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System LMI-F
DanTaet system LMI-F er et læksikringssystem til fjernvarmeanlæg i mindre institutioner.

Systemet består af en kontrolboks, to flowmålere og to elektrisk styrede motorventiler
samt en kontraventil. Målere og ventiler er alle forbundet til kontrolboksen via DIN stik.

Kontrolboksens forplade omfatter sektionen Fjernvarme:

Sektions tilstand signaleres i Drift lampen således:

Drift lampe Alarmindikator Betydning Installation Handling

grøn slukket alt OK i drift ingen

gul slukket ventilfejl i drift kontakt DanTaet

rød slukket systemfejl evt. afspærret kontakt DanTaet

slukket rød utæthed afspærret kontakt VVS
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Systembeskrivelse fjernvarme
Der findes to anlægsstørrelser alt efter institutionens størrelse og installation. Begge
størrelser leveres med OptiTightTM tæthedskontrol.

LMI-F
DanTaet system LMI-F anvendes til læksikring af institutioner med opvarmet areal op til
ca. 250 m² med varmtvandsbeholder (af komforthensyn frarådes det at anvende
gennemstrømningsvandvarmer på denne størrelse anlæg).

System LMI-F består af:
1 stk. LMI-F kontrolboks
2 stk. Flowmåler ½” Qn 1,5 m3/h med impulsgiver
2 stk. ½” Motorstyret kugleventilventil
1 stk. ½” Kontraventil

LMI-FX
DanTaet system LMI-FX anvendes til læksikring af institutioner med opvarmet areal op til
ca. 400 m² med varmtvandsbeholder eller op til ca. 250 m² med gennemstrømnings-
vandvarmer.

System LMI-FX består af:
1 stk. LMI-F kontrolboks
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®  mekanismen  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. 10:00
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

Der alarmeres ved følgende systemfejl:

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

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 LMI-F sker fra frontpanelet som er forsynet med 3 tilstandslamper
(lysdioder) og 1 tast. 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.

Lysdiode ”Drift” Viser anlæggets tilstand.

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.
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Funktionsbeskrivelse / Driftformer
Under drift vil systemet kunne befinde sig i 3 forskellige tilstande (driftformer)
•  Normal drift
•  Drift med forstyrrelse
•  Alarmtilstand

Normal drift
Når anlægget første gang tilsluttes 230 Vac, vil dette starte op i tilstanden ”Normal drift”.
Dette kan ses ved at lysdioden ”Drift” lyser konstant grøn. 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
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

�    Drift

�    Lækalarm

�
    Sivningsalarm

Alm. overvågning.

�    Drift

�    Lækalarm

�
   Sivningsalarm

Tæthedskontrol
afvikling: returløbets
afspærringsventil er
lukket og
’Sivningsalarm’ blinker
grønt. Tæthedskontrol
kan være iværksat af
klokkeslet eller flere
driftforstyrrelser.

�    Drift

�    Lækalarm

�
    Sivningsalarm

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

�    Drift

�    Lækalarm

�
    Sivningsalarm

Lækalarm for fjern-
varme. Afspærrings-
ventiler er lukket,
hvilket ses af den
slukkede driftindikator.

�    Drift

�
   Lækalarm

�
    Sivningsalarm

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.

	    Drift

	    Lækalarm



    Sivningsalarm

Sivningsalarm for fjern-
varme. Afspærrings-
ventiler er lukket,
hvilket ses af den
slukkede driftindikator.

	    Drift

	    Lækalarm

�
   Sivningsalarm

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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Systemalarmer

Målerfejl/strømforsyningsfejl

En måler er blevet defekt og afgiver ikke længere pulser, eller en intern
forsyningsspænding svigter. Hyletone og rødt lys i lysdioden ”Drift”;
afspærringsventilerne lukkes. Ved forsyningsfejl kan afspærringsventilen forblive åben.

Ved måler/forsyningsfejl er service påkrævet – kontakt DanTaet.

�    Drift

    Lækalarm


    Sivningsalarm

Måler/forsyningsfejl.
Ventiler er lukket,
hvilket ses af det røde
lys i ’Drift’ indikatoren.

�
   Drift


   Lækalarm


    Sivningsalarm

Måler/forsyningsfejl.
Den hørbare alarm er
bragt til ophør ved eet
tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter driftindikator
blinker rødt.
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Ventil fejl

En ventil er blevet defekt. Der er registreret gennemstrømning med lukket ventil.
Hyletone og gult lys i lysdioden ”Drift”; afspærringsventiler forbliver åbne.

Ved ventilfejl er service påkrævet – kontakt DanTaet.

�     Drift

�    Lækalarm

�
    Sivningsalarm

Ventilfejl fremløb. Den
hørbare alarm kan
afstilles ved eet tryk på
’Afstil’.
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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 afspærringsventiler ved hjælp af et eksternt signal.

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

Funktionsafprøvning Fjernvarme
For at sikre at systemet virker efter hensigten anbefales det at lave en
funktionsafprøvning af lækagealarmen mindst 1 gang årligt.
Funktionsafprøvning udføres på følgende måde:

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. Efter kort periode skal diode i lækalarm lyse rødt.

4. Efter endnu en kort periode skal diode til sivningsalarm blinke grønt.

5. Systemet gennemfører nu i løbet af de næste adskillige minutter en nøje
tæthedskontrol.

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

7. 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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Væskeføler option

LMI-F kan tilsluttes en eller to væskefølere type LS-X efter indbygning af væskeføler
interface ILS-C. Væskeføleren LS-X reagerer på en vandansamling, der berører begge
dens elektroder, og kan derfor via kontrolboksen melde alarm og evt. lukke en ventil, når
den bliver våd.

Væskefølere udlægges hvor der er særlig risiko for vandansamling, f.eks. under
opvaske- eller vaskemaskine, under en tvivlsom radiator, eller ved en afløbsrist i kælder.
På jumperrække F i kontrolboksen bestemmes til hvilken overvågningsdel (brugsvand
eller fjernvarme) væskeføleren(-ne) skal knyttes, dvs. i hvilken sektion og på hvilket relæ,
der skal gives alarm, når væskeføleren bliver våd. På jumperrække F bestemmes
ligeledes om sektionens ventil(er) skal lukkes, når væskeføleren bliver våd.

En væskeføler alarm forbliver aktiv, så længe væskeføleren er våd, og annulleres
automatisk, når væskeføleren atter bliver tør. Ved en væskeføler alarm er det altså
nødvendigt at fjerne vandansamlingen og aftørre væskeføleren for at afstille alarmen.

Væskefølerens tilstand overvåges permanent, og fejl såsom afbrudt eller kortsluttet kabel
meldes som systemfejl på kontrolboksens front som anført senere i dette afsnit.

Jumper række F

Væskefølerindstilli ng
Pos 4:   Væskeføler tilsluttet kontrolboksen.

  Ingen jumper = Ingen væskeføler
  Jumper   = Aktiv væskeføler

Pos 5:   Må ikke benyttes
Pos 6:   Væskeføler alarmmelding for: Fjernvarme (Jumper = aktiv)
Pos 7:   Må ikke benyttes
Pos 8:   Væskeføler afspær ventiler for: Fjernvarme (Jumper = aktiv)

Funktionsafprøvning væskeføler
Funktionsafprøvning udføres på følgende måde:

1. Undersøg på jumperindstilling i låg hvordan væskeføler er konfigureret (se ovenfor).

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.

Klud fjernes, væskeføler aftørres, og kontrolboksen skal atter overgå til normal
overvågningstilstand.
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Væskeføler interface " ILS-C" .

Systemet 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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Væskeføler alarm

En tilsluttet væskeføler (jumper F4) tilknyttet fjernvarmeovervågningen (jumper F6) er
blevet våd. Hyletone og gult lys i lysdioderne ”Lækalarm”, og ”Sivningsalarm”.
Ventillukning for ”Væskeføler alarm” er valgfri. I eksemplet nedenfor er ventilafspærring
af fjernvarme ved væskeføler alarm tilvalgt (jumper F8).

�    Drift

�    Lækalarm

�
    Sivningsalarm

Væskeføleralarm.
Ventiler er lukket,
hvilket ses af den
slukkede driftindikator.

�    Drift

�
   Lækalarm

�
   Sivningsalarm

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

En tilsluttet væskeføler (jumper F4) tilnyttet fjernvarmeovervågningen (jumper F6) er
blevet defekt. Hyletone og gult lys i lysdioderne ”Drift” og ”Lækalarm”.
Afspærringsventilen er upåvirket.

Væskeføler er blevet afbrudt eller defekt og skal udskiftes.
Kontakt Deres installatør for levering af ny væskeføler.

�    Drift

�    Lækalarm

�
    Sivningsalarm

Væskeføler fejl.
Ventiler forbliver åbne.

�    Drift

�
    Lækalarm

�
    Sivningsalarm

Væskeføler fejl.
Den hørbare alarm er
bragt til ophør ved eet
tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter lækalarm-
indikator blinker gult.
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Installationsvejledning til installatøren

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
Vingehjulsmåler med impulsgiver. Skal monteres med urskiven vandret.

Afspærr ingsventiler
Motorstyret kugleventil, 24Vac forsynet fra kontrolboks. Der er ingen specielle krav til
placeringen af afspærringsventilerne, dog bør de 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 system OptiTight®

Symbolforklaring:

A

LMI-C
boks

230Vac

M

M

Eksisterende
afregningsmåler

System måler

Motorstyret kugleventil Nøgleafbryder 230VacA

M Kontraventil

Forsyningsside Installationsside
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Stikplacering

LMI-F

A: 230Vac
B: Væskeføler PG9
C: Alarmrelæ PG9

E: Returløbsmåler

G: Fremløb ventil
H: Returløb ventil

J: Fremløbsmåler

A B C E

G H 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.
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Indstill ing af overvågnings parametre
System LMI-F 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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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.

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.
             Uden jumper i C4-C8 stilles fjernvarmemåler impulstal via monitor.

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).
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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.

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
Pos 4:   Væskeføler tilsluttet kontrolboksen.

  Ingen jumper = Ingen væskeføler
  Jumper   = Aktiv væskeføler

Pos 5:   Må ikke benyttes
Pos 6:   Væskeføler alarmmelding for: Fjernvarme (Jumper = aktiv)
Pos 7:   Må ikke benyttes
Pos 8:   Væskeføler afspær ventiler for: Fjernvarme (Jumper = aktiv)




