstemperaturen inne i vagnen styrs av en 12 volts 
rumstermostat på manöverpanelen. 
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Kontrollera regelbundet värmesystemets vätskenivå i 
expansionskärlet. Nivån skall ligga ca 1 cm över Min-
strecket vid kallt system. Värmesystemet skall vara fyllt 
med en vätskeblandning bestående av vatten och glykol. 
Använd helst färdigblandad glykol av hög kvalité (med inhi-
bitor) avsedd för värmesystem av aluminium.
Vid användning av koncentrerad glykol skall blandningen 
bestå av 60% vatten och 40% glykol. Om värmeanlägg-
ningen utsätts för lägre temperaturer än -25 °C skall glykol-
halten höjas, dock ej över 50%.
Kärlen som vätskan hanteras i måste vara absolut rena och 
rören i värmesystemet skall vara fria från föroreningar.
Detta för att förhindra bakterie tillväxt i systemet. Glykol-
blandningen bör bytas vartannat år  då egenskaper som 
t ex korrosionskydd försämras.
Glykolhalten bör kontrolleras innan ny vätska fylls på.  
Detta för att förhindra för hög koncentration av glykol i 
vätskeblandningen.
Om vätskenivån sjunker i expansionskärlet av annat skäl 
än avdunstning, kontrollera alla skarvar, avtappningskran 
och luftskruvar så att de inte läcker. Har glykol läckt ut, skölj 
med vatten och torka upp.
Låt aldrig värmesystemet stå tomt utan glykolvätska. 

Påfyllning av vätska: 
Se till att fordonet står vågrätt och kontrollera att luftskru-
var och avtappningskran är stängda. Lossa cirkula tions -
pumpens plast mutter på expansionskärlet och lyft upp 
pumpen. Häll därefter sakta på glykolblandningen i expan-
sions kärlet med en vattenkanna. Vid fyllning av systemet 
kan luftfickor bildas beroende på hur rörsystemet installe-
rats. Ett bra kännetecken på att det är luft i systemet är när 
värmen bara går ut någon meter i rören från pannan, trots 
att cirkula tions pumpen är igång.
För enkel påfyllning och luftning rekommenderas Aldes 
på fyll nads  pump som med snabbhet både fyller på och 
luftar värmesystemet automatiskt.

luftning av värmesystemet i husvagn (manuellt):
Gasolpanna skall vara igång och cirkulationspumpen från-
slagen. Börja med att öppna luftskruvarna (se i vagnens 
instruktionsbok var de är placerade). Låt de vara öppna tills 
vätska kommer ut ur pipen på luftskruven. Starta cirkula-
tionspumpen och låt den gå en stund. Känn efter om rör 
och radiatorer blir varma runtom i vagnen.

om nu luften ej har försvunnit kan man förfara på föl-
jande sätt: 
Gasolpannan skall vara igång och cirkula tions  pumpen 
frånslagen. Veva ner vagnens stödhjul så långt det går så 
att vagnen lutar framåt. Låt den stå så i några minuter så 
att eventuell luft hinner vandra uppåt i systemet. Öppna 
luftskruven på högsta punkten och håll den öppen tills all 
luft kommit ut. Veva sedan upp stödhjulet till maxläge och 
förfar på samma sätt i detta läge. Ställ därefter vagnen 
vågrätt och starta cirkulations pumpen. Kontrollera att 
värmen kommer runtom i vagnen. 
Vid luftning av boogievagn eller husbil är det enklast att 
stå på ett kraftigt lutande underlag eller hissa upp med en 
domkraft.

Påfyllnadspump
Art. nr. 1900 810

1:1 SkötSel Av värmeSyStemet
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2:0 om comPAct 3000

2:1 teknISk dAtA

Så är pannan uppbyggd.
Pannan består av tre excentriskt monterade rör. Det 
innersta är värmeväxlaren som består av strängpressad 
aluminium. Runt denna har vattenmanteln för vätska till 
värmesystemet sin placering, som innehåller en 40%-ig 
glykolblandning. Utanför vattenmanteln sitter varmvatten-
beredaren, avsedd för färskvatten. De två yttre rören med 
gavlar och anslutningar är tillverkade i rostfritt stål.
Värmeväxlaren är avdelad i två cirkelhalvor med hjälp av 
en u-formad baffelplåt. Brännaren är placerad i den övre 
cirkelhalvan som utgör förbränningsrummet. Baffelplåten 
leder rökgaserna på tillbakavägen i den nedre delen av 
profilen som utgör konvektionsdelen.
På värmeväxlarens gavel är brännarhuset fastskruvat. Det 
består av fläkt, brännare, magnetventil med inbyggd redu-
ceringsventil och insugnings- respektive avgasanslutning. 
Genom det inre röret förs avgaserna ut och via det yttre 
tas insugningsluften in. Avgaserna lämnar fordonet via en 
slang antingen genom en takskorsten eller  en vägg-  skor-
sten. Insugningsluften hämtas också via samma 
skorsten (balanserat drag). 
I vattenmantelns övre del är 2 alt. 3 elelement
instuckna. Effekten på elementen
är antingen 2x1 kW eller
3x1 kW (alt.2+1 kW)
beronde på pannmodell.

Så fungerar pannan.
När rumstermostaten kallar på värme, d v s temperatu-
ren i fordonet är lägre än inställd rumstemperatur, startar 
cirkulationspumpen. Vätskan i värmesystemet börjar då 
cirkulera och kall vätska kommer in i pannan. Pannans 
termostat känner att vätsketemperaturen är för låg. En 
signal går till fläkten som startar. När trycket är högt nog i 
tryckvakten ger den i sin tur en signal att elektroniken skall 
starta tändgnistan och magnetventilerna skall öppna för 
gasen. Pannans brännare startar och värmer upp vätskan 
som cirkulerar runt i värmesystemet. När värmen i fordonet 
uppnått inställd temperatur på rumstermostaten stannar 
cirkula tions pumpen. Termostaten känner att vätskan upp-
nått rätt temperatur och brännaren stängs av. När sedan 
vätske temperaturen sjunkit några grader startar pannan 
igen.  
På så vis finns det alltid uppvärmd vätska när rumstermo-
staten kallar på värme och färskvattnet i varmvatten- 
beredaren är alltid varmt. 
Elpatronen fungerar på samma sätt, men signalen från 
termostaten går till reläerna som startar elelementen.

mått:   Höjd  Bredd  Djup
Pannans mått: 300 mm 345 mm 490 mm
Rek. min. inb.mått. 310 mm 400 mm 550 mm
Vikt:   16,5 kg
gas:
Gastryck: I3+ 28-30/37 mbar, I3B/P 30 mbar, I3B/P 50 mbar
Effekt på Propangas:  5,2 kW
Effekt på Butangas:   6,0 kW
Gasförbr. på Propangas:  380 g/h
Gasförbr. på Butangas:  430 g/h

vätskevolym / tryck
Vätskevolym glykolvätska:  4,1 liter
Vätskevolym färskvatten:  8,4 liter
Max tryck värmesystemet:  0,5 bar
Max tryck färskvatten:  3,0 bar
230 v ~
Effekt element (2 kW):  1050+1050 W
Effekt element (3 kW):  1050+1050+1050 W
12 v dc
Strömförbrukning:   1 amp (max) inkl cirk.pump
Säkring:    2 amp

ElektronikDrifts-
termostat

Över-
hettnings-
skydd

Förbrännings-
fläkt

Tryckvakt

Brännare

Elpatron

Varmvatten-
beredare

Värmeväxlare
glykolvätska

Magnetventil
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3:1 elPAtronen FungerAr ej  
orsak:
- Kontrollera att omkopplarna på manöverpanelen är i rätt 

läge (se pannans bruksanvisning).
- Säkringen för 12 V har utlöst.
- Ingen eller låg spänning till pannan. (<12 V)
- 230-volt ej ansluten.
- Överhettningsskyddet har utlöst.
- Termostaten har brutit/skadats.
- Kretskortet skadat.
- Elementet skadat.
- Fel i kablaget eller kablarnas anslutningar.
åtgärd:
 Omkopplaren för varmvatten skall vara tillslagen på 
 manöverpanelen och elkontakt tillslagen på 2 resp. 3 kW 
 på panel vid felsökningen.
- Kontrollera att säkringen för 12 V  (se fig 1 A) är hel.
- Mät ingående spänning, den får ej vara lägre än 10,8 V.
- Kontrollera att 230 voltskabeln är ansluten och att det 

finns 230 volt kopplat till fordonet.
- Kontrollera att överhettningsskyddet ej har utlöst. Vid 

behov återställ genom att först skruva av den svarta 
skyddshatten och därefter trycka in återställningsknappen 
(se fig 1 B). När överhettningsskyddet är återställt skall 
det finnas 12 volt in på en flatstiftskontakt och 12 volt ut 
på den andra (se fig 2 A). Om det är 12 volt endast på en 
av kablarna är överhettningsskyddet trasigt. 

  oBS! om överhettningsskyddet har utlöst går det inte 
att återställa förrän pannan har svalnat 10-20 °C. Innan 
pannan startas på nytt, kontrollera att den är ordentligt 
luftad.

- Kontrollera att termostaten är max uppvriden medurs 
 (se fig 1 C).
- Kontrollera att det finns spänning (12 V) på termostatens 

flatstiftskontakt 12, (grå kabel, låg temp.) och kontakt 22 
(blå kabel, hög temp.), se fig 2. Är det ingen spänning på 
kontakterna 12 och 22 men det är spänning på kontakt 11 
(röd kabel) skall termostaten bytas. 

- Kontrollera att det finns spänning på pos.9 på kretskortet  
P1 (se fig 3). Om inte skall kretskortet bytas ut.

- Kontrollera att det finns spänning på pos.12 och 15 på 
kretskortet P1 (se fig 3). Om inte, är det fel i kablage eller 
manöverpanel.

- Kontrollera elementens resistans (ca 50 ohm för 1 kW och 
25 ohm för 2kW) och isolationen mot jord (>1 Mohm). 

 Vid fel byt ut elementet.
- Kontrollera att kablagets anslutningar är hela och rätt 

monterade.
- Om inga av ovanstående åtgärder har hjälpt, skall krets-

kortet bytas ut, då felet ligger i styrreläerna för 12/230 volt. 

3:0 FelSöknIng

A

B
c

A

grå 12

Blå 22

9

15

12

röd 11röd

vAr uPPmärkSAm På rISkernA med  230 v vId All ServIce 

Fig 1.

Fig 2.

Fig 3.
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När överhettningsskyddet är återställt skall det finnas 12 
volt in på en flatstiftskontakt och 12 volt ut på den andra 
(se fig 2 A). Om det är 12 volt endast på en av kablarna 
är överhettningsskyddet trasigt.

  oBS! om överhettningsskyddet har utlöst går det inte 
att återställa förrän pannan har svalnat 10-20 °C. Innan 
pannan startas på nytt, kontrollera att den är ordentligt 
luftad. 

A

B

Fig 4.

3:2:1 gASolPAnnAn går I BlockerIng
 vId StArt
”röd lysdiod tänds omedelbart”
orsak:
- Återställningstiden för kort.
- Tryckvakten bryter ej.
- Fel i elektroniken.
- Fel i kablaget.
- Fel i kretskortet.
åtgärd:
- Återställ elektroniken genom att slå ifrån pannan på 

manöverpanelen (den röda lysdioden släcks) och vänta 
minst 30 sek innan nytt startförsök görs.

- Kontrollera att tryckvakten bryter. Det skall vara 12 V på 
vit kabel, anslutning nr 1 på tryckvakten (fig 4 A). Om det 
inte är någon spänning, byt ut tryckvakten mot ny.

- Byt ut elektroniken mot ny.
- Kontrollera att kablagets anslutningar är hela och rätt 

monterade.
- Byt ut kretskortet mot nytt.

3:2 gASolPAnnAn StArtAr ej 
kontrollera först:
- Lossa tändkabeln från elektroniken och starta pannan. 
 Det skall då höras ett knäppande ljud från elektroniken 

under cirka 10 sekunder. Om ett knäppande hörs, gå 
vidare till avsnittet "3:2:3 Tändgnista kommer men pan-
nan startar ej".

3:2:2 Ingen tändgnIStA
orsak:
- Kontrollera att omkopplarna på manöverpanelen är i rätt 

läge (se pannans bruksanvisning).
- Säkringen för 12 V har utlöst.
- Överhettningsskyddet har utlöst.
- Röd lysdiod på manöverpanelen är tänd (blockering).
- Ingen eller låg spänning till pannan (<12 V).
- Termostaten har brutit/skadats. 
- Fläkten ger för lågt tryck.
- Tryckvakten slår ej till.
- Kretskortet skadat.
- Fel i elektroniken.
- Fel i kablaget.
åtgärd:
- Kontrollera att säkringen för 12 V  (se fig 1A) är hel.
- Återställ elektroniken genom att slå ifrån pannan på 

manöverpanelen (den röda lysdioden släcks) och vänta 
ca 20 - 30 sek innan nytt startförsök görs. Om röd lysdiod 
åter igen tänds, se avsnitt ”3:2:1 Gasolpannan går i 
blockering vid start”.

- Mät ingående spänning, den får ej vara lägre än 10,8 V.
- Kontrollera att överhettningsskyddet ej har utlöst. Vid 

behov återställ genom att först skruva av den svarta 
skyddshatten och därefter trycka in återställningsknappen 
(se fig 1 B). 

Fig 5:2.

Slangdragning 
på pressgjutna 
brännarhus 
(blank, slät yta). 

Fig 5:1.

Slangdragning 
på sandgjutna 
brännarhus 
(matt, grov yta). 

fortsättning sid. 8
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3:2:3 tändgnIStA kommer men PAn- 
 nAn StArtAr ej
orsak:
- Ingen eller dålig gastillförsel 
- Ingen eller felaktig gnista på tändstiftet.
- Magnetventilerna öppnar ej.
- Fel på mjukstartsventilen.
- Fel på elektroniken.
- Munstycket igensatt.
- Fel i kablaget.
- Skorstenen igentäppt.
åtgärd:
- Kontrollera så att gastrycket fram till pannan är rätt  

(28 - 50 mbar)
- Kontrollera att tändkabeln är hel och att inget överslag 

sker längs med kabeln.
- Kontrollera vid start att det finns spänning fram till                  

magnetventilerna. Om inte, byt elektroniken.
- Kontrollera vid start att det hörs ett klickande ljud från              

magnetventilerna. Kontrollera ventilerna en i taget genom 
att ta bort flatstiftskontakterna. Byt ut vid eventuellt fel. 

- Demontera mjukstartsventilen (se sprängskiss) och gör 
ett nytt startförsök. Om nu pannan tänder, skall mjuk-
startsventilen bytas ut. (OBS! pannan tänder något 
hårdare utan mjukstartsventilen).

- Demontera brännaren och kontrollera att tändstiftet är 
helt och rätt monterat (se fig 6). Byt tändstift vid behov.

- Demontera munstycket och renblås munstycke och gas-
ledningarna.

- Kontrollera ännu en gång kablagets kontaktpunkter.
- Kontrollera att avgashuven och insugnings/avgas-

slangarna är fria från föremål som kan förhindra lufttillför-
seln.

Tändstift Sensor

2,
5-

3,
5 

m
m

Tändstift
Sensor

3:3 gASolPAnnAn StArtAr men den 
 SlocknAr eFter cIrkA.10 Sek. 
 (röd lySdIod tändS)
orsak:
- Sensorkabeln skadad.
- Fel på elektroniken.
- Sensorn skadad eller felplacerad.
åtgärd:
- Kontrollera att sensorkabeln är hel och rätt ansluten.
- Elektroniken kan endast i detta fall kontrolleras genom att 

byta ut den mot en ny och se om pannan därefter fung-
erar.

- Demontera brännaren och kontrollera att sensorn är hel 
och rätt monterad (se fig 6). Byt sensor vid behov.

Fig 6.- Kontrollera att termostaten är max uppvriden medurs 
 (se fig 1 C).
- Kontrollera att det finns spänning (12 V) på termostatens 

flatstiftskontakt 12, (grå kabel, låg temp.) och kontakt 22 
(blå kabel, hög temp.), se fig 2. Är det ingen spänning på 
kontakterna 12 och 22 men det är spänning på kontakt 11 
(röd kabel) skall termostaten bytas. 

- Kontrollera att slangarna (fig 5:1 alt 5:2) mellan fläkthus 
och tryckvakt är hela och rätt monterade.

- Kontrollera att spänningen till fläkten är 9 V +- 0,2 volt 
och att inget onormalt ljud hörs. Strömförbrukningen skall 
vid 9 volt vara ca 0,4-0,6 A. Vid fel byt fläkten.

- Kontrollera att det hörs ett klickande ljud från tryckvak-
ten 2-5 sekunder efter det att fläkten startat eller mät på 
flatstiftskontakten att där finns spänningen på blå kabel, 
anslutning nr 2. (Se fig 4 B).

- Om fläkten inte startar kontrollera att det finns 12 V på 
röd och vit kabel, om 12 V endast finns på röd kabel skall 
tryckvakten bytas. 

- Kontrollera att kablagets anslutningar är hela och rätt 
monterade.

- Byt ut elektroniken. Hjälper ej detta, byt kretskortet. 
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3:7 InStABIl eller krAFtIg tändnIng
orsak:
- Avgas/insugningsslangarna för korta.
- Avgas/insugningsslangarna är skadade eller har lossnat. 
- Avgashuven är blockerad.
- Felaktigt gastryck.
- Igensatt eller fel på mjukstartsventilen.
- Felaktigt munstycke.
- Låg frekvens på gnistan.
- Tändstiftet skadat eller felaktigt monterat.
- Magnetventilerna är otäta.
åtgärd:
- Kontrollera att insugnings/avgasslangen är minst  2 meter 

långa samt att de är oskadade och rätt monterade vid 
panna och skorsten (vid montering av väggskorsten,  
0,7 - 1,5 m). 

3:8 övrIg teknISk  InFormAtIon
• Elektroniken kan ge ifrån sig ett svagt ljud med hög frek-

vens vid drift. 
• Pannmodell 3000 92x och 3000 93x är endast avsedda 

för takskorsten.
• Pannmodell 3000 94x är endast avsedd för vägg- 

skorsten.
• Pannor med tillv nr 10921och framåt har kretskort rev C 

vilket innebär att fläkten ej startar om tryckvakten är till 
samt ny spänningsstabilisering som klarar lägre spänning 
(10 V).

• Pannor med tillv nr 7536 och lägre kan ha ett fel i fläkten 
som medför ett visslande ljud.

• Vid resonansljud på pannmodell 3000 94x isolera avgas-
slang med isolerslang art nr 1900 233.

• Om smältsäkringen (F2) har utlöst får inte pannan repa-
reras utan skall bytas ut.

• Isolera det yttre stiftet på magnetventilen så det inte kan 
komma i kontakt med plåtgaveln. Om så sker korsluts 
elektronikboxen och den måste bytas.

• För att förenkla drift och underhåll är det rekommender-
bart att montera automatisk avluftare på anläggningar.

3:4 gASolPAnnAn StArtAr och Slår 
 IFrån I kortA IntervAller
orsak:
- För låg spänning till pannan (<12 V).
- Dålig kontaktpunkt i kablaget (jordfel).
- Tryckvakten skadad eller felaktigt ansluten.
- Tändningen är instabil.
- Skorstenen igentäppt.
åtgärd:
- Mät ingående spänning, den får ej vara lägre än 10,8 V.
- Kontrollera kablagets anslutningar, särskilt jord förbind-

ningarna.
- Kontrollera att båda slangarna mellan tryckvakt och fläkt-

hus är anslutna (se fig 5).
- Byt ut tryckvakten.
- Om problemet kvarstår se "Instabil eller kraftig tändning".
- Kontrollera att avgashuven och insugnings/avgas-

slangarna är fria från föremål som kan förhindra luft- 
tillförseln.

3:5 oljud Från Fläkten
orsak:
- Fläktmotorn är skadad (sliten).
- Obalans i fläkthjulet.
- Fläkthjulet rör vid i fläkthuset.
åtgärd:
- Demontera fläkten och kontrollera om fläkthjulet har rört 

vid fläkthuset (slitmärken i fläkthuset). Vid behov justera 
fläkthjulet axiellt.

- Byt fläkten.

3:6 oljud Från BrännAren
åtgärd:
- Visslande oljud från brännare på 92x-93x, byt till brän-

nare 3000 516.

- Kontrollera att skorstenen är fri från föremål som kan 
förhindra luftcirkulationen.

- Kontrollera att gastrycket fram till pannan är rätt  
(28-50 mbar).

- Vid instabil tändning, demontera mjukstartsventilen 
och provstarta pannan. Den skall nu starta stabilt men 
med en kraftigare tändning än normalt. Byt till en ny 
mjukstartsventil och provstarta.

- Lossa munstycket och kontrollera att det är märkt "230".
- Lossa tändkabeln från elektroniken och starta pannan. 

Det skall då höras ett knäppande ljud från elektroniken 
med en frekvens på minst 2 HZ vid 12 volt (två 
knäppningar per sekund). Är frekvensen för låg skall 
elektroniken bytas ut.

- Kontrollera att tändkabeln är hel och att inget överslag 
sker längs med kabeln.

- Demontera brännaren och kontrollera att tändstiftet är rätt 
monterat (se fig 6) och oskadat. Byt/justera vid behov.

- Kontrollera (med t ex läckagetestare) att ingen gas 
passerar pannan när den är frånslagen. Om läckage 
observerats, kontrollera att alla gaskopplingar är 
täta. Om inget externt läckage kan konstateras skall 
magnetventilen bytas ut.
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4:0 Byte Av komPonenter
Bryt alltid 12 V DC och 230 V ~ samt stäng huvudkranen för gas innan service påbörjas.  Plomberingarna (röd-
färgmärkning) får EJ brytas utan särskilt medsgivande från Alde.

AB

c

Fig 10.

Fig 9.Fig 7.

B

c d

e

A

F

F c

g

h

4:1 Byte Av kretSkort
1. Demontera lock och servicelucka på pannan.
2.  Lossa sladdställets blå (N) (fig 7 A) och brun kabel (R) 

(fig 7 B) på kretskortet samt blå (N) (fig 7 C), brun (R)  
(fig 7 D) och röd (R) (fig 7 G) kabel från elpatronen. 

3. Lossa den vita 15-poliga kopplingsplinten (fig 7 E) från 
kretskortet.

4.  Ta bort skruv bakom kopplingsplint (fig 7 H).
5. Demontera kretskortet genom att trycka ihop hakarna 

på plast distanserna, 5 st (fig 7 F) och dra ut kretskortet. 
6. Tryck fast det nya kretskortet i distanserna och anslut 

kablarna enligt fig 7.
7. Montera servicelucka och lock samt provkör  

elpatronen.

F

Fig 8.

4:2 Byte Av Fläkt
1. Demontera lock och servicelucka på pannan.
2. Lossa plus- (röd, fig 8 A) och minuskabeln (svart, fig  

8 B) till fläktmotorn.
3. Lossa plastkåpan över motorn, 2 skruvar ( fig 8 C).
 (OBS! på pannor med väggskorsten (94x) skall punkt 3 

ignoreras.
4. Lossa plåtskruvarna, 4 st (fig 9 C) som fäster fläkten i 

fläkthuset.
5. Lyft upp fläkten snett uppåt mot pann kroppen från fläkt-

huset (se fig 10).
6. Montera den nya fläkten i omvänd ordning. 
 oBS! Var försiktig så att fläkthjulet inte skadas vid mon-

teringen.
7. Montera servicelucka och lock samt provkör pannan.
 (OBS! på ett mindre antal pannor är gasröret monterat 

så att fläkten inte går att lyfta upp. Gasröret måste först 
demonteras. Glöm ej att täthetskontrollera).

c 
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4:4 Byte Av tändStIFt
 vid byte av tändstift bör även sensorn bytas.
1. Demontera brännaren enligt punkt 4:3.
2. Skruva av muttern (fig 13 A) och dra tändstiftet  

(fig 13 B) rakt bakåt.
3. Montera det nya stiftet och skruva fast. Kontrollera att 

avståndet mellan tändstiftets spets och brännarens nät 
är 2,5-3,5 mm samt att det är rätt placerat (se fig 6).

4. Montera brännaren enligt anvisning samt provstarta. 
pannan.

Fig 11.

Fig 12. Fig 13.

A

B

c

d

A

B

c

4:5 Byte Av SenSor
 vid byte av sensor bör även tändstiftet bytas
1. Demontera brännaren enligt punkt 4:3.
2. Skruva av muttern (fig 13 C) och dra sensorn (fig 13 D) 

rakt bakåt.
3. Montera den nya sensorn så att sensorns spets ligger 

över brännaren enligt fig 6 och skruva fast.
4. Montera brännaren enligt anvisning samt provstarta 

pannan.

4:3 Byte Av BrännAre
gäller på pannmodell 3000 927 och framåt.
Brännare 3000 516 skall monteras vid byte
1. Demontera lock och gavelplåt på pannan.
2. Lossa tändstift- och sensorkabel från tändelektroniken.
3.  Skruva loss muttern (använd mothåll) på gasröret  

(fig 11 A) vid brännaren och vid magnetventilen  
(fig 11 B). 

4.  Demontera gavelplåten med brännare genom att lossa 
skruvarna (fig 11 C) på brännarhuset.

5.  Drag gavelplåt med brännare rakt ut ur brännarhuset  
(fig 12).

6. Montera den nya brännaren, (för den rakt in) och skruva 
fast den via gavelplåten i brännarhuset (fig 11 C).

7. Skruva fast gasröret i magnetventilen (fig 11 B) och i 
brännaren (fig 11 A). Kontrollera att konerna är rätt mon-
terade. Drag gasrörets muttrar (använd mothåll) med 
7-9 Nm (fig 11).

8. Anslut tändstift- och sensorkabel i elektroniken. 
 oBS! Punkt 9-12 skall ignoreras på pannor med beteck-

ningen 3000 9xx B och på pannor där brännare 3000 
516 är monterad.

9. Justera skruven på  tryckvakten 1/2 varv moturs.
10. Ta bort fläkten enligt punkt 4:2 och insugningsplåt 

under fläkthjul genom att lossa skruvarna, 2 st.
11. Montera först den nya, sen tillbaks den gamla in- 

sugningsplåten, 2 skruvar.
12. Montera tillbaka fläkten i omvänd ordning. 
 oBS! Var försiktig så att fläkthjulet inte skadas vid 

monteringen. Kontrollera att inget oljud hörs från 
fläkten.

13. Täthetskontrollera systemet, samt kopplingarna med 
läckspray när pannan är igång. Montera därefter 
gavelplåt och lock.
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Fig 16.

4:6 Byte Av mAgnetventIl
 gäller pannor fr o m tillvnr 04445.
1. Demontera locket och gavelplåten på pannan.
2.  Lossa kablarna (svart, brun och gul/grön) på gasventilen 

(fig 14 A-C).
3. Lossa muttrarna (med mothåll) från inkommande gasrör 

(fig 15 A) och gasrör ner till brännaren (fig 15 B) samt ta 
bort gummivinkeln från mjukstartsventilen (fig 14 D).

4. Lyft upp magnetventilen (fig 16) och montera den nya i 
omvänd ordning.

5. Drag (med mothåll) inkommande gasrörs mutter med 
25-30 Nm och gasröret till brännaren med 7-9 Nm. 
Täthetskontrollera systemet, samt kopplingarnas täthet 
med läckspray när pannan är igång. 

6. Montera gavelplåt och lock.
 gäller pannor med magnetventil fastskruvad i brän-

narhuset (t o m tillvnr 04444). 

c

A

B
B

d

Fig 15.

Fig 14.

1. Demontera locket och gavelplåten på pannan.
2.  Lossa kablarna (svart, brun och gul/grön) på magnet-

ventilen (fig 14 A-C).
3. Lossa muttrarna (med mothåll) från inkommande gasrör  

 (fig 15 A) och gasrör till brännaren (fig 15 B) samt ta 
bort  
 gummivinkeln från mjukstartsventilen (fig 14 D).

4. Demontera slangarna till tryckvakten och ta bort isole-
ringen bredvid fläkt huset.

5.  Lossa plåtskruvarna, 2 st som håller magnetventilens 
fästvinkel i fläkthuset.

6. Lyft upp magnetventilen och flytta över fästvinkeln till 
den nya magnetventilen (fastskruvad undertill med en 
skruv).

7. Montera den nya magnetventilen i omvänd ordning.
8. Drag (med mothåll) inkommande gasrörs mutter med 

25-30 Nm och gasröret till brännaren med 7-9 Nm. 
Glöm inte kontrollera så att konerna är rätt monterade 
på rören. Täthetskontrollera systemet, samt kopplingar-
nas täthet med läckspray när pannan är igång. 

9. Montera gavelplåt och lock.

A

A

B
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4:7:1  Byte Av 1 kW  element
1. Bryt först 230 volt
2. Tappa ut glykolvätskan ur värmesystemet.
3. Demontera locket och gavelplåten.
4. Demontera fläkten enligt 4:2.
5. Tag bort kablarna från elementet.
6. Lossa muttern som sitter mitt på element pluggen
 (fig 17)
7. Vrid t-skruven ett kvarts varv på elementet (fig 18). 
8.  Dra ut elementet rakt bakåt (fig 19).
9.  Gör rent runt kanterna där det gamla elementet suttit. 
10. Montera därefter den nya elementet, vrid t-skruven ett 

kvarts varv och spänn fast muttern.
 oBS ! Innan montage av elementet kontrollera rikt-

ningen på t-skruven. 
 

Fig 17.

Fig 18.

Fig 19.

 oBS! Kontrollera att gummipluggen är helt inne och 
tryck i nederkanten på elementet medan muttern 
spänns. Spänn med 4 Nm.

11. Anslut kablarna enligt fig 20, (A=brun, B=blå, C=gul/
grön) Montera lock och gavelplåt. Fyll på glykolvätskan.
Lufta och provkör pannan.

A

B

c

Fig 20.
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Fig 21. Fig 24.

4:7:2 Byte Av 2 kW  element
1. Bryt först 230 Volt.
2. Tappa ut glykolvätskan ur värmesystemet.
3. Demontera locket och gavelplåten.
4. Demontera brännare tillsammans med magnetventilen 

(fig 21) enligt punkt 4:3 och 4:6 (lossa inte gasröret, 
detta för att slippa täthetskontrollera).

5.  Tag bort kablarna från elementet. 
6.  Demontera stödvinkel för elementet om pannan är 

utrustad med sådan.
7.  Lossa muttern som sitter mitt på element pluggen  

(fig 22) och skruva ut den cirka 10 mm.
8. Tryck in och vrid t-oket ett kvarts varv på elementet 

(fig 23). 
9.  Knacka lätt på muttern så att gummipluggen släpper 

och dra ut elementet rakt bakåt (se fig 24). 
10. Gör rent runt kanterna där det gamla elementet suttit. 

Montera därefter den nya elementet och spänn fast den 
med muttern så att gummipluggen expanderar. 

 oBS! Kontrollera att gummipluggen är helt inne och 
tryck i nederkanten på elementet när muttern spänns. 
Spänn med 4 Nm.

Fig 22.

A

B
c

B
d

Fig 25.

Fig 23.

11. Montera stödvinkel om pannan är utrustad med sådan, 
därefter magnetventilen enligt anvisning. Anslut kab-
larna enligt fig 25, (A=brun, B=blå, C=gul/grön, D=röd). 
Montera lock och gavelplåt. Fyll på glykolvätskan. Lufta 
och provkör pannan.
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4:8 Byte Av termoStAt
1. Demontera locket på pannan.
2. Klipp av buntbandet (fig 26 A). Lossa sprinten (fig 26 B) 

på dykröret och dra först ut känselkroppen för över-
hettningsskyddet (fig 27), där efter känselkroppen för 
termostaten (fig 28 A).

3. Lossa skruvarna (2 st) som fäster termostaten (fig 29 A) 
i fästplåten, samt ta bort kablarna från flatstifts- 
kontakterna.

4. Montera anläggningsfjädern (fig 28 B) på den nya 
termostaten. Fjädern skall monteras i bulbens bakkant 
överst, så att den pressar känselkroppen nedåt i dyk-
röret.

5. För först in känselkroppen från termostaten helt i 
botten i dykröret. För därefter in känselkroppen för 
över hettningsskyddet så långt in som möjligt. Montera 
sprinten i dykröret.

6. Skruva fast termostaten i serviceluckan (OBS! använd 
endast original skruvar) och anslut kablarna enligt fig 2 
(blå, grå och två röda). 

7. Montera locket och provkör pannan.

Fig 27. Fig 29.

A B

Fig 26. Fig 28.

4:9  Byte Av överhettnIngSSkydd
1. Demontera locket på pannan.
2. Klipp av buntbandet (fig 26 A). Lossa sprinten (fig 26 B) 

på dykröret och dra ut känselkroppen (fig 27).
3. Skruva loss den svarta plasthatten och lossa muttern 

(fig 29 B) som fäster överhettningsskyddet i service-
luckan. Lossa kablarna (fig 2 A) från flatstiftskontakterna 
och byt ut överhettningsskyddet.

4. Montera det nya överhettningsskyddet i omvänd ordning 
och provkör pannan.

A

B

A

B
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5:0 SäkerhetSkontroll
Säkerhetskontrollen skall göras efter varje serviceingrepp. 
 
kontrollera:
• Att insug/avgasslangar och skorsten är täta och ej  

skadade.
• Att gasolledningarna är täta. Täthetskontrollera  

systemet.
• Att 230 V ~  jordledning är ansluten.
• Att säkerhetsventilen på varmvattenberedaren ej är 
 igensatt.
• Att värmesystemet är fyllt med glykolvätska till  

markering på expansionskärlet.

Fig 30.

A

vit

röd

Blå

4:10 Byte Av tryckvAkt
1. Demontera locket och gavelplåten på pannan.
2. Lossa blå, vit och röd kabel på tryckvakten.
3. Tryck tillbaka låsblecket och drag upp tryckvakten
 (fig 30 A).
4. Demontera gummislangarna (fig 30 B) från tryckvakten 

(dra ej slangarna rakt ut utan vrid loss slangarna).
5. Montera slangarna igen i den nya tryckvakten innan den 

trycks på plats.
6. Sätt fast tryckvakten och montera kablarna på flatstifts-

kontakterna enl fig 30.
7. Montera locket och gavelplåten på pannan. Provstarta 

därefter pannan.

B
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6:0 elSchemA med mAnöverPAnel 3000 266
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6:1 elSchemA med mAnöverPAnel 3000 380
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6:2 elSchemA För 3000 465

6:3 elSchemA För 3000 465 (med tIlläggSFunktIon)
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6:4 elSchemA För 3000 565 (med tIlläggSFunktIon)
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6:5 koPPlIngSSchemA 12 v och 230 v ~ 

6:6 FlödeSSchemA 230 v ~ 



22

7:0 SPrängSkISS
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7:1 ArtIkelnummer tIll SPrängSkISS

 1. 3000 133 Plåtlock
 2. 2900 258 Plåtskruv B6 x 9.5
 3. 3000 195 Fläkt kompl. (för 901-921)
  3000 452 Fläkt kompl. (för 92x och 93x)
  3000 409 Fläkt kompl. (för 94x)
 4. 3000 247 Isolering
 5. 3000 372 Dubbelklammer
 6. 3000 297 Gummivinkel
 7. 3000 324 Dubbelklammer
 8. 2930 414 Hylsa
 9. 3000 196 Gummislang, L=190 mm
 10. 3000 196 Gummislang, L=55 mm
 11. 3000 196 Gummislang, L=330 mm
 12. 3000 196 Gummislang, L=110 mm
 13. 3000 138 T-rör
 14. 3000 168 Mjukstartsventil
 15. 3000 289 Magnetventil kompl.
 16. 3000 278 Gasrör
 17. 2737 174 Skruv M4x8
 18. 3000 256 Element 1 kW
  3000 250 Element 2 kW
  3000 315 Element 3 kW
  3000 255 Blindplugg för element
 19. 3000 240 Plugg
 20. 3000 159 Rör
 21. 3000 528 Munstycke kompl.
 22. 3000 204 Gavel
 23. 3000 213 Packning
 24. 3000 206 Sensor
 25. 3000 501 Brännare
 26. 3000 205 Tändstift
 27. 3000 383 Mutter
 28. 2930 235 Kabelgenomföring

 29. 3000 407 Tändsats kompl.
 30. 3000 516 Brännare kompl.
 31. 3000 127 Tryckvakt ”SIT" 
 32. 3000 362 Överhettningsskydd kompl.
 33. 3000 365 Termostat kompl.
 34. 3000 185 Plåtsvep
 35. 3000 246 Isolering
 36. 3000 132 Gavel främre
 37. 3000 231 Genomföring
38.  3000 232 Plastdistans
39.  3000 157 Elektronikbox
40.  7410 325 Plåtskruv 2.9x25
41.  3000 286 Sladdställ
42.  2762 125 Dragavlastare
43.  3000 351 Servicelucka
44.  3000 131 Gavel bakre
45.  3000 261 Isolering
46.  3000 330 Kretskort (för 921)
  3000 333 Kretskort (för 3 kW element)
  3000 334 Kretskort (för 2 kW element)
 47. 3000 367 Kablage för 230 V
 48. 3000 184 Kablage
 49. 3000 327 Fjäder
 50. 4071 011 Låssprint
 51. 3000 460 Pannkropp kompl
 52. 3000 251 Isolering
 53. 2959 120 T-rör
 54. 3000 290 Säkerhetsventil
 55. 3000 143 Rör
 56. 3000 166 Säkring  2 A
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8:0 väglednIng vId FelSöknIng På comPAct 3000
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1. 3000 289   Magnetventil kompl. inkl. mjukstarts-
  ventil.
2. 3000 168 Mjukstartsventil.

1. 3000 452 Fläkt kompl. (9 V för 3000 92x-93x)
2. 3000 409 Fläkt kompl. (9 V för 3000 94x)
  Förpackade i kartong med insexnyckel 
  för fläkthjulet.

9:0 reServdelAr

3000 407  Tändsats bestående av tändstift, sensor, 
 kabelgenomföring och packning (passar  
 alla modeller).

3000 516 Brännare kompl. inkl  strypbricka.  
 (Ersätter tidigare modeller 3000 385,  
 3000 408 och 3000 444).

1

2
1

2
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9:0 reServdelAr

1. 3000 365 Termostat kompl. inkl. fjäder ”Imit” 
2. 3000 362 Överhettningsskydd kompl. ”Imit”

1. 3000 333 Kretskort (92x-94x med 3 kW element)
2. 3000 334 Kretskort (92x-94x med 2 kW element)

1. 3000 256 Element 1 kW
2. 3000 250 Element 2 kW
3. 3000 315 Element 3 kW

1. 3000 127   Tryckvakt ”SIT” 
2. 3000 157 Elektronikbox  
3. 3000 471 Slangnippel med inbyggd backventil 
4. 3000 290 Säkerhetsventil

1

2 1

2

1

2

3

1 2

3 4
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