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Side 1

Servicevejledning system BB/BX

Funktionsafprøvning system BB/BX

For at sikre at systemet virker efter hensigten anbefales det at udføre en funktionsafprøvning årligt, og i hvert fald i forbindelse med 5-års
eftersyn.

Funktionsafprøvning

Tasten  Ferie  aktiveres, hvorefter lysdioden  Vandforbrug  blinker gult1. 
Åbn nu for en vandhane og tap ca. 20 liter vand af installationen2. 
Kontrolboksen skal nu gå i alarmtilstand og afspærre installationen3. 
Afvent at  Ventil  lampen viser fast, rødt lys4. 
Kontrollér at afspærringsventilen lukker tæt (vandet skal holde op med at løbe)5. 
Betjen atter tasten  Ferie , således lysdioden  Vandforbrug  slukker6. 
Alarmen afstilles med to tryk på  Afstil 7. 
Kontrolboksen overgår til overvågningstilstand, og vandet skal nu begynde at løbe igen8. 
Luk atter for vandhanen - afprøvningen er hermed tilendebragt9. 
Ved 5-års eftersyn udfyldes servicekort for anlægget10. 

Funktionsafprøvning af tilsluttet væskeføler

Denne procedure gælder kun såfremt systemet er tilsluttet en eller to væskefølere type LS-X.

Funktionsafprøvning

Kontrollér væskeføler indstilling i låg1. 
Anbring en fugtig klud under væskeføleren2. 
Kontrolboksen skal gå i alarmtilstand og/eller lukke afspærringsventil
efter 10 sekunder afhængig af indstillingerne i punkt 1

3. 

Fjern påny klud under væskeføler, og aftør denne4. 
Efter kort tid skal kontrolboks automatisk overgå til normaltilstand5. 
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Side 2

Jumperindstillinger system BB og BX

Jumper række A

Pos.1: Brugsvand overvågning aktiv. Jumper må ikke fjernes.
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
Bemærk at der i pos. 2-5 kun må være isat i alt een jumper

Alarmgrænse for sivning

Pos. 6: Ro-periode tolerance = 2 liter
Pos. 7: Ro-periode tolerance = 4 liter
Pos. 8: Ro-periode tolerance = 8 liter
Bemærk at der i pos. 6-8 kun må være isat i alt een jumper

Jumper række B

Pos. 1: Ro-periodens længde
Krævet ro-periode længde

Ingen jumper = 30 minutter sammenhængende ro-periode kræves (indenfor 24 timer)
Jumper isat = 60 minutter sammenhængende ro-periode kræves (indenfor 24 timer)

Tvangsstyring

Pos. 2: Funktion af styreindgang 1

Ingen jumper = signal på indgang afspærrer installationen
Jumper isat = signal på indgang vælger "Ferie" tilstand

Pos. 3: Tidsforsinkelse ved afspærring via indgang

Ingen jumper = ingen forsinkelse
Jumper isat = 2 timers forsinkelse afspærring via indgang

Bemærk at der i pos. 2-3 kun må være isat i alt een jumper

Måleropsætning (ændres kun ved udskiftning af måler)

Pos. 4: Impulstal 1 imp/l
Pos. 5: Impulstal 2 imp/l
Pos. 6: Impulstal 4 imp/l
Bemærk at der i pos. 4-6 kun må være isat i alt een jumper

Pos. 7: Impulstal skalering 10 (10-20-40 imp/l)
Pos. 8: Impulstal skalering 100 (100-200-400 imp/l)
Bemærk at der i pos. 7-8 højst må være isat een jumper
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Side 3

Jumper række F

Pos.1: Må ikke bruges!
Pos.2: Må ikke bruges!
Pos.3: Må ikke bruges!

Væskefølerindstilling (ved tilkøb af væskeføler)

Pos. 4: Væskefølertilslutning

Ingen jumper = ingen væskeføler tilsluttet
Jumper isat = væskeføler tilsluttet

Pos. 5: Væskeføler alarmmelding

Ingen jumper = væskeføler vil ikke give brugsvand alarm
Jumper isat = væskeføler kan give brugsvand alarm

Pos. 6: Må ikke bruges!

Pos. 7: Væskeføler ventilstyring

Ingen jumper = væskeføler vil ikke lukke brugsvand ventil
Jumper isat = væskeføler kan lukke brugsvand ventil

Pos. 8: Må ikke bruges!
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Side 4

Installerede komponenter system BB og BX

Installerede komponenter består i en volumetrisk flowmåler og en kugleventil med elektrisk aktuator. Ventilen bevæges dagligt af systemet,
der også kontrollerer dennes lukkeevne. Systemet kontrollerer endvidere at måler ikke blokerer (med mindre systemet er i Ferietilstand).

I forbindelse med 5-års eftersyn skal måleren efterses og renses, herunder især filtre og sier, og det skal efterfølgende kontrolleres at den
afgiver pulser ved vandforbrug (blink i  Vandmåler  ).

Installationsdiagram VVS

Stikforbindelser
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Side 5

Servicevejledning system FB og FX

Funktionsafprøvning system FB og FX

For at sikre at systemet virker efter hensigten anbefales det at udføre en funktionsafprøvning årligt, og i hvert fald i forbindelse med 5-års
eftersyn.

Funktionsafprøvning

Åbn for flere radiatorer således der etableres et højt forbrug1. 
Tag returmålerens stik ud af kontrolboksen ved at dreje dets omløber ¼ omgang og trække det ned2. 
Lampen  Måler fremløb  skal nu blinke, mens  Måler returløb  skal være slukket3. 
Efter kort tid skal lampen  Lækalarm  lyse rødt4. 
Efter nok en kort tid skal kontrolboksen melde lækalarm; boksen hyler og afspærringsventil lukker5. 
Afvent at  Ventil  lampen viser fast rødt lys6. 
Der må nu ikke forekomme blink i lampen  Måler fremløb 7. 
Hvis dette er i orden isættes returløbsmålerens stik atter, og dets omløber drejes ¼ omgang8. 
Alarmen afstilles med to tryk på  Afstil 9. 
Kontrolboksen overgår til overvågningstilstand, og vandet skal nu begynde at løbe igen10. 
Luk atter for radiatorer - afprøvningen er hermed tilendebragt11. 
Ved 5-års eftersyn udfyldes servicekort for anlægget12. 

Funktionsafprøvning af tilsluttet væskeføler

Denne procedure gælder kun såfremt systemet er tilsluttet en eller to væskefølere type LS-X.

Funktionsafprøvning

Kontrollér væskeføler indstilling i låg1. 
Anbring en fugtig klud under væskeføleren2. 
Kontrolboksen skal gå i alarmtilstand og/eller lukke afspærringsventil
efter 10 sekunder afhængig af indstillingerne i punkt 1

3. 

Fjern påny klud under væskeføler, og aftør denne4. 
Efter kort tid skal kontrolboks automatisk overgå til normaltilstand5. 
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Side 6

Jumperindstillinger system FB og FX

Jumper række C

Pos. 1: Fjernvarme overvågning aktiv. Jumper må ikke fjernes.

Pos. 2: Systemtype
Model FB (Basic) eller FX (eXtended)

Ingen jumper = FB (Basic)
Jumper isat = FX (eXtended)

Pos. 3: Funktion ved aktivering af indgang 2
Tvangsstyring

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

Måleropsætning (ændres kun ved udskiftning af måler)

Pos. 4: Impulstal 1 imp/l
Pos. 5: Impulstal 2 imp/l
Pos. 6: Impulstal 4 imp/l
Bemærk at der i pos. 4-6 kun må være isat i alt een jumper

Pos. 7: Impulstal skalering 10 (10-20-40 imp/l)
Pos. 8: Impulstal skalering 100 (100-200-400 imp/l)
Bemærk at der i pos. 7-8 højst må være isat een jumper

Jumper række D

Flowgrænse for udførelse af ventilmotion

Pos. 1: Flow skal være mindre end 125 l/h for ventilmotion
Pos. 2: Flow skal være mindre end 250 l/h for ventilmotion
Pos. 3: Flow skal være mindre end 500 l/h for ventilmotion
Pos. 4: Flow skal være mindre end 1000 l/h for ventilmotion
Bemærk at der i pos. 1-4 højst må være isat een jumper.
Hvis ingen jumper er isat pos. 1-4 udføres ingen ventilmotion.

Antal ventilmotioner pr. døgn

Pos. 5: Ventilmotion 1 gang pr. døgn. Afvikles kl. 02:00
Pos. 6: Ventilmotion 2 gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00 og 14:00
Pos. 7: Ventilmotion 3 gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00, 10:00 og 18:00
Pos. 8: Ventilmotion 4 gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00, 08:00, 14:00 og 20:00
Bemærk at der i pos. 5-8 højst må være isat een jumper.
Hvis ingen jumper er isat pos. 5-8 udføres ingen ventilmotion.
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Jumper række E

Pos. 1: Må ikke benyttes
Pos. 2: Må ikke benyttes
Pos. 3: Må ikke benyttes
Pos. 4: Må ikke benyttes
Når ingen jumper er isat E1-E4 udføres daglig ventilmotion til 50% lukning (sikring af varmeflader)

Lækovervågning - indstilling

Pos. 6: Måleperiode længde

Ingen jumper = 210 sekunder
Jumper isat = 105 sekunder

Pos. 7: Fejlkriterium

Ingen jumper = alarmgivning for enkeltfejl
Jumper isat = alarmgivning for dobbeltfejl

Pos. 8: Må ikke benyttes

Jumper række F

Lækovervågning - kassation

Pos. 1: Kassation 3 impulser
Pos. 2: Kassation 5 impulser
Pos. 3: Kassation 7 impulser
Bemærk at der i pos. 1-3 kun må være isat i alt een jumper

Væskefølerindstilling (efter tilkøb af væskeføler)

Pos. 4: Konfiguration

Ingen jumper = ingen væskeføler tilsluttet
Jumper isat = væskeføler tilsluttet

Pos. 5: Må ikke benyttes
Pos. 6: Væskeføler alarmrespons

Ingen jumper = ingen alarmrespons
Jumper isat = væskeføleralarm i fjernvarmesystem

Pos. 7: Må ikke benyttes
Pos. 8: Væskeføler ventilrespons

Ingen jumper = ingen afspærring ved væskeføler alarm
Jumper isat = fjernvarme afspærring ved væskeføler alarm
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Side 8

Installerede komponenter system FB og FX

Installerede komponenter består i to eenstrålede vingehjuls flowmålere til vandret montage, en kugleventil med elektrisk aktuator til afspærring
i fremløbet, samt en kontraventil til afspærring i returløbet. Motorventilen bevæges dagligt af systemet. Systemet kontrollerer endvidere de to
flowmålere gensidigt imod hinanden; således meldes en målerdefekt hurtigt, når der er varmeforbrug.

I forbindelse med 5-års eftersyn skal målerne efterses og renses, herunder især filtre og sier, og det skal efterfølgende kontrolleres at de
afgiver pulser ved varmeforbrug (blink i  Måler fremløb  og  Måler returløb ).

Installationsdiagram VVS

Stikforbindelser
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Side 9

Servicevejledning system FB OptiTight® og FX OptiTight®

Funktionsafprøvning system FB OptiTight® og FX OptiTight®

For at sikre at systemet virker efter hensigten anbefales det at udføre en funktionsafprøvning årligt, og i hvert fald i forbindelse med 5-års
eftersyn.

Funktionsafprøvning

Åbn for flere radiatorer således der etableres et højt forbrug1. 
Tag returmålerens stik ud af kontrolboksen ved at dreje dets omløber ¼ omgang og trække det ned2. 
Lampen  Måler fremløb  skal nu blinke, mens  Måler returløb  skal være slukket3. 
Efter kort tid skal lampen  Lækalarm  lyse rødt4. 
Efter endnu en kort periode skal begge ventiler lukke ( Ventil  blinker rødt,  Sivningsalarm  blinker grønt, og  Lækalarm  slukker)5. 
Fremløbsventil åbner igen, og systemet gennemfører nu i løbet af de næste adskillige minutter en nøje tæthedskontrol. Såfremt
installationen er tæt vil  Måler fremløb  ikke blinke i denne periode.

6. 

Hvis dette er i orden isættes returløbsmålerens stik atter, og dets omløber drejes ¼ omgang7. 
Efter udløb af den valgte kontrolperiode åbner returventil påny, og systemet overgår til normaltilstand8. 
Luk atter for radiatorer - afprøvningen er hermed tilendebragt9. 
Ved 5-års eftersyn udfyldes servicekort for anlægget10. 

Funktionsafprøvning af tilsluttet væskeføler

Denne procedure gælder kun såfremt systemet er tilsluttet en eller to væskefølere type LS-X.

Funktionsafprøvning

Kontrollér væskeføler indstilling i låg1. 
Anbring en fugtig klud under væskeføleren2. 
Kontrolboksen skal gå i alarmtilstand og/eller lukke afspærringsventiler
efter 10 sekunder afhængig af indstillingerne i punkt 1

3. 

Fjern påny klud under væskeføler, og aftør denne4. 
Efter kort tid skal kontrolboks automatisk overgå til normaltilstand5. 
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Side 10

Jumperindstillinger system FB OptiTight® og FX OptiTight®

Jumper række C

Pos. 1: Fjernvarme overvågning aktiv. Jumper må ikke fjernes.

Pos. 2: Systemtype
Model FB (Basic) eller FX (eXtended)

Ingen jumper = FB (Basic)
Jumper isat = FX (eXtended)

Pos. 3: Funktion ved aktivering af indgang 2
Tvangsstyring

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

Måleropsætning (ændres kun ved udskiftning af måler)

Pos. 4: Impulstal 1 imp/l
Pos. 5: Impulstal 2 imp/l
Pos. 6: Impulstal 4 imp/l
Bemærk at der i pos. 4-6 kun må være isat i alt een jumper

Pos. 7: Impulstal skalering 10 (10-20-40 imp/l)
Pos. 8: Impulstal skalering 100 (100-200-400 imp/l)
Bemærk at der i pos. 7-8 højst må være isat een jumper

Jumper række D

Flowgrænse for udførelse af OptiTight® tæthedskontrol

Pos. 1: Flow skal være mindre end 125 l/h for tæthedskontrol
Pos. 2: Flow skal være mindre end 250 l/h for tæthedskontrol
Pos. 3: Flow skal være mindre end 500 l/h for tæthedskontrol
Pos. 4: Flow skal være mindre end 1000 l/h for tæthedskontrol
Bemærk at der i pos. 1-4 højst må være isat een jumper.
Hvis ingen jumper er isat pos. 1-4 udføres ingen tæthedskontrol.

Antal OptiTight® tæthedskontroller pr. døgn

Pos. 5: Tæthedskontrol 1 gang pr. døgn. Afvikles kl. 02:00
Pos. 6: Tæthedskontrol 2 gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00 og 14:00
Pos. 7: Tæthedskontrol 3 gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00, 10:00 og 18:00
Pos. 8: Tæthedskontrol 4 gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00, 08:00, 14:00 og 20:00
Bemærk at der i pos. 5-8 højst må være isat een jumper.
Hvis ingen jumper er isat pos. 5-8 udføres ingen tæthedskontrol.
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Side 11

Jumper række E

OptiTight® tæthedskontrollens varighed

Pos. 1: Tæthedskontrol varighed 7½ minutter
Pos. 2: Tæthedskontrol varighed 15 minutter
Pos. 3: Tæthedskontrol varighed 30 minutter
Pos. 4: Tæthedskontrol varighed 60 minutter
Bemærk at der i pos. 1-4 kun må være isat i alt een jumper
Når ingen jumper er isat E1-E4 udføres daglig ventilmotion til 50% lukning (sikring af varmeflader)
Pos. 5: Tæthedskontrol virkemåde

Ingen jumper = alene afspærring af returløbsventil
Jumper isat = afspærring af frem- og returløbsventiler successivt

Lækovervågning - indstilling

Pos. 6: Måleperiode længde

Ingen jumper = 210 sekunder
Jumper isat = 105 sekunder

Pos. 7: Fejlkriterium

Ingen jumper = alarmgivning for enkeltfejl
Jumper isat = alarmgivning for dobbeltfejl

Pos. 8: Respons ved lækfejl

Ingen jumper = omgående alarmgivning
Jumper isat = tæthedkontrol efter lækfejl; alarmgivning ved tæthedsfejl

Jumper række F

Lækovervågning - kassation

Pos. 1: Kassation 3 impulser
Pos. 2: Kassation 5 impulser
Pos. 3: Kassation 7 impulser
Bemærk at der i pos. 1-3 kun må være isat i alt een jumper

Væskefølerindstilling (efter tilkøb af væskeføler)

Pos. 4: Konfiguration

Ingen jumper = ingen væskeføler tilsluttet
Jumper isat = væskeføler tilsluttet

Pos. 5: Må ikke benyttes
Pos. 6: Væskeføler alarmrespons

Ingen jumper = ingen alarmrespons
Jumper isat = væskeføleralarm i fjernvarmesystem

Pos. 7: Må ikke benyttes
Pos. 8: Væskeføler ventilrespons

Ingen jumper = ingen afspærring ved væskeføler alarm
Jumper isat = fjernvarme afspærring ved væskeføler alarm
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Side 12

Installerede komponenter system FB OptiTight® og FX OptiTight®

Installerede komponenter består i to eenstrålede vingehjuls flowmålere til vandret montage, to kugleventiler med elektrisk aktuator til
afspærring i frem- hhv. returløbet, samt en kontraventil til afspærring i returløbet. Motorventilerne bevæges dagligt af systemet. Systemet
kontrollerer endvidere de to flowmålere gensidigt imod hinanden; således meldes en målerdefekt hurtigt, når der er varmeforbrug.

I forbindelse med 5-års eftersyn skal målerne efterses og renses, herunder især filtre og sier, og det skal efterfølgende kontrolleres at de
afgiver pulser ved varmeforbrug (blink i  Måler fremløb  og  Måler returløb ).

Installationsdiagram VVS

Stikforbindelser
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Side 13

Servicevejledning system CB/B og CB/X

Funktionsafprøvning system CB/B og CB/X

For at sikre at systemet virker efter hensigten anbefales det at udføre en funktionsafprøvning årligt, og i hvert fald i forbindelse med 5-års
eftersyn.
Afprøvningen omfatter test af brugsvandssikringen såvel som af fjernvarmesikringen.

Funktionsafprøvning Brugsvand

Tasten  Ferie  aktiveres, hvorefter lysdioden  Vandforbrug  blinker gult1. 
Åbn nu for en vandhane og tap ca. 20 liter vand af installationen2. 
Kontrolboksen skal nu gå i alarmtilstand og afspærre installationen3. 
Afvent at  Ventil  lampen viser fast, rødt lys4. 
Kontrollér at afspærringsventilen lukker tæt (vandet skal holde op med at løbe)5. 
Betjen atter tasten  Ferie , således lysdioden  Vandforbrug  slukker6. 
Alarmen afstilles med to tryk på  Afstil 7. 
Kontrolboksen overgår til overvågningstilstand, og vandet skal nu begynde at løbe igen8. 
Luk atter for vandhanen - afprøvningen er hermed tilendebragt9. 
Ved 5-års eftersyn udfyldes servicekort for anlægget10. 

Funktionsafprøvning Fjernvarme

Åbn for flere radiatorer således der etableres et højt forbrug1. 
Tag returmålerens stik ud af kontrolboksen ved at dreje dets omløber ¼ omgang og trække det ned2. 
Lampen  Måler fremløb  skal nu blinke, mens  Måler returløb  skal være slukket3. 
Efter kort tid skal lampen  Lækalarm  lyse rødt4. 
Efter nok en kort tid skal kontrolboksen melde lækalarm; boksen hyler og afspærringsventil lukker5. 
Afvent at  Ventil  lampen viser fast rødt lys6. 
Der må nu ikke forekomme blink i lampen  Måler fremløb 7. 
Hvis dette er i orden isættes returløbsmålerens stik atter, og dets omløber drejes ¼ omgang8. 
Alarmen afstilles med to tryk på  Afstil 9. 
Kontrolboksen overgår til overvågningstilstand, og vandet skal nu begynde at løbe igen10. 
Luk atter for radiatorer - afprøvningen er hermed tilendebragt11. 
Ved 5-års eftersyn udfyldes servicekort for anlægget12. 

Funktionsafprøvning af tilsluttet væskeføler

Denne procedure gælder kun såfremt systemet er tilsluttet en eller to væskefølere type LS-X.

Funktionsafprøvning

Kontrollér væskeføler indstilling i låg1. 
Anbring en fugtig klud under væskeføleren2. 
Kontrolboksen skal gå i alarmtilstand og/eller lukke afspærringsventil
efter 10 sekunder afhængig af indstillingerne i punkt 1

3. 

Fjern påny klud under væskeføler, og aftør denne4. 
Efter kort tid skal kontrolboks automatisk overgå til normaltilstand5. 
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Jumperindstillinger system CB/B og CB/X

Jumper række A

Pos.1: Brugsvand overvågning aktiv. Jumper må ikke fjernes.
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
Bemærk at der i pos. 2-5 kun må være isat i alt een jumper

Alarmgrænse for sivning

Pos. 6: Ro-periode tolerance = 2 liter
Pos. 7: Ro-periode tolerance = 4 liter
Pos. 8: Ro-periode tolerance = 8 liter
Bemærk at der i pos. 6-8 kun må være isat i alt een jumper

Jumper række B

Pos. 1: Ro-periodens længde
Krævet ro-periode længde

Ingen jumper = 30 minutter sammenhængende ro-periode kræves (indenfor 24 timer)
Jumper isat = 60 minutter sammenhængende ro-periode kræves (indenfor 24 timer)

Tvangsstyring

Pos. 2: Funktion af styreindgang 1

Ingen jumper = signal på indgang afspærrer brugsvandsinstallationen
Jumper isat = signal på indgang vælger "Ferie" tilstand

Pos. 3: Tidsforsinkelse ved brugsvandsafspærring via indgang

Ingen jumper = ingen forsinkelse
Jumper isat = 2 timers forsinkelse afspærring via indgang

Bemærk at der i pos. 2-3 kun må være isat i alt een jumper

Måleropsætning Brugsvand (ændres kun ved udskiftning af måler)

Pos. 4: Impulstal 1 imp/l
Pos. 5: Impulstal 2 imp/l
Pos. 6: Impulstal 4 imp/l
Bemærk at der i pos. 4-6 kun må være isat i alt een jumper

Pos. 7: Impulstal skalering 10 (10-20-40 imp/l)
Pos. 8: Impulstal skalering 100 (100-200-400 imp/l)
Bemærk at der i pos. 7-8 højst må være isat een jumper
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Jumper række C

Pos. 1: Fjernvarme overvågning aktiv. Jumper må ikke fjernes.
Pos. 2: Systemtype
Model FB (Basic) eller FX (eXtended)

Ingen jumper = FB (Basic)

Jumper isat = FX (eXtended)

Pos. 3: Funktion ved aktivering af indgang 2
Tvangsstyring

Ingen jumper = Tvangsåbning af fjernvarmeinstallationen

Jumper isat = Tvangslukning af fjernvarmeinstallationen

Måleropsætning fjernvarme (ændres kun ved udskiftning af måler)

Pos. 4: Impulstal 1 imp/l
Pos. 5: Impulstal 2 imp/l
Pos. 6: Impulstal 4 imp/l
Bemærk at der i pos. 4-6 kun må være isat i alt een jumper

Pos. 7: Impulstal skalering 10 (10-20-40 imp/l)
Pos. 8: Impulstal skalering 100 (100-200-400 imp/l)
Bemærk at der i pos. 7-8 højst må være isat een jumper

Jumper række D

Flowgrænse for udførelse af ventilmotion

Pos. 1: Flow skal være mindre end 125 l/h for ventilmotion
Pos. 2: Flow skal være mindre end 250 l/h for ventilmotion

Pos. 3: Flow skal være mindre end 500 l/h for ventilmotion
Pos. 4: Flow skal være mindre end 1000 l/h for ventilmotion
Bemærk at der i pos. 1-4 højst må være isat een jumper. Hvis ingen er isat udføres ikke ventilmotion.

Antal ventilmotioner pr. døgn

Pos. 5: Ventilmotion 1 gang pr. døgn. Afvikles kl. 02:00
Pos. 6: Ventilmotion 2 gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00 og 14:00
Pos. 7: Ventilmotion 3 gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00, 10:00 og 18:00

Pos. 8: Ventilmotion 4 gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00, 08:00, 14:00 og 20:00
Bemærk at der i pos. 5-8 højst må være isat een jumper. Hvis ingen er isat udføres ikke ventilmotion.

Jumper række E

Pos. 1-4: Må ikke benyttes
Når ingen jumper er isat E1-E4 udføres daglig ventilmotion til 50% lukning (sikring af varmeflader)

Lækovervågning - indstilling

Pos. 6: Måleperiode længde

Ingen jumper = 210 sekunder
Jumper isat = 105 sekunder

Pos. 7: Fejlkriterium

Ingen jumper = alarmgivning for enkeltfejl
Jumper isat = alarmgivning for dobbeltfejl

Pos. 8: Må ikke benyttes

Jumper række F

Lækovervågning - kassation

Pos. 1: Kassation 3 impulser
Pos. 2: Kassation 5 impulser

Pos. 3: Kassation 7 impulser
Bemærk at der i pos. 1-3 kun må være isat i alt een jumper

Væskefølerindstilling (efter tilkøb af væskeføler)

Pos. 4: Konfiguration

Ingen jumper = ingen væskeføler tilsluttet
Jumper isat = væskeføler tilsluttet

Pos. 5: Væskeføler alarmrespons brugsvand

Ingen jumper = ingen alarmrespons brugsvand
Jumper isat = væskeføleralarm i brugsvandssystem

Pos. 6: Væskeføler alarmrespons fjernvarme

Ingen jumper = ingen alarmrespons fjernvarme
Jumper isat = væskeføleralarm i fjernvarmesystem

Pos. 7: Væskeføler ventilrespons brugsvand

Ingen jumper = ingen brugsvand afspærring ved væskeføler alarm
Jumper isat = brugsvand afspærring ved væskeføler alarm

Pos. 8: Væskeføler ventilrespons fjernvarme

Ingen jumper = ingen fjernvarme afspærring ved væskeføler alarm

Jumper isat = fjernvarme afspærring ved væskeføler alarm
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Installerede komponenter system CB/B og CB/X

Installerede komponenter består på brugsvandsdelen i en volumetrisk flowmåler og en kugleventil med elektrisk aktuator. Ventilen bevæges

dagligt af systemet, der også kontrollerer dennes lukkeevne. Systemet kontrollerer endvidere at måler ikke blokerer (med mindre systemet er i
Ferietilstand).

På fjernvarmedelen er installeret to eenstrålede vingehjuls flowmålere til vandret montage, en kugleventil med elektrisk aktuator til afspærring i

fremløbet, og en kontraventil til afspærring i returløbet. Motorventilen bevæges dagligt af systemet. Systemet kontrollerer endvidere de to
flowmålere gensidigt imod hinanden; således meldes en målerdefekt hurtigt, når der er varmeforbrug.

I forbindelse med 5-års eftersyn skal målere efterses og renses, herunder især filtre og sier, og det skal efterfølgende kontrolleres at de afgiver
pulser ved vandforbrug (blink i  Vandmåler ) henholdsvis varmeforbrug (blink i  Måler fremløb  og  Måler returløb ).

Installationsdiagram VVS-brugsvand

Installationsdiagram VVS - fjernvarme

Stikforbindelser
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Servicevejledning system CB/B OptiTight® og CB/X OptiTight®

Funktionsafprøvning system CB/B OptiTight® og CB/X OptiTight®

For at sikre at systemet virker efter hensigten anbefales det at udføre en funktionsafprøvning årligt, og i hvert fald i forbindelse med 5-års
eftersyn.
Afprøvningen omfatter test af brugsvandssikringen såvel som af fjernvarmesikringen.

Funktionsafprøvning Brugsvand

Tasten  Ferie  aktiveres, hvorefter lysdioden  Vandforbrug  blinker gult1. 
Åbn nu for en vandhane og tap ca. 20 liter vand af installationen2. 
Kontrolboksen skal nu gå i alarmtilstand og afspærre installationen3. 
Afvent at  Ventil  lampen viser fast, rødt lys4. 
Kontrollér at afspærringsventilen lukker tæt (vandet skal holde op med at løbe)5. 
Betjen atter tasten  Ferie , således lysdioden  Vandforbrug  slukker6. 
Alarmen afstilles med to tryk på  Afstil 7. 
Kontrolboksen overgår til overvågningstilstand, og vandet skal nu begynde at løbe igen8. 
Luk atter for vandhanen - afprøvningen er hermed tilendebragt9. 
Ved 5-års eftersyn udfyldes servicekort for anlægget10. 

Funktionsafprøvning Fjernvarme

Åbn for flere radiatorer således der etableres et højt forbrug1. 
Tag returmålerens stik ud af kontrolboksen ved at dreje dets omløber ¼ omgang og trække det ned2. 
Lampen  Måler fremløb  skal nu blinke, mens  Måler returløb  skal være slukket3. 
Efter kort tid skal lampen  Lækalarm  lyse rødt4. 
Efter endnu en kort periode skal begge ventiler lukke ( Ventil  blinker rødt,  Sivningsalarm  blinker grønt, og  Lækalarm  slukker)5. 
Fremløbsventil åbner igen, og systemet gennemfører nu i løbet af de næste adskillige minutter en nøje tæthedskontrol. Såfremt
installationen er tæt vil  Måler fremløb  ikke blinke i denne periode.

6. 

Hvis dette er i orden isættes returløbsmålerens stik atter, og dets omløber drejes ¼ omgang7. 
Efter udløb af den valgte kontrolperiode åbner returventil påny, og systemet overgår til normaltilstand8. 
Luk atter for radiatorer - afprøvningen er hermed tilendebragt9. 
Ved 5-års eftersyn udfyldes servicekort for anlægget10. 

Funktionsafprøvning af tilsluttet væskeføler

Denne procedure gælder kun såfremt systemet er tilsluttet en eller to væskefølere type LS-X.

Funktionsafprøvning

Kontrollér væskeføler indstilling i låg1. 
Anbring en fugtig klud under væskeføleren2. 
Kontrolboksen skal gå i alarmtilstand og/eller lukke afspærringsventil
efter 10 sekunder afhængig af indstillingerne i punkt 1

3. 

Fjern påny klud under væskeføler, og aftør denne4. 
Efter kort tid skal kontrolboks automatisk overgå til normaltilstand5. 
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Jumperindstillinger system CB/B OptiTight® og CB/X OptiTight®

Jumper række A

Pos.1: Brugsvand overvågning aktiv. Jumper må ikke fjernes.
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
Bemærk at der i pos. 2-5 kun må være isat i alt een jumper

Alarmgrænse for sivning

Pos. 6: Ro-periode tolerance = 2 liter
Pos. 7: Ro-periode tolerance = 4 liter
Pos. 8: Ro-periode tolerance = 8 liter
Bemærk at der i pos. 6-8 kun må være isat i alt een jumper

Jumper række B

Pos. 1: Ro-periodens længde
Krævet ro-periode længde

Ingen jumper = 30 minutter sammenhængende ro-periode kræves (indenfor 24 timer)
Jumper isat = 60 minutter sammenhængende ro-periode kræves (indenfor 24 timer)

Tvangsstyring

Pos. 2: Funktion af styreindgang 1

Ingen jumper = signal på indgang afspærrer brugsvandsinstallationen
Jumper isat = signal på indgang vælger "Ferie" tilstand

Pos. 3: Tidsforsinkelse ved brugsvandsafspærring via indgang

Ingen jumper = ingen forsinkelse
Jumper isat = 2 timers forsinkelse afspærring via indgang

Bemærk at der i pos. 2-3 kun må være isat i alt een jumper

Måleropsætning Brugsvand (ændres kun ved udskiftning af måler)

Pos. 4: Impulstal 1 imp/l
Pos. 5: Impulstal 2 imp/l
Pos. 6: Impulstal 4 imp/l
Bemærk at der i pos. 4-6 kun må være isat i alt een jumper

Pos. 7: Impulstal skalering 10 (10-20-40 imp/l)
Pos. 8: Impulstal skalering 100 (100-200-400 imp/l)
Bemærk at der i pos. 7-8 højst må være isat een jumper
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Jumper række C

Pos. 1: Fjernvarme overvågning aktiv. Jumper må ikke fjernes.
Pos. 2: Systemkonfiguration FB (Basic) eller FX (eXtended)

Ingen jumper = FB (Basic)
Jumper isat = FX (eXtended)

Pos. 3: Tvangsstyrefunktion ved aktivering af indgang 2

Ingen jumper = Tvangsåbning af fjernvarmeinstallationen
Jumper isat = Tvangslukning af fjernvarmeinstallationen

Måleropsætning fjernvarme (ændres kun ved udskiftning af måler)

Pos. 4: Impulstal 1 imp/l
Pos. 5: Impulstal 2 imp/l
Pos. 6: Impulstal 4 imp/l
Bemærk at der i pos. 4-6 kun må være isat i alt een jumper

Pos. 7: Impulstal skalering 10 (10-20-40 imp/l)
Pos. 8: Impulstal skalering 100 (100-200-400 imp/l)
Bemærk at der i pos. 7-8 højst må være isat een jumper

Jumper række D

Flowgrænse for udførelse af OptiTight® tæthedskontrol

Pos. 1: Flow skal være mindre end 125 l/h for tæthedskontrol
Pos. 2: Flow skal være mindre end 250 l/h for tæthedskontrol
Pos. 3: Flow skal være mindre end 500 l/h for tæthedskontrol
Pos. 4: Flow skal være mindre end 1000 l/h for tæthedskontrol
Bemærk at der i pos. 1-4 højst må være isat een jumper. Hvis ingen er isat udføres ikke tæthedskontrol.

Antal OptiTight® tæthedskontroller pr. døgn

Pos. 5: Tæthedskontrol 1 gang pr. døgn. Afvikles kl. 02:00
Pos. 6: Tæthedskontrol 2 gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00 og 14:00
Pos. 7: Tæthedskontrol 3 gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00, 10:00 og 18:00
Pos. 8: Tæthedskontrol 4 gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00, 08:00, 14:00 og 20:00
Bemærk at der i pos. 5-8 højst må være isat een jumper. Hvis ingen er isat udføres ikke tæthedskontrol.

Jumper række E

Varighed af OptiTight® tæthedskontrol

Pos. 1: Tæthedskontrol varighed 7½ minutter
Pos. 2: Tæthedskontrol varighed 15 minutter
Pos. 3: Tæthedskontrol varighed 30 minutter
Pos. 4: Tæthedskontrol varighed 60 minutter
Når ingen jumper er isat E1-E4 udføres alene ventilmotion til 50% lukning (sikring af varmeflader)

Lækovervågning - indstilling

Pos. 6: Måleperiode længde

Ingen jumper = 210 sekunder
Jumper isat = 105 sekunder

Pos. 7: Fejlkriterium

Ingen jumper = alarmgivning for enkeltfejl
Jumper isat = alarmgivning for dobbeltfejl

Pos. 8: Respons ved lækfejl

Ingen jumper = omgående alarmgivning
Jumper isat = tæthedskontrol efter lækfejl; alarmgivning ved tæthedsfejl

Jumper række F

Lækovervågning - kassation

Pos. 1: Kassation 3 impulser
Pos. 2: Kassation 5 impulser
Pos. 3: Kassation 7 impulser
Bemærk at der i pos. 1-3 kun må være isat i alt een jumper

Væskefølerindstilling (efter tilkøb af væskeføler)

Pos. 4: Konfiguration

Ingen jumper = ingen væskeføler tilsluttet
Jumper isat = væskeføler tilsluttet

Pos. 5: Væskeføler alarmrespons brugsvand

Ingen jumper = ingen alarmrespons brugsvand
Jumper isat = væskeføleralarm i brugsvandssystem

Pos. 6: Væskeføler alarmrespons fjernvarme

Ingen jumper = ingen alarmrespons fjernvarme
Jumper isat = væskeføleralarm i fjernvarmesystem

Pos. 7: Væskeføler ventilrespons brugsvand

Ingen jumper = ingen brugsvand afspærring ved væskeføler alarm
Jumper isat = brugsvand afspærring ved væskeføler alarm

Pos. 8: Væskeføler ventilrespons fjernvarme

Ingen jumper = ingen fjernvarme afspærring ved væskeføler alarm
Jumper isat = fjernvarme afspærring ved væskeføler alarm
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Installerede komponenter system CB/B OptiTight® og CB/X OptiTight®

Installerede komponenter består på brugsvandsdelen i en volumetrisk flowmåler og en kugleventil med elektrisk aktuator. Ventilen bevæges
dagligt af systemet, der også kontrollerer dennes lukkeevne. Systemet kontrollerer endvidere at måler ikke blokerer (med mindre systemet er i
Ferietilstand).

På fjernvarmedelen er installeret to eenstrålede vingehjuls flowmålere til vandret montage, to kugleventiler med elektrisk aktuator til afspærring
i frem- hhv. returløbet, og en kontraventil til afspærring i returløbet. Motorventilerne bevæges dagligt af systemet. Systemet kontrollerer

endvidere de to flowmålere gensidigt imod hinanden; således meldes en målerdefekt hurtigt, når der er varmeforbrug.

I forbindelse med 5-års eftersyn skal målere efterses og renses, herunder især filtre og sier, og det skal efterfølgende kontrolleres at de afgiver
pulser ved vandforbrug (blink i  Vandmåler ) henholdsvis varmeforbrug (blink i  Måler fremløb  og  Måler returløb ).

Installationsdiagram VVS-brugsvand

Installationsdiagram VVS - fjernvarme

Stikforbindelser
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Servicevejledning system BV-Villa

Funktionsafprøvning system BV-Villa

For at sikre at systemet virker efter hensigten anbefales det at udføre en funktionsafprøvning årligt, og i hvert fald i forbindelse med 5-års
eftersyn.

Funktionsafprøvning

Afspærringsventilen lukkes ved hjælp af kontakten midt på kontrolboksen. Vandforsyning skal nu afspærres1. 
Kontrollér ved at åbne en vandhane. Lukker ventilen ikke tæt skal den efterses/renses for kalk/snavs.2. 
Afspærringsventil åbnes igen på samme kontakt.3. 
Afbryd for strømmen til kontrolboksen og åbn herefter denne (4 skruer i forpladens hjørner)4. 
Notér jumpernes placering5. 
Under afprøvning skal jumper A1 være placeret som vist på tegning forneden. Flyt den om nødvendigt.6. 
Luk kontrolboks og tænd igen for strømmen til denne7. 
Åbn en vandhane. Kontrollér at kontrolboksens midterste lampe blinker grønt (signal fra måler)8. 
Efter aftapning af 130 liter vand skal kontrolboksen give alarm og afspærre vandforsyningen9. 
Sluk netafbryderen og anbring jumperen hvor denne oprindeligt var isat10. 
Fastspænd låg og tænd atter netafbryder - funktionsafprøvning er hermed tilendebragt.11. 

Jumperplacering BV-Villa

A1 Max.aftapning B1 Cyklusperiode B2 Ro periode B3 Sivningstolerance

1 = 125 literZ 1 = Test 1 = 30 min. 1 = 2 literX

2 = 250 literX 2 = 12 timer 2 = 60 min.X 2 = 4 liter

3 = 500 liter 3 = 24 timerX 3 = 120 min. 3 = 8 liter

4 = 1000 liter

X = Fabriksindstilling Z = Funktionsafprøvning
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BV-Villa Serviceeftersyn
Foretages hvert 5. år af autoriseret VVS-installatør

Åbn en vandhane1. 
Kontrollér at kontrolboksens midterste lampe blinker (impulser fra måleren)2. 
Aktiver manuel vantilafspærring (kontakten midt på kontrolboksen). Ventilen skal afspærre for vandforsyningen3. 
Kontrollér ved den åbne vandhane at vandforsyningen er afspærret.4. 
Luk for vandforsyningen på stophane foran DanTaet anlæg5. 
Ventilen afmonteres, efterses og evt. renses for kalk og snavs.6. 
Måleren afmonteres, efterses og evt. renses for kalk og snavs (gennemskylles om nødvendigt).7. 
Er dette ikke tilstrækkeligt udskiftes måler/ventil8. 
I tvivlstilfælde, kontakt DanTaet a/s på 63 17 45 009. 
Måler og ventil monteres igen10. 
Åbn stophane påny og foretag funktionsafprøvning (forrige side)11. 
Når anlægget er godkendt udfyldes og returneres servicerapport til DanTaet a/s12. 

Bemærk venligst !

Hvis anlægget er monteret med magnetventil af mærket Sirai eller Buschjost og denne er defekt, anbefaler vi at ventilen udskiftes med en
motorstyret kugleventil. Såfremt magnetventilen skiftes til en motorstyret kugleventil vil vi bede Dem om at undersøge følgende inden De
bestiller:

Åben kontrolboksen og undersøg om DIN-stikket til ventilen er monteret med 3 ledninger, og at ledningerne er ført til klemrække ben nr.
7, 8 og 9.
Er dette ikke tilfældet skal gøres opmærksom på dette ved bestilling, således vi kan medsende et nyt DIN-stik sammen med den
motorstyrede kugleventil.
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Servicevejledning system FV-Basic, FV-eXtended og FV-eXtended Quick

Funktionsafprøvning system FV

For at sikre at systemet virker efter hensigten anbefales det at udføre en funktionsafprøvning årligt, og i hvert fald i forbindelse med 5-års
eftersyn.

Funktionsafprøvning

De to midterste lamper på kontrolboksen skal blinke (impulser fra målerne)1. 
Åbn. evt. for en ekstra radiator hvis forbruget er lille2. 
Sluk netafbryderen (kontakten længst til venstre på kontrolboksen)3. 
Stikket fra RETUR måleren tages ud4. 
Tænd netafbryderen (overvågningen nulstillet)5. 
Efter 10 blink i FREM lampen (nr. 2 fra oven) gives halvalarm (lys i nederste lampe)6. 
Sæt RETUR stikket i igen7. 
Efter 42 blink i FREM lampen (nr. 2 fra oven) slukker halvalarm (nederste lampe)8. 
Stikket fra RETUR måleren tages ud igen9. 
Efter 10 blink i FREM lampen gives halvalarm10. 
Afvent ét blink i RETUR lampen11. 
Efter yderligere 10 blink i FREM lampen gives alarm og ventil påbegynder afspærring12. 
Sluk netafbryderen13. 
Sæt RETUR stikket i igen14. 
Tænd netafbryderen (overvågning nulstillet)15. 
Aktiver manuel ventilafspærring (kontakten længst til højre på kontrolboksen)16. 
Ventilen skal afspærre for fjernvarmeforsyningen. Afhængig af anlægstype (og dermed ventiltype) tager dette fra ca. 30 sek. til 3-5 min.17. 
Kontrollér at FREM målerens lille "tandhjul" standser helt efter udløb af ventilens lukketid (op til 5 min.)18. 
Annulér manuel ventilafspærring.19. 



DanTaet a/s
DanTaet Servicemanual

Doc. no. 407108
Revision 070423

BB BX FB FX CB/B CB/X + OptiTight
BV-Villa FV-Basic FV-eXtended

Side 24

FV Basic/eXtended/eXtended Quick Serviceeftersyn
Foretages hvert 5. år af autoriseret VVS-installatør

De to midterste lamper på kontrolboksen skal blinke (impulser fra målerne)1. 
Sluk netafbryderen (kontakten længst til venstre på kontrolboksen)2. 
Afspær varmeforsyningen på stophaner foran DanTaet anlæg3. 
Afmonter målere, ventil og kontraventil4. 
Målere, ventil og kontraventil renses for kalk og snavs (gennemskylles om nødvendigt).
Er dette utilstrækkeligt udskiftes den defekte komponent

5. 

I tvivlstilfælde, kontakt DanTaet a/s på 63 17 45 006. 
Målere, ventil og kontraventil monteres igen7. 
Åbn stophaner påny og foretag funktionsafprøvning (forrige side)8. 
Når anlægget er godkendt udfyldes og returneres servicerapport til DanTaet a/s9. 


