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System Combi
DanTaet system Combi er et læksikringssystem til enfamilie boliger der samler både
brugsvands- og fjernvarmesikring i en kontrolboks. Systemet kan anvendes hvor
indføring af vandstik og fjernvarmestik sker i umiddelbar nærhed af hinanden.

Systembeskrivelse Brugsvand
Systemet  overvåger konstant brugsvandsinstallationen og giver alarm når vandforbruget
er unormalt stort og ved mindre vedvarende sivninger.

Systemet består af:
1 stk. Combi kontrolboks (fælles med fjernvarmesikringssystemet)
1 stk. Flowmåler med impulsgiver
1 stk. Motorstyret kugleventil

Overvågning

Lækage
Systemet overvåger vandforbruget ved hjælp af impulser fra vandmåleren. Der alarmeres
og afspærres for vandtilførslen ved følgende drift fejl.

Max. alarm. Hvis der registreres en sammenhængende aftapning på
mere end 125 / 250 / 500 / 1000 liter (stilbar).

Sivningsalarm. Hvis der ikke registreres 30 / 60 minutter (stilbar) uden
vandforbrug (ro-periode) med 2 / 4 / 8  liter tolerance
(stilbar) inden for en 24 timers periode.
Alarmen styres af et ur og vil komme kl. 18.00.

Væskeføler alarm (Tilvalg). Hvis en tilsluttet væskeføler er blevet våd.

Systemtest
Systemet foretager automatisk en selvtest af systemet. Der alarmeres og afspærres for
vandtilførslen ved følgende systemfejl.

Vandmåler fejl. Hvis der ikke registreres pulser fra vandmåleren i 3 døgn.

Ventil fejl. Hvis der kommer pulser fra vandmåleren når
afspærringsventil er lukket.

Væskeføler fejl. Hvis en tilsluttet væskeføler er defekt.

Der alarmeres ved følgende systemfejl.

Stømforsyningsfejl. Hvis en af de interne spændingsforsyninger bliver defekt.
Akustisk alarm, og alarmrelæ slipper.

230Vac fejl. Hvis forsyningsspændingen forsvinder. Alarmrelæ slipper.
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Betjeningsvejledning.
Betjening af system Combi brugsvand sker fra frontpanelet som er forsynet med 6
tilstandslamper (lysdioder) og 4 taster. Derforuden findes en lydgiver som afgiver et bip
ved tastetryk og hyletone ved alarm. Funktionen af disse er som følger:

Tast ”Afstil” Anvendes til at afstille alarmer på anlægget.
1. tryk fjerner hyletone ved alarm og 2. tryk nulstiller alarmen
og bringer anlægget tilbage til normal drift

Tast ”Ventil” Anvendes til at tvangsstyre ventilen under drift. Tryk på
denne tast får ventilen til at skifte position fra åben til lukket
og omvendt.

Tast ”Frit” Anvendes til at aktivere/deaktivere fri aftapning (undertrykke
overvågning) i en periode fra en til otte timer (stilbart).
Lysdiode ”Vandforbrug” lyser gult når fri aftapning er valgt.
Se også afsnit ”Kontrol og indstilling af ’Frit’ tid”

Tast ”Ferie” Anvendes til at aktivere/deaktivere feriefunktion. Lysdiode
”Vandforbrug” blinker gult når feriefunktion er valgt.

Lysdiode Brugsvand Viser anlæggets tilstand.

Lysdiode Vandmåler Blinker grønt hver gang vandmåleren afgiver en impuls.

Lysdiode Ventil Viser den aktuelle position for ventilen:
Grønt lys = Helt åben.
Grønt blink = I gang med at åbne.
Rødt lys = Helt lukket.
Rødt blink = I gang med at lukke.

Lysdiode Max. alarm Viser hvis grænsen for max aftapningsmængde er
overskredet.

Lysdiode Sivningsalarm Viser hvis vandmåleren ikke har stået stille i 30/60minutter
inden for 24 timer.

Lysdiode Vandforbrug Viser hvilken overvågningsform der er aktiv.
Gult lys = Fri aftapning.
Gult blink = Ferie.
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Funktionsbeskrivelse / Driftformer
Under drift vil systemet kunne befinde sig i 4 forskellige tilstande (driftformer)
•  Normal drift
•  Fri aftapning
•  Ferie
•  Alarmtilstand

Normal drift
Når anlægget tilsluttes 230 Vac, vil dette altid starte op i tilstanden ”Normal drift”.
Dette kan ses ved at lysdioden ”Brugsvand” og ”Ventil” lyser konstant grøn. Hvis der er
forbrug af vand, kommer der også blink i lysdioden ”Vandmåler”. Alle øvrige lysdioder er
slukkede.
Bemærk dog at hvis strømmen til anlægget er blevet afbrudt medens dette var i
alarmtilstand vil det starte op igen i alarmtilstand.
I normal drift er der følgende overvågningsfunktioner og indstillingsmuligheder:

Max. alarm.
Der må ikke foretages en sammenhængende aftapning større end 250 liter (standard
indstilling). Overskrides dette gives alarm og installationen afspærres.
Systemet kan indstilles til følgende aftapningsstørrelser: 125, 250, 750, 1000 liter.

Sivningsalarm.
Der skal inden for 24 timer være en sammenhængende periode på 30 minutter hvor der
max. aftappes 2 liter (Standard indstilling).  Er dette ikke muligt gives alarm og
installationen afspærres. Sivningsalarm styres af et internt ur og eventuelle alarmer vil
komme kl. 18.00.
Følgende indstillinger er mulige: 30 eller 60 minutters sammenhængende periode med
forbrug på højest 2, 4 eller 8 liter.

Fri aftapning
Skal der i en periode bruges meget vand, f.eks. ved bilvask, eller opfyldning af
badebassin, kan overvågningen frakobles ved tryk på tasten ”Frit”. Denne tast anvendes
til at koble overvågningen til og fra. Fri aftapning tillader frit vandforbrug i fra 1 til 8 timer
(stilbart) hvorefter anlægget selv skifter tilbage til normal drift, med fuld overvågning. Se
også afsnit ”Kontrol og indstilling af ’Frit’ tid”.
Lysdioden ”Vandforbrug” lyser gult når fri aftapning er aktiveret.

Ferie til stand
Skal man rejse eller er væk i længere tid kan systemet overgå til ferie tilstand. Dette
bevirker at den største aftapningsstørrelse kun må være 20 liter vand. Desuden frakobles
den interne test af vandmåleren, så der ikke gives alarm når måleren ikke har registreret
forbrug i 3 døgn.
Ferie tilstand kobles til og fra ved tasten ”Ferie” eller via et signal fra tyverialarm eller
dørkontakt.
Lysdioden ”Vandforbrug” blinker gult når ”Ferie” er aktiveret.
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Normaltil stand

I normaltilstand kan afspærringsventil betjenes manuelt med ’Ventil’ tasten.
Herved kan ventilindikatoren antage andet udseende end vist overfor som tidligere
beskrevet.

�    Brugsvand

�    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

Alm. overvågning.
’Vandmåler’ vil blinke
grønt ved forbrug af
koldt eller varmt
brugsvand.

�    Brugsvand

�    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Brugsvand

�    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

Vandforbrug frit.
I en forvalgt tid er
aftapningsovervåg-
ningen slået fra,
hvilket indikeres med
fast gult lys i lysdio-
den ’Vandforbrug’.

Ferietilstand.
Grænsen for tilladt
aftapning er sænket.
Målerfejlalarmer
gives ikke i ferie-
tilstand, som indi-
keres med gult blink i
’Vandforbrug’.



DanTaet a/s
Brugermanual System Combi
104100 Func.Spec. 080114
Dok.nr. 404135
Revision 080201

Side 8 af 46

Alarmtilstand

Der skelnes mellem lækfejl (abnormt forbrug) og systemfejl (komponentsvigt).
’Brugsvand’ lampen forbliver grøn ved lækfejl, mens den skifter til rød farve ved
systemfejl, der kræver service. Alle alarmer meldes hørbart ved en hyletone og en synlig
indikation på forpladen. lækfejl og systemfejl meldes endvidere på hver sit signalrelæ.

Vandforsyningen afspærres ved lækfejl, og ved visse systemfejl, og kan afspærres ved
melding fra en tilsluttet væskeføler. Herved beskyttes bolig og inventar imod større
vandskade.

Lækalarmer m.v.

Max. alarm.
En aftapnings størrelse har overskredet den tilladte mængde. Hyletone og rødt lys i
lysdioden ”Max. Alarm”.

�    Brugsvand

�    Vandmåler

	
   Ventil

�    Max. Alarm


    Sivningsalarm



    Vandforbrug

�    Brugsvand

�    Vandmåler

�     Ventil

�    Max. Alarm


    Sivningsalarm



    Vandforbrug

�    Brugsvand

�    Vandmåler

�    Ventil

	
  Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

Aftapningsalarm for
brugsvand. Ventil er
under lukning, hvilket
ses af den blinkende
ventilindikator.

Aftapningsalarm for
brugsvand. Ventil er
nu fuldt lukket, hvilket
vises ved fast rødt lys
i ventilindikator.

Aftapningsalarm for
brugsvand. Den
hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter alarm-
indikator blinker rødt.
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Sivningsalarm.

Anlægget har i en gren registreret en periode, uden pause i vandforbruget.
Hyletone og rødt lys i lysdioden ” Sivnings alarm”.

Ved sivningsalarm kontrolleres installationen for løbende cisterner, åbne eller utætte
vandhaner og egentlig lækage.

�    Brugsvand

    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Brugsvand

    Vandmåler

�     Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Brugsvand

    Vandmåler

�   Ventil

�
   Max. Alarm

�
  Sivningsalarm

�
   Vandforbrug

Sivningsalarm for
brugsvand. Ventil er
under lukning, hvilket
ses af den blinkende
ventilindikator.

Sivningsalarm for
brugsvand. Ventil er
nu fuldt lukket, hvilket
vises ved fast rødt lys
i ventilindikator.

Sivningsalarm for
brugsvand. Den
hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter alarm-
indikator blinker rødt.
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Væskeføler alarm (til valg).
En tilsluttet væskeføler er blevet våd.
Hyletone og gult lys i lysdioderne ”Max. alarm” og ”Sivningsalarm”.
Ventillukning for ”Væskeføler alarm” er valgfri. I eksemplet nedenfor er ventilafspærring
ved væskeføler alarm tilvalgt.

�    Brugsvand

�    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Brugsvand

�    Vandmåler

�     Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Brugsvand

�    Vandmåler

�    Ventil

�
  Max. Alarm

�
   Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

Væskeføleralarm.
Ventil er under
lukning, hvilket ses
af den blinkende
ventilindikator.

Væskeføleralarm.
Ventil er nu fuldt
lukket, hvilket vises
ved fast rødt lys i
ventilindikator.

Væskeføleralarm.
Den hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter alarmindika-
torer blinker gult.
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Systemalarmer

Der er 4 muligheder for systemfejl. Fælles for disse alarmer er at lysdioden ”Brugsvand”
skifter til rødt lys.

Målerfejl.
Vandmåleren har ikke afgivet pulser til kontrolboksen de seneste 3 døgn.
Hyletone samt gult lys i lysdioden ”Vandmåler”, afspærringsventilen lukkes således
installationen sikres mod lækage ved målerfejl.

Målerfejl kan optræde dersom man glemmer at vælge ferietilstand forinden et fravær
længere end en weekend. Ved målerfejl bør man efter alarmafstilling åbne en vandhane
og konstatere at vandmåleren giver signal (indikatoren ’Vandmåler’ blinker grønt).
Såfremt dette ikke er tilfældet er service påkrævet.

�    Brugsvand

�    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Brugsvand

�    Vandmåler

�     Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�
   Brugsvand

�    Vandmåler

�    Ventil

�
    Max. Alarm

�     Sivningsalarm

�
     Vandforbrug

Målerfejl alarm for
brugsvand. Ventil er
under lukning, hvilket
ses af den blinkende
ventilindikator.

Målerfejl alarm for
brugsvand. Ventil er
nu fuldt lukket, hvilket
vises ved fast rødt lys
i ventilindikator.

Målerfejl alarm for
brugsvand. Den hør-
bare alarm er bragt til
ophør ved eet tryk på
’Afstil (x1)’, hvorefter
brugsvandsindikator
blinker rødt.
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Ventil fejl.
Ventilen kan ikke lukke tæt. Der er registreret vandforbrug med lukket ventil.
Hyletone og gult lys i lysdioden ”Ventil” og afspærringsventilen lukkes.

Ved gentagen ventilfejl er service påkrævet.

�    Brugsvand

�    Vandmåler

�    Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�
   Brugsvand

�    Vandmåler

�     Ventil

�
   Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

Ventilfejl alarm for
brugsvand. Ventil
lukkes.

Ventilfejl alarm for
brugsvand. Den hør-
bare alarm er bragt til
ophør ved eet tryk på
’Afstil (x1)’, hvorefter
brugsvandsindikator
blinker rødt.
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Væskeføler fejl (til valg).
En tilsluttet væskeføler er blevet defekt.
Hyletone og gult lys i lysdioderne ”Max. alarm”, og ”Sivningsalarm”.
Afspærringsventilen påvirkes ikke.

Væskeføler er blevet defekt og skal udskiftes. Kontakt Deres installatør for levering
af ny væskeføler. I mellemtiden kan systemet idriftsættes uden væskeføler ved at
fjerne jumper F4 (se afsnit om jumperindstillinger), eller ved at isætte en dummy på
væskefølerens plads i terminalrækken (se tegning elektrisk tilslutning).

�    Brugsvand

�    Vandmåler

�
  Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

 
   Brugsvand

�    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

Væskefølerfejl alarm.
Ventil forbliver i åben
tilstand. Fejlen kan
endvidere meldes på
alarmrelæerne.

Væskefølerfejl alarm.
Den hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter brugs-
vandsindikator
blinker rødt.
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Strømforsyningsfejl.
En af de interne spændingsforsyninger er blevet defekt.
Hyletone og rødt lys i lysdioden ”Brugsvand”.

Service er påkrævet.

!    Brugsvand

"    Vandmåler

#     Ventil

#    Max. Alarm

#    Sivningsalarm

#
    Vandforbrug

$
  Brugsvand

"    Vandmåler

#    Ventil

#    Max. Alarm

#    Sivningsalarm

#
    Vandforbrug

Strømforsyningsfejl
alarm.

Strømforsyningsfejl
alarm. Den hørbare
alarm er bragt til
ophør ved eet tryk på
’Afstil (x1)’,hvorefter
brugsvandsindikator
blinker rødt.
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Ekstern tvangsstyring af system
Systemet giver mulighed for tvangsstyring via et eksternt signal. Der kan vælges en af
følgende to muligheder.

Lukning af afspærr ingsventil
Det er muligt at lukke for afspærringsventilen ved hjælp af et eksternt signal, f. eks. fra en
dørkontakt eller et signal fra et tyverialarmsystem. Lukningen kan ske straks eller med en
forsinkelse på to timer således vaskemaskine eller opvaskemaskine kan køre til ende.

Hvordan dette gøres er beskrevet i afsnittet Indstilling af overvågningsfunktion, jumper
række B.

Ferietil stand
Det er muligt at tvinge systemet i ferietilstand ved hjælp af et eksternt signal, f. eks. fra en
dørkontakt eller et signal fra et tyverialarmsystem. Dette nedsætter risikoen for
vandskade betydeligt da ferietilstand kun tillader en aftapningsstørrelse på 20 liter vand
før systemet går i alarmtilstand.

Hvordan dette gøres er beskrevet i afsnittet Indstilling af overvågningsfunktion, jumper
række B.
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Systembeskrivelse fjernvarme
Der findes to anlægsstørrelser alt efter husets størrelse og installation. Begge størrelser
kan leveres med OptiTightTM tæthedskontrol.

Combi Basic (CB/B)
DanTaet system CB/B anvendes til læksikring af bygninger med opvarmet areal op til ca.
250 m² og med varmtvandsbeholder (af komforthensyn frarådes det at anvende
gennemstrømningsvandvarmer på denne størrelse anlæg).

System CB/B består af:
1 stk. Combi kontrolboks (fælles med brugsvandssikringssystem)
2 stk. Flowmåler ½” Qn 1,5 m3/h med impulsgiver
1 stk. ½” Motorstyret kugleventilventil
1 stk. ½” Kontraventil

System CB/B OptiTight® består af:
1 stk. Combi kontrolboks (fælles med brugsvandssikringssystem)
2 stk. Flowmåler ½” Qn 1,5 m3/h med impulsgiver
2 stk. ½” Motorstyret kugleventilventil
1 stk. ½” Kontraventil

Combi eXtended (CB/X)
DanTaet system CB/X anvendes til læksikring af bygninger med opvarmet areal op til ca.
400 m² og med varmtvandsbeholder eller op til ca. 250 m² og med
gennemstrømningsvandvarmer.

System CB/X består af:
1 stk. Combi kontrolboks (fælles med brugsvandssikringssystem)
2 stk. Flowmåler 3/4” Qn 2,5 m3/h med impulsgiver
1 stk. 3/4” Motorstyret kugleventilventil
1 stk. 3/4” Kontraventil

System CB/X OptiTight® består af:
1 stk. Combi kontrolboks (fælles med brugsvandssikringssystem)
2 stk. Flowmåler 3/4” Qn 2,5 m3/h med impulsgiver
2 stk. 3/4” Motorstyret kugleventilventil
1 stk. 3/4” Kontraventil
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Overvågning

Lækage
Systemerne overvåger konstant mængden af fjernvarmevand der løber ind og ud af
installationen. Er mængden af fjernvarmevand der løber ind i installationen større end
mængden af fjernvarmevand der løber ud gives alarm og fjernvarmeforsyningen
afspærres.
Målerne overvåges for fejl, både elektrisk og mekanisk og ved fejlfunktion gives der
ligeledes alarm.

Flere systemfunktioner og overvågningsparametre er stilbare hvorved systemerne kan
tilpasses lokale forhold og brugerønsker.

OptiTight®

Systemer med OptiTight®  kontrollerer tillige automatisk installationen for sivninger.
Kontrollen kan afvikles fra en til fire gange i døgnet. Som standardindstilling afvikles den
een gang i døgnet, kl. 02:00
Når kontrollen afvikles afspærres der for fjernvarmeforsyningen i ca. 15 minutter. Det
betyder at der i installationer med gennemstrømningsvandvarmer ikke kan tappes varmt
vand i denne korte periode.

Systemtest
Systemet foretager automatisk en selvtest af systemet.

Der alarmeres og afspærres for fjernvarmetilførslen ved følgende systemfejl:

Måler fejl. Hvis der ikke registreres pulser fra målerne

Ventil fejl. Hvis der kommer pulser fra måler når ventil er lukket.

Der alarmeres ved følgende systemfejl:

Væskeføler fejl. Hvis en tilsluttet væskeføler er defekt.

Stømforsyningsfejl. Hvis en af de interne spændingsforsyninger bliver defekt.
Akustisk alarm, og alarmrelæ slipper.

230Vac fejl. Hvis forsyningsspændingen forsvinder. Alarmrelæ slipper.
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Betjeningsvejledning
Betjening af system Combi Fjernvarme sker fra frontpanelet som er forsynet med 6
tilstandslamper (lysdioder) og 2 taster. Derforuden findes en lydgiver som afgiver et bip
ved tastetryk og hyletone ved alarm. Funktionen af disse er som følger:

Tast ”Afstil” Anvendes til at afstille alarmer på anlægget.
1. tryk fjerner hyletonen og 2. tryk nulstiller alarmen og
bringer anlægget tilbage til normal drift.

Tast ”Ventil” Anvendes til at tvangsstyre ventilen under drift. Tryk på
denne tast får ventil til at skifte position fra åben til lukket og
omvendt.

Lysdiode ”Fjernvarme” Viser anlæggets tilstand.

Lysdiode ”Måler fremløb” Viser med grønt blink hver gang fremløbsmåleren afgiver en
skaleret impuls til monitor.
(Under tæthedskontrol er det uskalerede pulser der vises)

Lysdiode ”Måler returløb” Viser med grønt blink hver gang returløbsmåleren afgiver en
skaleret impuls til monitor.

Lysdiode ”Ventil” Viser den aktuelle position for ventilerne:
Grønt lys = Helt åben.
Grønt blink = I gang med at åbne.
Rødt lys = Helt lukket.
Rødt blink = I gang med at lukke.

Lysdiode ”Lækalarm” Viser hvis der er konstateret en lækage i installationen
Forskellen mellem fremløb og returløb har overskredet en
fastsat grænse.

Lysdiode ”Sivningsalarm” Viser hvis der er konstateret en mindre sivning i
installationen. Kun system OptiTight®.
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Funktionsbeskrivelse / Driftformer
Under drift vil systemet kunne befinde sig i 2 forskellige tilstande (driftformer)
•  Normal drift
•  Alarmtilstand

Normal drift
Når anlægget tilsluttes 230 Vac, vil dette altid starte op i tilstanden ”Normal drift”.
Dette kan ses ved at lysdioden ”Fjernvarme” og ”Ventil” lyser konstant grøn. Hvis der er
fjernvarme forbrug, kommer der også blink i lysdioderne ”Måler fremløb” og ”Måler
returløb”. Alle øvrige lysdioder er slukkede.
Bemærk dog at hvis strømmen til anlægget er blevet afbrudt medens dette var i
alarmtilstand vil det starte op igen i alarmtilstand.
I normal drift er der følgende overvågningsfunktioner og instillings muligheder:

Lækalarm
Kontrolboksen overvåger installationen ved at måle den mængde vand der løber ind i
installationen gennem fremløbsmåleren, og sammenligner med den mængde der løber
ud gennem returløbsmåleren. Bliver forskellen mellem disse for stor, detekteres det som
en lækalarm. Det er muligt at tilpasse følsomheden for denne overvågning med jumpere.

Sivningsalarm (OptiTight® - kun anlæg med 2 afspærringsventiler)
En gang i døgnet (valgtfrit) bliver der foretaget en tæthedskontrol af installationen for at
finde helt små sivninger som ikke opdages ved normal overvågning.
Dette foregår ved at retur ventilen lukkes og fremløbsmåleren iagttages for at se om der
er vandforbrug i installationen. Er dette tilfældet betragtes det som en sivning og der
gives alarm. Når tæthedskontrollen afvikles indikeres dette ved at lysdioden
”Sivningsalarm” blinker grønt.
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Normaltil stand

%    Fjernvarme

&    Måler fremløb

'     Måler returløb

%    Ventil

'    Lækalarm

'
    Sivningsalarm

Alm. overvågning.
Frem- og Returløbs
indikatorer vil blinke
grønt ved til- hhv.
afgang af
varmemedium.

%    Fjernvarme

&    Måler fremløb

'     Måler returløb

(
   Ventil

'    Lækalarm

(
   Sivningsalarm

Tæthedskontrol starter:
returløbets afspærrings-
ventil er under lukning,
og ’Sivningsalarm’
blinker grønt.
Tæthedskontrol kan
være iværksat af
klokkeslet eller flere
driftforstyrrelser.

Tæthedskontrol udføres
kun på systemer med
OptiTight®

%    Fjernvarme

&    Måler fremløb

'     Måler returløb

%    Ventil

%    Lækalarm

'
    Sivningsalarm

Overvågningen har
registreret en drift-
forstyrrelse (differens-
flow for stort), og en ny
måling indledes.
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Normaltilstand, fortsat

I normaltilstand kan afspærringsventil betjenes manuelt med ’Ventil’ tasten, hvorved
ventilindikatoren ligeledes kan antage udseende som vist og beskrevet overfor.
Betjening af ’Ventil’ tasten under igangværende tæthedskontrol vil afbryde denne.

)    Fjernvarme

*    Måler fremløb

+     Måler returløb

,
   Ventil

+    Lækalarm

+
    Sivningsalarm

Tæthedskontrol er
tilendebragt, og
installationen fundet tæt:
ventil åbner påny.

Tæthedskontrol udføres
kun på systemer med
OptiTight®

)    Fjernvarme

*    Måler fremløb

+     Måler returløb

)    Ventil

+    Lækalarm

,
   Sivningsalarm

Tæthedskontrol i gang:
returløbets afspærrings-
ventil er fuldt lukket, og
der holdes øje med frem-
løbsmåleren.

Tæthedskontrol udføres
kun på systemer med
OptiTight®
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Alarmtilstand

Lækalarmer m.v.

Lækalarm
Forskellen mellem den vandmængde der løber ind af fremløbsmåleren og ud af
returmåleren (differensflowet) er blevet for stor.

-    Fjernvarme

.    Måler fremløb

/     Måler returløb

0
   Ventil

-    Lækalarm

/
    Sivningsalarm

Lækalarm for fjern-
varme. Afspærrings-
ventil(er) er under
lukning, hvilket ses af
den blinkede ventil-
indikator.

-    Fjernvarme

.    Måler fremløb

/     Måler returløb

-    Ventil

-    Lækalarm

/
    Sivningsalarm

-    Fjernvarme

.    Måler fremløb

/     Måler returløb

-    Ventil

0
   Lækalarm

/
    Sivningsalarm

Lækalarm for fjern-
varme. Afspærrings-
ventil(er) er fuldt lukket,
hvilket ses af fast rødt
lys i ventilindikator.

Lækalarm for fjern-
varme. Den hørbare
alarm er bragt til ophør
ved eet tryk på ’Afstil
(x1)’ hvorefter alarm-
indikator blinker rødt.
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 Sivningalarm

Anlægget har i forbindelse med tæthedskontrol (Optitight®) registreret en sivning i
installationen.

1    Fjernvarme

2    Måler fremløb

3     Måler returløb

4
   Ventil

3    Lækalarm

1
    Sivningsalarm

Sivningsalarm for fjern-
varme. Afspærrings-
ventil(er) er under
lukning, hvilket ses af
den blinkede ventil-
indikator.

1    Fjernvarme

2    Måler fremløb

3     Måler returløb

1    Ventil

3
    Lækalarm

1
     Sivningsalarm

1    Fjernvarme

2    Måler fremløb

3     Måler returløb

1    Ventil

3    Lækalarm

4
   Sivningsalarm

Sivningsalarm for fjern-
varme. Afspærrings-
ventil(er) er fuldt lukket,
hvilket ses af fast rødt
lys i ventilindikator.

Sivningsalarm for fjern-
varme. Den hørbare
alarm er bragt til ophør
ved eet tryk på ’Afstil
(x1)’ hvorefter alarm-
indikator blinker rødt.
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Væskeføler alarm (til valg)

En tilsluttet væskeføler er blevet våd.
Hyletone og gult lys i lysdioderne ”Lækalarm”, og ”Sivningsalarm” ; afspærringsventilen
lukkes.  Ventillukning for ”Væskefølerfejl alarm” er valgfri. I eksemplet nedenfor er
ventilafspærring ved væskefølerfejl alarm tilvalgt.

5    Fjernvarme

6    Måler fremløb

7
    Måler returløb

8
   Ventil

5    Lækalarm

5
    Sivningsalarm

Væskeføleralarm.
Ventil er under lukning,
hvilket ses af den
blinkende ventil-
indikator.

5    Fjernvarme

6    Måler fremløb

7     Måler returløb

5
    Ventil

5
    Lækalarm

5
    Sivningsalarm

5    Fjernvarme

6    Måler fremløb

7
    Måler returløb

5    Ventil

8
   Lækalarm

8
   Sivningsalarm

Væskeføleralarm.
Ventil er nu fuldt lukket,
hvilket vises ved fast
rødt lys i ventilindikator.

Væskeføleralarm.
Den hørbare alarm er
bragt til ophør ved eet
tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter alarmindika-
torer blinker gult.
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Systemalarmer

Målerfejl fremløb

Fremløbsmåler er blevet defekt. Måleren har ikke afgivet pulser i løbet af de seneste 15
pulser fra returløbs måleren.
Hyletone og gult lys i lysdioden ”Måler fremløb”, rødt lys i ”Fjernvarme” ;
afspærringsventilen lukkes.

Ved gentagne målerfejl er service påkrævet.

9    Fjernvarme

:    Måler fremløb

;     Måler returløb

<
   Ventil

;    Lækalarm

;
    Sivningsalarm

Målerfejl fremløb.
Ventil er under lukning,
hvilket ses af den
blinkende ventil-
indikator.

9    Fjernvarme

:    Måler fremløb

;     Måler returløb

9    Ventil

;
   Lækalarm

;
    Sivningsalarm

<
   Fjernvarme

:    Måler fremløb

;     Måler returløb

9    Ventil

;
   Lækalarm

;
    Sivningsalarm

Målerfejl fremløb.
Ventil er nu fuldt lukket,
hvilket vises ved fast
rødt lys i ventilindikator.

Målerfejl fremløb.
Den hørbare alarm er
bragt til ophør ved eet
tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter fjernvarme-
indikator blinker rødt.
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Målerfejl returløb

Returløbsmåler er blevet defekt. Måleren har ikke afgivet pulser i løbet af de seneste 30
pulser fra fremløbs måleren.
Hyletone og gult lys i lysdioden ”Måler returløb”, rødt lys i ”Fjernvarme” ;
afspærringsventilen lukkes.

Ved gentagne målerfejl er service påkrævet.

=    Fjernvarme

>    Måler fremløb

=     Måler returløb

?
   Ventil

@    Lækalarm

@
    Sivningsalarm

Målerfejl returløb.
Ventil er under lukning,
hvilket ses af den
blinkende ventil-
indikator.

=    Fjernvarme

>    Måler fremløb

=     Måler returløb

=    Ventil

@
   Lækalarm

@
    Sivningsalarm

?
   Fjernvarme

>    Måler fremløb

=     Måler returløb

=    Ventil

@
   Lækalarm

@
    Sivningsalarm

Målerfejl returløb.
Ventil er nu fuldt lukket,
hvilket vises ved fast
rødt lys i ventilindikator.

Målerfejl returløb.
Den hørbare alarm er
bragt til ophør ved eet
tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter fjernvarme-
indikator blinker rødt.
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Ventil fejl fremløb

Ventil i fremløbsledning er blevet defekt. Der er registreret gennemstrømning med lukket
ventil.
Hyletone og gult lys i lysdioden ”Ventil”, gult blink i ”Måler fremløb”, rødt lys i
”Fjernvarme” ; afspærringsventilen søges lukket.

Ved gentagne ventilfejl er service påkrævet.

A    Fjernvarme
B

   Måler fremløb

C     Måler returløb

D    Ventil

C    Lækalarm

C
    Sivningsalarm

Ventilfejl fremløb.

E
   Fjernvarme

B
   Måler fremløb

C     Måler returløb

D    Ventil

C
    Lækalarm

C
    Sivningsalarm

Ventilfejl fremløb.
Den hørbare alarm er
bragt til ophør ved eet
tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter fjernvarme-
indikator blinker rødt.
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Ventil fejl returløb

Ventil i returløbsledning er blevet defekt. Der er registreret gennemstrømning med lukket
ventil.
Hyletone og gult lys i lysdioden ”Ventil”, gult blink i ”Måler returløb”, rødt lys i
”Fjernvarme” ; afspærringsventilen søges lukket.

Denne fejltype kan kun optræde på systemer med OptiTight®.

Ved gentagne ventilfejl er service påkrævet.

F    Fjernvarme

G    Måler fremløb

H
   Måler returløb

F    Ventil

I    Lækalarm

I
    Sivningsalarm

Ventilfejl returløb.

H
   Fjernvarme

G    Måler fremløb

H
   Måler returløb

F    Ventil

I
   Lækalarm

I
    Sivningsalarm

Ventilfejl returløb.
Den hørbare alarm er
bragt til ophør ved eet
tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter fjernvarme-
indikator blinker rødt.
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Væskeføler fejl (til valg)

En tilsluttet væskeføler er blevet defekt.
Hyletone og gult lys i lysdioderne ”Lækalarm”, og ”Sivningsalarm”.
Afspærringsventilen er upåvirket.

Væskeføler er blevet defekt og skal udskiftes. Kontakt Deres installatør for levering
af ny væskeføler. I mellemtiden kan systemet idriftsættes uden væskeføler ved at
fjerne jumper F4 (se afsnit om jumperindstillinger), eller ved at isætte en dummy på
væskefølerens plads i terminalrækken (se tegning elektrisk tilslutning).

J    Fjernvarme

K    Måler fremløb

L     Måler returløb

J    Ventil

J    Lækalarm

J
    Sivningsalarm

Væskeføler fejl.
Ventil forbliver åben.

M
   Fjernvarme

K    Måler fremløb

L     Måler returløb

J    Ventil

J
    Lækalarm

J
    Sivningsalarm

Væskeføler fejl.
Den hørbare alarm er
bragt til ophør ved eet
tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter fjernvarme-
indikator blinker rødt.
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Strømforsyningsfejl

En af de interne spændingsforsyninger er blevet defekt.
Hyletone og rødt lys i lysdioden ”Fjernvarme”.

Service er påkrævet.

N    Fjernvarme

O    Måler fremløb

P    Måler returløb

P    Ventil

P    Lækalarm

P
    Sivningsalarm

Strømforsyningsfejl
alarm.

Q
   Fjernvarme

O    Måler fremløb

P
   Måler returløb

P    Ventil

P
   Lækalarm

P
    Sivningsalarm

Strømforsyningsfejl
alarm. Den hørbare
alarm er bragt til ophør
ved eet tryk på ’Afstil
(x1)’,hvorefter
fjernvarmeindikator
blinker rødt.
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Ekstern tvangsstyring af system
Systemet giver mulighed for tvangsstyring via et eksternt signal med følgende
muligheder.

Lukning/åbning af afspærr ingsventil
Det er muligt at lukke eller åbne for afspærringsventil/er ved hjælp af et eksternt signal.

Hvordan dette gøres er beskrevet i afsnittet Indstilling af overvågningsfunktion, jumper
række C.
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Indstill ing af overvågnings parametre
System Combi er indstillet fra fabrikken med standardindstillinger, men kan tilpasses den
aktuelle installation ved at flytte jumpere som er monteret i kontrolboksens låg.
En jumper er en lille sort plastikclips med indbygget metalskinne som danner forbindelse
mellem to metalstifter på printet når den sættes ned over disse. For at kunne flytte en
jumper kan det være en hjælp at bruge en lille pincet eller spidstang.

Inden jumpere flyttes skal forsyningsspændingen til kontrolboksen afbrydes.

Flere steder er beskrevet at kun en jumper må isættes. Placeres for mange jumpere eller
placeres jumper forkert vil systemet melde fejl ved at afgive en række bip og på forplade
vise med blink hvilken jumperrække der er forkert. For eksempel blink i 4. lysdiode fra
oven viser at der er fejl i jumperrække D.

Jumper forstørret.
Set forfra og fra siden.
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Indstillinger ændres på følgende måde:

Jumper række A.
Pos 1: Brugsvand overvågning aktiv.

Ingen jumper = Ikke aktiv
Jumper = Aktiv

Max aftapningsstørrelse
Pos 2: Max aftapnings mængde = 125 liter.
Pos 3: Max aftapnings mængde = 250 liter.
Pos 4: Max aftapnings mængde = 500 liter.
Pos 5: Max aftapnings mængde = 1000 liter.
NB!:      I pos 2 til pos 5 må der kun være en jumper isat i alt.
             Uden jumper stilles aftapningsstørrelse via monitor.

Sivning: Alarmgrænse for sivning
Pos 6: Max antal liter  = 2 liter.
Pos 7: Ro periode tolerance = 4 liter.
Pos 8: Ro periode tolerance = 8 liter.
NB!:      I pos 6 til pos 8 må der kun være en jumper isat i alt.
             Uden jumper stilles alarmgrænse via monitor.

Jumper række B.

Sivning: Tidsperiode uden aftapning større end alarmgrænse for sivning
Pos 1: Tidsperiodens længde.

Ingen jumper = 30 minutter sammenhængende (indenfor 24 timer)
Jumper = 60 minutter sammenhængende (indenfor 24 timer)

NB!:     Uden jumper i A6-A8 stilles tidsperiode via monitor.

Tvangsstyring
Pos 2: Tvangsstyring via indgang nr. 1 (se afsnit El installation)

Ingen jumper = Tvangslukning af installationen
Jumper = Kontrolboksen skifter overvågningstilstand til ”Ferie tilstand”

Pos 3: Forsinkelse på 2 timer ved tvangslukning.
Ingen jumper = Ingen forsinkelse
Jumper = Forsinkelse på 2 timer

NB!:      i pos 2 og pos 3 må der kun være en jumper isat i alt.
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Måleropsætning (Ændres kun ved udsk iftning af måler)
Pos 4: Indstilling af målerimpulser. 1 impuls pr. liter vand.
Pos 5: Indstilling af målerimpulser. 2 måler impulser pr. liter vand.
Pos 6: Indstilling af målerimpulser. 4 måler impulser pr. liter vand.
NB!:      i pos 4 til pos 6 må der kun være en jumper isat i alt.

Pos 7: Indstilling af målerimpulser. Pulstallet som er valgt i 4, 5 og 6 gange 10.
Pos 8: Indstilling af målerimpulser. Pulstallet som er valgt i 4, 5 og 6 gange 100.
NB!:      i pos 7 og pos 8 må der kun være en jumper isat i alt.

Jumper række C.
Pos 1: Fjernvarme overvågning aktiv.

Ingen jumper = Ikke aktiv
Jumper = Aktiv

Pos 2: Fjernvarme basic eller eXtended.
Ingen jumper = Basic
Jumper = eXtended.

Tvangsstyring
Pos 3: Funktion af indgang nr. 2.

Ingen jumper = Tvangsåbning af installationen
Jumper = Tvangslukning af installationen.

Måleropsætning (Ændres kun ved udsk iftning af måler)
Pos 4: Indstilling af fjernvarmemåler. 1 impuls per liter.
Pos 5: Indstilling af fjernvarmemåler. 2 impulser per liter.
Pos 6: Indstilling af fjernvarmemåler. 4 impulser per liter.
NB!:      i pos 4 til pos 6  må der kun være en jumper isat i alt.
             Uden jumper stilles måleropsætning via monitor.

Pos 7: Indstilling af fjernvarmemåler. Impuls tallet som er valgt i 4, 5 og 6 gange 10.
Pos 8: Indstilling af fjernvarmemåler. Impuls tallet som er valgt i 4, 5 og 6 gange 100.
NB!:      i pos 7 og pos 8 må der kun være en jumper isat i alt.
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Jumper række D.

OptiTight® Flowhastighed for afvikling af kontrol
Pos 1: Flowhastighed skal være mindre end 125 liter/time før tæthedskontrol afvikles.
Pos 2: Flowhastighed skal være mindre end 250 liter/time før tæthedskontrol afvikles.
Pos 3: Flowhastighed skal være mindre end 500 liter/time før tæthedskontrol afvikles.
Pos 4: Flowhastighed skal være mindre end 1000 liter/time før tæthedskontrol afvikles.
NB!:      i pos 1 til pos 4 må der kun være en jumper isat i alt.

OptiTight® Antal tæthedskontroller pr. døgn
Pos 5: Tæthedskontrol en gang pr. døgn. Afvikles kl. 02:00.
Pos 6: Tæthedskontrol to gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00 og 14:00.
Pos 7: Tæthedskontrol tre gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00, 10:00 og 18:00.
Pos 8: Tæthedskontrol fire gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00, 8:00, 14:00 og 20:00.
NB!:      i pos 5 til pos 8 må der kun være 1 jumper.
Hvis kontrollen ønskes frakoblet skal der ikke monteres  jumper i pos 5 til pos 8.
Ovenstående tidspunkter ændres, dersom basistid ændres i monitor (tchk).

Jumper række E.

OptiTight® Tæthedskontrollens varighed
Pos 1: Tæthedskontrol varighed = 7,5 minutter.
Pos 2: Tæthedskontrol varighed = 15 minutter.
Pos 3: Tæthedskontrol varighed = 30 minutter.
Pos 4: Tæthedskontrol varighed = 60 minutter.
Pos 5: Tæthedskontrol med retur eller frem og retur afspærring

Ingen jumper = retur afspærring
Jumper = frem og retur afspærring

NB!:      i pos 1 til pos 4 må der kun være en jumper isat i alt.
             Hvis ingen jumper isat E1-E4 udføres alene ventilmotion til 50% lukning 1x dgl.
             (Sikring af varmeflader)

Lækovervågning – indstilli ng
Pos 6: Lækovervågningens måleperiode længde.

Ingen jumper = 210 sekunder
Jumper = 105 sekunder.

Pos 7: Lækovervågningens fejlkriterium.
Ingen jumper = enkelt fejl for alarmgivning
Jumper = dobbeltfejl for alarmgivning.

Pos 8: Alarm eller iværksættelse af tæthedskontrol ved læk fejl.
Ingen jumper = alarm
Jumper = start af tæthedskontrol. (Kun system OptiTight®)
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Jumper række F.

Lækovervågning - kassa tion
Pos 1:   Antal pulser der skal kasseres. 3 pulser.
Pos 2:   Antal pulser der skal kasseres. 5 pulser.
Pos 3:   Antal pulser der skal kasseres. 7 pulser.

Væskefølerindstilli ng (Ved tilkøb af væskeføler)

Pos 4:   Væskeføler tilsluttet kontrolboksen.
  Ingen jumper = Ingen væskeføler
  Jumper   = Aktiv væskeføler

Pos 5:   Væskeføler alarmmelding for: Brugsvand (Jumper = aktiv)
Pos 6:   Væskeføler alarmmelding for: Fjernvarme (Jumper = aktiv)
Pos 7:   Væskeføler afspær ventil for: Brugsvand (Jumper = aktiv)
Pos 8:   Væskeføler afspær ventil for: Fjernvarme (Jumper = aktiv)
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Væskeføler interface " ILS-C" .

Systemtet kan udbygges med et ILS-C modul. Der kan tilkobles op til 2 væskefølere til
modulet. Der måles kontinuerligt for:

1:  Tør tilstand OK
2:  Våd tilstand Alarm: "Væskeføler våd"
3:  Afbrudt føler Alarm: "Væskeføler defekt"
4:  Kortsluttet føler Alarm: "Væskeføler defekt"

Antal tilkoblede følere vælges på J4 på følgende måde (øverst på print, tæt ved
kølepladen) med en JUMPER:

J4: 1-2   2 væskefølere tilkoblet.           
J4

J4: 2-3   1 væskeføler tilkoblet.

       føler 1         føler 2

En væskeføler tilkobles gennem en ledning med 2 ledere og en skærm (ialt 3
forbindelser). Disse tilkobles på følgende måde:

SKÆRM    BRUN-ledning (+24V)

HVID-ledning (føler)

Bemærk:

1: Når der kun er tilkoblet én føler, skal " føler 1" benyttes .

2: For 2 væskefølere gælder: Vær opmærksom på, at systemet ikke kan skelne
mellem hvilken føler der melder alarm. Systemet opfatter det som en "fælles
føler" med "fælles alarm melding".
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Kontrol og indstill ing af ur
System Combi er forsynet med et ur som skal styre afviklingen af sivningsalarmen på
brugsvand og tæthedskontrollen ved system OptiTight®. Skift mellem sommer- og
vintertid sker automatisk. Uret er forbundet med en mindre unøjagtighed. Det er derfor
muligt både at kontrollere og stille uret på følgende måde.

Kontrol af ur
1. Tasten ”Afstil” holdes nede i 5 sekunder indtil en serie korte bip fremkommer.
2. Tasten slippes og alle lysdioder bliver grønne
3. Der fremkommer nu et bip for hver time uret viser (tæl..).
4. Herefter bliver alle lysdioder røde.
5. Der fremkommer nu et bip for hvert minut uret viser (tæl..).
6. Systemet overgår nu til normal overvågning.

Eksempel:
Grønne lysdioder og ni korte bip (ni timer)
Røde lysdioder og 15 korte bip (15 minutter)
Klokken er 9:15

Indstilli ng af ur
1. Tasten ”Afstil” holdes nede i 5 sekunder indtil en serie korte bip fremkommer.
2. Mens der bippes, slip tasten kortvarigt og tryk atter i 5 sekunder.
3. Øverste lysdiode bliver grøn og indstilling af ur skal påbegyndes inden for 6 sekunder.

(Det grønne lys bevæger sig en diode ned for hvert sekund).
4. Først indstilles timer. Tryk på tasten ”Afstil” en gang for hver time uret skal stilles til.
5. Lad løbelyset køre i bund (6 sek).
6. Øverste lysdiode bliver nu rød og indstilling af minutter skal påbegyndes inden for 6

sekunder. (Det røde lys bevæger sig en diode ned for hvert sekund).
7. Nu indstilles minutter. Tryk på tasten ”Afstil” en gang for hvert minut uret skal stilles til.
8. Lad løbelyset køre i bund (6 sek), hvorefter den indstillede tid gemmes.
9. Systemet overgår nu til normal overvågning.
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Kontrol og indstill ing af ’Frit’ tid
Tiden, hvori overvågning er udkoblet efter aktivering af ’Fri’t’ tasten er fabriksindstillet til 1
time, men kan stilles i intervallet 1 til 8 timer fra forpladen.

Kontrol af ’Frit’ tid
1. Tasten ”Frit” holdes nede i 5 sekunder indtil en serie korte bip fremkommer.
2. Tasten slippes og alle lysdioder bliver grønne
3. Der fremkommer nu et bip for hver time overvågningen udkobles (tæl..).
4. Systemet overgår nu til normal overvågning.

Eksempel:
Grønne lysdioder og 3 korte bip (tre timer)
Overvågning udkobles i tre timer ved aktivering af ’Frit’.

Indstilli ng af ’Frit’ tid
1. Tasten ”Frit” holdes nede i 5 sekunder indtil en serie korte bip fremkommer.
2. Mens der bippes, slip tasten kortvarigt og tryk atter i 5 sekunder.
3. Øverste lysdiode bliver grøn og indstilling af udkoblingstid skal påbegyndes inden for

6 sekunder. (Det grønne lys bevæger sig en diode ned for hvert sekund).
4. Tryk på tasten ”Frit” en gang for hver time overvågning skal udkobles.
5. Lad løbelyset køre i bund (6 sek).
6. Systemet overgår nu til normal overvågning.
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Funktionsafprøvning Brugsvand
For at sikre at systemet virker efter hensigten anbefales det at lave en
funktionsafprøvning mindst 1 gang årligt.

Funktionsafprøvning lækagealarm
Funktionsafprøvning udføres på følgende måde:

1. Tasten ”Ferie” aktiveres, hvorved lysdioden ”vandforbrug” blinker gult.

2. Åbn nu for en vandhane, og tap ca. 20 liter vand af installationen.

3. Kontrolboksen skal nu gå i alarmtilstand, og afspærre installationen.

4. Kontroller nu at afspærringsventilen lukker tæt. (Vandet skal holde op med at løbe)

5. Er dette i orden, afstilles alarmen, og tasten ”Ferie” trykkes igen, hvorved lysdioden
”Vandforbrug” skal slukke.

6. Vandet skal nu begynde at løbe igen og kontrolboksen skal overgå til normal
overvågningstilstand.

7. Luk for vandhanen og afprøvningen er slut.

Funktionsafprøvning væskeføler (tilvalg)
Funktionsafprøvning udføres på følgende måde:

1. Undersøg på jumperindstilling i låg hvordan væskeføler er konfigureret ( se manual
under væskefølerkonfiguration).

2. Væskeføler gøres ”våd” ved hjælp af en fugtig klud.

3. Kontrolboksen skal nu gå i alarmtilstand (efter 10 sekunder) og aktivere
afspærringsventil ud fra den valgte konfiguration.

4. Er dette i orden afstilles alarmen og kontrolboksen skal overgå til normal
overvågningstilstand.
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Funktionsafprøvning Fjernvarme
For at sikre at systemet virker efter hensigten anbefales det at lave en
funktionsafprøvning mindst 1 gang årligt.

Funktionsafprøvning lækagealarm
1. Åben for flere radiatorer så der opstår et højt forbrug.

2. Afmonter på kontrolboksen stik til returmåler. Drej omløber ¼ omgang og træk ned.

3. Der skal nu kun komme grønne blink i diode til måler fremløb.

4. Efter kort periode skal diode i lækalarm lyse rødt.

5. Efter endnu en kort periode skal der fremkomme lækalarm. Boksen hyler, dioden til
lækalarm lyser rødt og ventil på fremløb lukker.

6. Når ventil på fremløb er lukket må der ikke komme pulser i diode til måler fremløb.

7. Er dette i orden monteres stik til returmåler på kontrolboks igen. Sæt stik i og drej
omløber ¼ omgang.

8. Afstil nu alarm ved at trykke to gange på tasten ”Afstil”.

9. Ventilen lukker nu op og afprøvningen er slut.

Bemærk at ovenstående er gældende ved fabriks indstilli nger.

Funktionsafprøvning lækagealarm system OptiTight®

1. Åben for flere radiatorer så der opstår et højt forbrug.

2. Afmonter på kontrolboksen stik til returmåler. Drej omløber ¼ omgang og træk ned.

3. Der skal nu kun komme grønne blink i diode til måler fremløb.

4. Efter kort periode skal diode i lækalarm lyse rødt.

5. Efter endnu en kort periode skal begge ventiler lukke (diode blinker rødt) og diode til
sivningsalarm skal blinke grønt.

6. Fremløbsventil åbner igen og systemet gennemfører nu i løbet af de næste adskillige
minutter en nøje tæthedskontrol. Såfremt installationen er tæt vil der ikke forekomme
fremløbsimpulser i denne periode

7. Stik til returmåler monteres atter i kontrolboks, og dets omløber drejes ¼ omgang.

8. Efter udløb af den valgte kontrolperiode åbner returventil påny, og systemet overgår
til normaltilstand – afprøvningen er hermed tilendebragt.

Bemærk at ovenstående er gældende ved fabriks indstilli nger.
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Installationsvejledning til installatøren

VVS installation Brugsvand
Måler og ventil indbygges i rørinstallationen som vist på illustration.
Vær opmærksom på at ventil og især måler er følsom overfor snavs i installationen.
Montering af filter umiddelbart før måler og ventil forlænger levetiden betydeligt og bør
altid monteres. Tilstoppet og defekt måler eller ventil på grund af snavs og skidt fra
rørinstallationen godtages ikke som reklamation.

Måler
Volumetrisk måler med impulsgiver. Kan monteres vandret og lodret i installationen.

Afspærr ingsventil
Motorstyret kugleventil, 24Vac forsynet fra kontrolboks. Der er ingen specielle krav til
placeringen af afspærringsventilen, dog bør den ikke placeres med motoren hængende
ned under røret af hensyn til evt. lækager og kondens.

Brugsvandsinstallation.

Symbolforklaring:

A M

Combi
boks

230Vac

A

M

Eksisterende
afregningsmåler

System måler

Motorstyret kugleventil

Nøgleafbryder 230Vac
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VVS installation Fjernvarme
Målere og ventiler indbygges i rørinstallationen som vist på illustration.
Vær opmærksom på at ventiler og især målere er følsomme overfor snavs i
installationen.
Montering af snavssamler umiddelbart før målere og ventiler forlænger levetiden
betydeligt og bør altid udføres. Tilstoppede og defekte målere eller ventiler på grund af
snavs og skidt fra rørinstallationen godtages ikke som reklamation.

Måler
Enstrålet vingehjulsmåler med impulsgiver. Skal monteres med urskiven vandret.

Afspærr ingsventil
Motorstyret kugleventil, 24Vac forsynet fra kontrolboks. Der er ingen specielle krav til
placeringen af afspærringsventilen, dog bør den ikke placeres med motoren hængende
ned under røret af hensyn til evt. lækager.

Kontraventil
Kontraventil monteres på retur og skal modvirke tilbagestrømning gennem returmåler.

Fjernvarmeinstallation Fjernvarmeinstallation system OptiTight®

Symbolforklaring:

A

Combi
boks

230Vac

M

M A

Combi
boks

230Vac

M

M

Eksisterende
afregningsmåler

System måler

Motorstyret kugleventil Nøgleafbryder 230VacA

M Kontraventil
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Stikplacering

Combi

Combi OptiTight®

Stikplacering
A: 230Vac
B: Væskeføler PG9
C: Alarmrelæ PG9
D: Alarmrelæ PG9
E: Returløbsmåler
F: Brugsvand ventil
G: Fremløb ventil
H: Returløb ventil
 I: Brugsvand måler
J: Fremløbsmåler

A B C D E

F G H I J

Stikplacering
A: 230Vac
B: Væskeføler PG9
C: Alarmrelæ PG9
D: Alarmrelæ PG9
E: Returløbsmåler
F: Brugsvand ventil
G: Fremløb ventil
 I: Brugsvand måler
J: Fremløbsmåler

A B C D E

F G I J
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El installation
Forbindelserne fra kontrolboksen til målere og ventiler skal blot kobles sammen ved
hjælp af de monterede stik.
Tilslutning til forsyningsnettet, tvangsstyring og fjernalarmering er vist på følgende
illustration.

Nett ilslutning
230Vac  GND - N - F

Alarmudgang Fjernvarme
Potentialfrit relæ, trukket i normaltilstand.
Alarmrelæ J17: Max. 24Vac NC-COM-NO

Tvangsstyring Fjernvarme
Indgang J10     indbygget 12Vdc Tvangslukke/åbne
Ved aktivering tvinges anlægget til enten at tvangslukke
eller tvangsåbne afspærringsventil/er
Dette er styret af jumperen i række C, pos. 3.

Alarmudgang Brugsvand
Potentialfrit relæ, trukket i normaltilstand.
Alarmrelæ J16: Max. 24Vac NC-COM-NO

Tvangsstyring Brugsvand
Indgang J9: indbygget 12Vdc Tvangslukke/ferie
Ved aktivering tvinges anlægget til enten at tvangslukke
afspærringsventilen eller til ferie.
Dette er styret af jumperen i række B, pos. 2 og pos. 3.




