
DanTaet System UMS-F

Brugermanual

Højmevej 36-38
5250 Odense SV
Tlf.  +45 63 17 45 00
Fax +45 63 17 45 01Program 116101 func.spec. 160808



DanTaet a/s
Brugermanual system UMS-F
116101 func. spec. 160808
Doknr. 416107
Revision 160809

Side 2 af 26

Indholdsfortegnelse

System UMS-F .......................................................................................................3
Overblik ...............................................................................................................3

Overvågning ..........................................................................................................4
Læk Volumen ......................................................................................................4
Sivning (OptiTight)...............................................................................................4
Systemtest...........................................................................................................4
Tømningsfunktion ..............................................................................................4

Betjeningsvejledning ............................................................................................5

Funktionsbeskrivelse / Driftformer .....................................................................6
Normal drift uden forstyrrelse...........................................................................6

Normal drift med forstyrrelse..............................................................................6
Lækalarmtilstand................................................................................................6
Systemfejltilstand ...............................................................................................6
Væskeføler våd/defekt .......................................................................................6
Drifttryk lavt/højt/trykføler defekt ........................................................................6

Normaltilstand.....................................................................................................7
Driftforstyrrelse...................................................................................................8
Lækalarmtilstand................................................................................................9
Systemfejltilstand.............................................................................................10
Væskeføler våd .................................................................................................11
Drifttryk Lavt (drifttryk overvågning 9182050)...............................................12
Væske/trykføler defekt .....................................................................................12
Forsyningstryk Højt (Overtryks overvågning 9182055)................................13
Trykføler defekt.................................................................................................13

Ekstern styring ....................................................................................................14
Digital indgang 1 (J9) .......................................................................................14
Digital indgang 2 (J10) .....................................................................................14

Digitale udgange .................................................................................................15
Kontrol af installation (komplet system med to flowdele leveret).....................16

Væskeføler option...............................................................................................17

Funktionsafprøvning væskeføler ......................................................................17

Væskeføler interface "ILS-C". ............................................................................18

Tryksensor interface IPS-K ................................................................................19

Kontrol og indstilling af ur .................................................................................20
Kontrol af ur......................................................................................................20
Indstilling af ur ..................................................................................................20

VVS installation Fjernvarme...............................................................................21
Måler ................................................................................................................21
Afspærringsventiler m.v. ..................................................................................21

Stikplacering .....................................................................................................22

El installation.......................................................................................................23

Indstilling af overvågnings parametre ..............................................................24
Jumperindstillinger ..........................................................................................25

Jumper række A:  IRPT ...................................................................................25
Jumper række B:  OptiTight Trigger.................................................................25
Jumper række C:  OptiTight afvikling, signalrelæ J16 .....................................25
Jumper række D:  Volumenflow overvågning ..................................................25
Jumper række E:  Masseflow overvågning......................................................25
Jumper række F:  Optioner ..............................................................................25

EU overensstemmelseserklæring .....................................................................26



DanTaet a/s
Brugermanual system UMS-F
116101 func. spec. 160808
Doknr. 416107
Revision 160809

Side 3 af 26

System UMS-F

DanTaet system UMS-F er et system til læksikring af direkte fjernvarmeinstallationer.

Systemet består af to ultralydsflowmålere, en kontrolboks og to eller tre elektrisk styrede
motorventiler. Ventiler og målere er forbundet til kontrolboksen via DIN stik.

Kontrolboksens forplade indeholder seks indikatorer og en betjeningstast:

Overblik

Indikatoren Status angiver aktuel systemtilstand således:

Grønt lys:   Varmeanlæg i drift; ingen læk, ingen driftforstyrrelser.

Gult lys:      Varmeanlæg i drift, ingen læk. Ventilfejl eller luft i installationen.

Slukket::     Varmeanlæg afspærret. Hvis nederste indikator blinker grønt pågår

tæthedskontrol (OptiTight). Dersom ’Læk Volumen’ eller ’Sivning’ lyser eller
blinker rødt har systemet konstateret læk i installationen. Dersom ’Option’
lyser er en tilsluttet væskeføler våd (Opt. V) eller varmeforsyningens drifttryk
er for lavt (Opt. P).

Rødt lys
eller blink:  Varmeanlæg i drift, kritisk systemfejl: læksikring uvirksom, kontakt DanTaet.
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Overvågning

Læk Volumen

Systemet overvåger konstant flowet af fjernvarmevand ind og ud af installationen.
Dersom den indbyrdes forskel imellem disse flow overstiger den indstillede tolerance
gives alarm for læk (volumen) og fjernvarmeinstallationen afspærres.

Sivning (OptiTight®)

Systemet kontrollerer automatisk installationen for sivninger. Kontrollen kan afvikles fra
en til fire gange i døgnet. Standardindstillingen afvikler een gang i døgnet, kl. 02:00.
Når kontrollen afvikles afspærres fjernvarmeforsyningen i ca. 10-45 minutter afhængig af
indstillingen. Dette betyder at der i installationer med gennemstrømningsvandvarmer ikke
kan tappes varmt vand i denne korte periode. Fjernvarmeinstallationen afspærres ved
konstateret sivning.

Systemtest

Systemet foretager automatisk en selvtest af systemet.

Der alarmeres ved følgende systemfejl:

Måler fejl. Der registreres manglende signal fra en måler

Ventil fejl. En ventil lukker ikke tæt.

Flow fejl. En ventil har ikke genåbnet.

Transmitter fejl. En tilsluttet væskeføler eller tryksensor er defekt.

Stømforsyningsfejl. En af de interne spændingsforsyninger er defekt.

230Vac fejl. Forsyningsspændingssvigt. Alarmrelæ slipper.

Installationen afspærres ikke ved systemfejl, men læksikringen er uvirksom og skal
serviceres hurtigst muligt. Visse systemfejl vil afmelde sig selv idet normaltilstand
genindtræffer.

Tømningsfunktion

UMS-F kan udrustes med tømningsventil, således installationen lænses for vand efter
afspærring som følge af en af ovennævnte lækalarmer.
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Betjeningsvejledning

Betjening af system UMS-F sker fra frontpanelet som er forsynet med seks tilstands-
lamper (lysdioder) og en 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 medmindre flere
alarmer resterer.

Lysdiode ”Status” Viser anlæggets tilstand jfr. side 4.

Lysdiode ”Data” Viser med rødt blink hver gang kontrolboksen afspørger
flowtælleværk, og med grønt blink hver gang nyt beregnet
flow foreligger.

Lysdiode ”Option” Lyser ved alarm fra tilsluttet væskeføler (option V),
manglende drifttryk i varmeforsyningen (option P - 9182050),
eller for højt drifttryk (option P - 9182055).

Lysdiode ”Læk Volumen” Lyser gult ved læk varsling (volumen). Lyser rødt ved læk
alarm (volumen); blinker rødt efter afstilling af lyd.

Lysdiode ”Service” Reserveret kommende udvidelser.

Lysdiode ”Sivning” Blinker grønt under afvikling af tæthedskontrol.

                                             Lyser rødt ved sivnings alarm (OptiTight); blinker efter
afstilling af lyd.
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Funktionsbeskrivelse / Driftformer

Under drift vil systemet kunne befinde sig i 5 forskellige tilstande (driftformer)
• Normal drift uden forstyrrelse

• Normal drift med forstyrrelse

• Lækalarmtilstand

• Systemfejltilstand
• Væskeføler våd/defekt (Opt. V)

• Drifttryk lavt/højt/føler defekt (Opt. P-9182050 / 9182055)

Normal drift uden forstyrrelse

Når anlægget første gang tilsluttes 230 Vac, vil dette starte op i tilstanden ”Normal drift”.
Denne kendes ved at lysdioden ”Status” lyser konstant grøn. Lysdioden ”Data” vil blinke
med et interval svarende til tidsbasen for flowmålingen, f.eks. 10 sekunder. Alle øvrige
lysdioder forbliver slukkede, pånær ”Sivning”, som vil blinke grønt under afvikling af
tæthedskontrol, og ’Læk Volumen’, som kan varsle en evt. forestående lækalarm med
gult lys.

Normal drift med forstyrrelse

Ved forstyrrelse (ventilfejl eller luft i installationen) skifter Status indikatoren til gult lys.
Bemærk at forstyrrelsen afmeldes automatisk ved igangsætning af tæthedskontrol.
Hvis forstyrrelsen vedbliver vil den atter meldes i forbindelse med tæthedskontrollen.

Lækalarmtilstand

I lækalarmtilstand afspærrer kontrolboksen fjernvarmeforsyningen, hvilket indikeres af en
slukket ”Status” indikator samt rødt lys (blink efter lyd afstilling) i en alarmindikator, og en
konstant hyletone fra lydgiveren. Lydgiveren bringes til tavshed ved et enkelt tryk på
Reset tasten. Efterfølgende tryk på Reset tasten kvitterer for en alarm. Når alle alarmer
er kvitteret genstartes anlægget. Installationen bør inspiceres forinden anlægget
genstartes efter alarm.

Systemfejltilstand

Systemfejl bevirker, at systemet er uvirksomt, og signaleres med rød ”Status” indikator
(blink efter lyd afstilling). Fjernvarmeforsyningen vil forblive åben, med mindre systemet
forinden har afgivet en lækalarm som henstår ukvitteret.
Ved systemfejl er service påkrævet, og De må rette henvendelse til DanTaet a/s.

Væskeføler våd/defekt

Dersom en tilsluttet væskeføler bliver våd alarmeres med lyd og fast gult lys i ”Option”
(blink efter lyd afstilling). Såfremt systemet er indstillet til afspærring ved denne fejl vil
”Option” lyse/blinke rødt, ”Status” indikatoren slukkes, og fjernvarmeforsyningen være
afspærret. Defekt væskeføler signaleres med systemfejl og fast gult lys i ”Option”.

Drifttryk lavt/højt/trykføler defekt

Dersom drifttrykket bliver lavt (9182050) eller for højt (90182055) alarmeres med
blinkende gult lys i ”Option”, varmeforsyningen afspærres og ’Status’ slukkes. Defekt
trykføler signaleres med systemfejl og fast gult lys i ”Option”.
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Normaltilstand

●   Status

○   Data

○   Option

○   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning

Alm. overvågning.
Dataindikatoren
blinker rødt/grønt idet
der måles/beregnes
flow.

Tæthedskontrol under
afvikling.
Fjernvarmeforsyningen
er midlertidigt afspærret.

○   Status

○   Data

○   Option

○   Læk Volumen

○   Service

☼    Sivning

●   Status

○   Data

○   Option

●   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning

Varsling af Læk Volumen.
Der udføres en fornyet
måling. Såfremt denne er
normal annuleres varsling;
i modsat fald gives alarm
Læk Volumen.
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Driftforstyrrelse

●   Status

○   Data

○   Option

○   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning

Overvågning med
driftforstyrrelse:
Statusindikator lyser gult.
En ventil kan ikke lukke
tæt, eller der er luft i
fjernvarmeinstallationen.
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Lækalarmtilstand

○   Status

○   Data

○   Option

●   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning

Lækalarm (volumen).
Installationen er
afspærret.

Lækalarm (volumen)
efter lyd afstilling. Instal-
lationen er afspærret.

○   Status

○   Data

○   Option

☼   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning

○   Status

○   Data

○   Option

○   Læk Volumen

○   Service

●    Sivning

Sivningalarm.
Installationen er
afspærret.

Sivningsalarm efter lyd
afstilling. Installationen
er afspærret.

○   Status

○   Data

○   Option

○   Læk Volumen

○   Service

☼    Sivning
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Systemfejltilstand

En kritisk systemfejl er opstået, og læksikringen er uvirksom. Fjernvarmeinstallationen er
kommanderet åben. Systemet skal serviceres hurtigst muligt, og De må rette
henvendelse til DanTaet.

●   Status

○   Data

○   Option

○   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning

Systemfejl.
Installationen er
kommanderet åben.

Systemfejl efter lyd
afstilling. Installationen
er kommanderet åben.

☼  Status

○   Data

○   Option

○   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning
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Væskeføler våd

○   Status

○   Data

●   Option

○   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning

Alarm: tilsluttet væske-
føler er våd. Fjernvarme-
installation er afspærret.
(Jumper F5 isat)

Alarm for våd
væskeføler efter
afstilling af lyd.

○   Status

○   Data

☼   Option

○  Læk Volumen

○  Service

○    Sivning

●   Status

○   Data

●   Option

○   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning

Alarm: tilsluttet væske-
føler er våd. Fjernvar-
meinstallation forbliver
åben. (Jumper F5 ude)

Alarm for våd
væskeføler efter
afstilling af lyd.

●   Status

○   Data

☼   Option

○   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning
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Drifttryk Lavt (drifttryk overvågning 9182050)

Væske/trykføler defekt

○   Status

○   Data

☼   Option

○   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning

Drifttryk lavt.
Varmeforsyningen er
afspærret.

●   Status

○   Data

●   Option

○   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning

Alarm: tilsluttet væske /
trykføler er defekt.
Fjernvarmeinstallation
forbliver åben.

Alarm for defekt
væske / trykføler
efter afstilling af lyd.

☼   Status

○   Data

●   Option

○   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning
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Forsyningstryk Højt (Overtryks overvågning 9182055)

Trykføler defekt

○   Status

○   Data

☼   Option

○   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning

Forsyningstryk højt.
Varmeforsyningen er
afspærret.

●   Status

○   Data

●   Option

○   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning

Alarm: tilsluttet trykføler
er defekt.
Fjernvarmeinstallation
forbliver åben.

Alarm for defekt
trykføler efter
afstilling af lyd.

☼   Status

○   Data

●   Option

○   Læk Volumen

○   Service

○    Sivning
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Ekstern styring

System UMS-F er forsynet med to digitale indgange som aktiveres ved kortslutning af
disses terminaler med f.eks. en relækontakt eller afbryder. De åbne klemmer bærer
12Vdc.
Til hver indgang er knyttet en primær og en sekundær funktion. Indgangens aktuelle
funktion vælges separat på en jumper i række F.

Digital indgang 1 (J9)

Funktionsvalg på jumper F1.

Primær funktion:       Ext. Reset/Inhibit
(jumper isat)             Udfører alarm kvittering idet indgang aktiveres.
                                 Undertrykker lækmonitorer så længe indgang er aktiveret.

Sekundær funktion:  Ext. Trigger for tæthedskontrol (ingen jumper i B5-B8).
(jumper ude)             Starter afvikling idet indgang aktiveres. Skal deaktiveres
                                  forinden ny tæthedskontrol kan startes.

Digital indgang 2 (J10)

Funktionsvalg på jumper F2 - valg af modus på jumper F3

Primær funktion:        Ext. Ventilstyring
(jumper isat)              Tvangslukker ventil hvis F3 isat
                                  Tvangsåbner ventil hvis F3 ude

Sekundær funktion:   Ext. Termostat til undertrykkelse/afbrydelse af tæthedskontrol
(jumper ude)              F3 isat - termostatkontakt slutter ved for lav temperatur
                                  F3 ude - termostatkontakt bryder ved for lav temperatur
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Digitale udgange

System UMS-F er forsynet med tre optoisolerede digitale udgange med fælles
referencepotentiale (stel) i stikket J6.
På to af disse udgange kan udtages impulssignaler fra flowmålerne i frem- og
returløbsledningerne.
Impulsværdi og -varighed for disse signaler stilles på jumperrække A.

Den tredje digitale udgang er aktiv mens tæthedskontrol pågår. Dette signal kan f.eks.
anvendes som kvittering for et udefra påført triggersignal for tæthedskontrollen, eller det
kan anvendes til at sætte en evt. regulering ud af drift mens tæthedskontrollen pågår.
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Kontrol af installation (komplet system med to flowdele leveret)

VVS:
- fremløbsmåler monteret uisoleret i fremløbsledning (varmest)
- elektronikhus fremløbsmåler på siden +/-45°
- pil på fremløbsmåler peger i strømrningsetningen
- 5xDN lige indløb foran fremløbsmåler
- afspærringsventil orange ved fremløbsmåler udgangsport
- aktuator på afspærringsventil fremløb hænger ikke nedad
- returløbsmåler monteret uisoleret i returløbsledning (koldest)
- elektronikhus returløbsmåler på siden +/-45°
- pil på returløbsmåler peger i strømningsretningen
- 5xDN lige indløb foran returløbsmåler
- afspærringsventil lyseblå ved returløbsmåler udgangsport
- aktuator på afspærringsventil returløb hænger ikke nedad
- kontraventil korrekt orienteret udenbords for afspærringsventil retur
- evt. tryksensor (Option P 9182050) monteret i retur udenbords for kontraventil
- evt. tryksensor (Option P 9182055) monteret i frem udenbords for afspærringsventil



DanTaet a/s
Brugermanual system UMS-F
116101 func. spec. 160808
Doknr. 416107
Revision 160809

Side 17 af 26

Væskeføler option

System UMS-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 ventilerne, når den bliver våd.

Væskefølere udlægges hvor der er særlig risiko for vandansamling, f.eks. under en
tvivlsom radiator eller rørsamling, eller ved en afløbsrist i kælder.
På jumperrække F5 bestemmes om ventilerne 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 tidligere i dette afsnit.

Væskeføler indstilling: jumper række F

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

Pos 5:   Væskeføler våd afspærrer installation             (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 evt. 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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Tryksensor interface IPS-K

Tryksensor interface IPS-K er beregnet til indbygning i DanTaet system UMS-F således denne kan
tilsluttes en 4-20mA  0-10Bar tryktransmitter.
Interfacet indeholder komparatorer for over/under strømfejl samt en stilbar trykgrænse med hysterese.
Komparatorsignalerne afkodes af UMS-F systemsoftware og benyttes til alarmgivning/afspærring jfr.
interne indstillinger.
Der skal isættes jumpere i række F position 4 og 5 på UMS-F bundprint for at benytte IPS-K.

Tryksensor interface IPS-K  leveres i to varianter:

Vnr. 9182050 for afspærring af installation ved for lavt drifttryk. Den tilhørende tryktransmitter skal
anbringes i installationens returløbsledning udenfor (på forsyningssiden af) systemets afspærringsventil.

Vnr. 9182055 for afspærring af installation ved for højt drifttryk. Den tilhørende tryktransmitter skal
anbringes i installationens fremløbsledning udenfor (på forsyningssiden af) systemets afspærringsventil.

Interface IPS-K er mærket med det aktuelle varenummer på den sorteloxerede køleplade.

Tryktransmitter tilsluttes den stikbare klemme ved J1 således:

     1 (venstre terminal) : Brun (+)
     2 (højre terminal) :     Hvid (-)

     Drifttryk-
  overvågning

     9182050

Indstillinger:

1,50 Bar
1,75 Bar
2,00 Bar
2,25 Bar
2,50 Bar
2,75 Bar

    Overtryks-
  overvågning

     9182055

Indstillinger:

 5 Bar
 6 Bar
 7 Bar
 8 Bar
 9 bar
10 Bar

Den ønskede trykgrænse vælges ved at placere jumperen vandret således den kortslutter
de to stifter ud for pilen.

Drifttrykovervågning 9182050 lukker afspærringsventiler, når trykket har været under den
valgte grænse i 10 sekunder, og genåbner når trykket har været over den valgte grænse i 1
minut.

Overtryksovervågning 9182055 lukker afspærringsventiler, når trykket har været over den
valgte grænse i 10 sekunder, og genåbner når trykket har været under den valgte grænse i
1 minut.
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Kontrol og indstilling af ur

System UMS-F er forsynet med et ur som skal styre afviklingen af 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 ”Reset” 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

Indstilling af ur

1. Tasten ”Reset” 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 ”Reset” 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 ”Reset” 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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VVS installation Fjernvarme

Målere og ventiler indbygges i rørinstallationen som vist på illustration.

Måler

Kamstrup ultralydsmåler skal monteres efter fabrikantens anvisninger.

Afspærringsventiler m.v.

Motorstyrede kugleventiler, 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 anbringes i returløb udenbords for
afspærringsventil.
En eventuel tryktransmitter (Option P) for drifttrykovervågning (9182050) anbringes i
returledningen udenbords for kontraventil.
En en eventuel tryktransmitter (Option P) for overtryksovervågning (9182055) anbringes i
fremløbsledningen udenbords for afspærringsventil.

                                   Fjernvarmeinstallation system UMS-F

Symbolforklaring:

Temperaturføler

Flowmåler

Motorstyret kugleventil Nøgleafbryder 230VacT

M

Forbruger Forsyning

UMS-F
boks

230Vac

M

M

P

Frem

Retur

P
Kontraventil

Tryktransmitter
(Option P)
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Stikplacering

UMS-F

A: 230Vac
B: Væskeføler/Tryktransmitter PG9
C: Alarmrelæ PG9
D: Alarmrelæ PG9
E: Flowmåler Retur

G: Fremløb ventil
H: Returløb ventil

J:  Flowmåler Frem

A B C D

G

E

H J
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El installation

Ventiler og målere skal blot kobles til kontrolboksen ved hjælp af de monterede stik under iagttagelse af
farvekoder på stik og fatninger. Tilslutning af UMS-F til forsyningsnettet, tvangsstyring og fjernalarmering er
vist på følgende illustration.

Nettilslutning
230Vac  PE - N - L  via nøgleafbryder

Digital Indgang 1
Indgang J9: indbygget 12Vdc
Pri (Jumper F1 inde):  Ext. Reset/Inhibit
Sek (Jumper F1 ude): Ext Tæthedskontrol Trigger

Digital Indgang 2
Indgang J10     indbygget 12Vdc
Pri (Jumper F2 inde):   Ext. Ventil tvangsstyring
Sek (Jumper F2 ude):  Ext. Tæthedskontrol Blokering
Jumper F3 stiller modus lukke/åbne

Digitale Udgange
AUX(TT) - IRPT(R) - IRPT(F) – GND
Max 100 mA 40Vdc

Signalrelæ
Udgang J16: Max. 24Vac NC-COM-NO
Potentialfrit relæ, trukket i normaltilstand (COM-NO sluttet).

Alarmudgang
Udgang J17: Max. 24Vac NC-COM-NO
Potentialfrit relæ, trukket i normaltilstand (COM-NO sluttet).
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Indstilling af overvågnings parametre

System UMS-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.

Jumper forstørret.
Set forfra og fra siden.
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Jumperindstillinger

Jumper række A:  IRPT

Pos 1-4  =  Impulsværdi     1-10-100-1000 l/imp
Pos 5-8  =  Impulslængde  20-50-100-200 msek

Jumper række B:  OptiTight Trigger

Pos 1-4  =  Flowgrænse 20-40-60-80% Qp (ingen = kun lukke halvvejs)
Pos 5-8  =  Afvikling (0)-1-2-3-4 x/døgn, ligeligt fordelt ud fra basistid.

Jumper række C:  OptiTight afvikling, signalrelæ J16

Pos 1-4  =  Varighed 5-10-20-40 min  (ingen = ej tæthedskontrol)
Pos 5      =  Læk- og Option (væskeføler, tryksensor..) alarmer til signalrelæ
Pos 6      =  Systemalarmer til signalrelæ
Pos 7      =  Afspærring (stop pumpe) til signalrelæ
Pos 8      =  Udluftningsbehov til signalrelæ

Jumper række D:  Volumenflow overvågning

Pos 1-4   =  Statisk tolerance 5-2-1-0.5 % Qp          (ingen = monitor off)
Pos 5-8   =  Dynamisk tolerance 10-5-2-1 % Qact   (ingen = 20% Qact)

Jumper række E:  Masseflow overvågning

Pos 1-4   =  Statisk tolerance 2-1-0.5-0.2 % Qp       (ingen = monitor off)
Pos 5-8   =  Dynamisk tolerance 10-5-2-1 % Qact   (ingen = 20% Qact)

Jumper række F:  Optioner

Pos 1  On/Off  =  Digital indgang 1 Pri/Sek funktion (Reset/TT trig)
Pos 2  On/Off  =  Digital indgang 2 Pri/Sek funktion (Ventilstyring/Termostat)
Pos 3  On/Off  =  Digital indgang 2 funktionsmodus  lukke/åbne
Pos 4  On/Off  =  Option monteret/ikke monteret
Pos 5  On/Off  =  Option alarm lukker/ikke ventiler
Pos 6  On/Off  =  Tæthedskontrol med begge ventiler/kun returventil
Pos 7  On/Off  =  Ikke benyttet
Pos 8  On/Off  =  Ikke benyttet
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EU overensstemmelseserklæring


