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Komponentförteckning - typ VX2000 Kode nr. 145F0143
Art Nr
69901200042003
69901200042003
905021
151062
136112
136111
931
949011
141105 1)
326116
131050
326118
135120
135120
152124
152124
152125
933305

Bet
VX1
VX2
PTC2
EXP
SÄK2
SÄK1
M1
TM
P
AV1
AV2
AV3
BV1
BV2
F1
F2
F4
BP

Danfoss reglerutrustning
132439 2)
SV1
132022 3)
RC
132635 3)
SD
132375 3)
TG2
3)
132300
TG1

Ant
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Komponenter
Värmeväxlare (varmvatten).
Värmeväxlare (värme).
Redan Varmvattenregulator (PTC2)
Expansionskärl. 12 liter 0,5 bar
Säkerhetsventil 2,5 bar
Säkerhetsventil 10 bar
Manometer 0-4 Bar ½”
Termometer 0-120 gr C
Pump Grundfos UPM3 AUTO 15-60 130 220V
Kulventil ansl. 20. utv/utv. g.g. Värme sek.
Kulventil ansl 20 utv/utv g.g. Påfyllning.
Kulventil ansl. 20 utv/utv. g.g.Kv.
Inbyggd backventil. Kallv.
Inbyggd backventil. Påfyllning.
Inbyggnadsfilter DN 20. Maskvidd 0,6mm.
Inbyggnadsfilter Maskvidd 0,6mm
Inbyggnadsfilter. Maskvidd 0,6 mm.
Redan ventilhus ¾” utv Bypass ansl.

1
1
1
1
1

Styrventil VS2 kvs=0,63
Reglercentral ECL 110
Ställdon AMV 150 220 V
Framledningsgivare ESMC
Utomhusgivare ESMT

1)

Pumpen kan vara av annat fabrikat och effektstorlek.
Samtliga pumpar har bygglängd 130 mm samt 220V
2)
Kvs-värdet för styrventilen kan variera. Art.nr 132437 för Kvs=0,25 och art.nr 132438
för Kvs=0,40.
3)
Dessa artiklar motsvarar tillsammans art.nr 132723
Reglerutrustningen kan kompletteras med givare ESM-10 (art.nr 132063) och timerfunktion (chipkort med art.nr 132024) för omställning mellan komfort och sänkt temperatur. Eller rumspanel
ECA61 (art. nr 132399) som innehåller samtliga funktioner.

Avvikelser kan förekomma i manualen.

Principkoppling - typ VX2000 Kode nr. 145F0143
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Plattvärmeväxlare värme
Plattvärmeväxlare varmvatten
Filter
Backventil kallvaten
Avstängningsventil
Cirkulationspump
Säkerhetsventil värme
Säkerhetsventil kallvatten
Termometer
Manometer
Expantionskärl
Dyckficka mätning DN15
Passbit energimätare

25
26
27
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30
30
40

40*

Reglercentral
Utomhusgivare
Framledningsgivare värme
Framledningsgivare v/v
Ställdon värme
Styrventil värme
Varmvattenregulator PTC2
Bypassventil. Monteras på
den anslutning upp eller ner
som inte används
Bypassventil (alt.placering)

Drifttemperatur
Drifttryck
Differenstryck

Primär

Sekundär

120 oC
16 bar
1,0-6,0 bar

80 oC
2,5 / 10 bar
0,6 bar

Värmeväxlare typ XB 06H-1 26
Befintliga system med pump UPM3 AUTO 15- (standard)
Före igångkörning
Starta inte pumpen förrän systemet är fyllt med vatten
och afluftat
VARNING! Pumpen får inte köras torr!
Avlufta pumpen
Pumpen är självavluftande. Den bejöver inte avluftas före
igångkörning.
Inställning
Inställningen av pumpen är tillsammans med korrekt inställd värmereglering en viktig del för en fullgod funktion i
anläggningen. Val av inställning är beroende av många faktorer och denna pump har stora möjligheter till
anpassningar för olika system.
Generellt rekommenderar vi att läget AUTOADAPT används för optimal funktion och ekonomi.
• Vid 2-rörssystem används proportionerligt tryck, samt AUTOADAPT.
• Vid golvvärme, samt 1-rörssystem används konstant tryck, samt AUTOADAPT.

A

B

A Pumpinställning görs med endast en trycknapp
B Visning av driftsläge/ alarm sker genom en röd/ grön lysdiod och fyra gula
lysdioder.

Visningsläge
Lysdioderna visar antingen aktuell inställningen, eller eventuellt larm.
Följande kan ses under drift
• Prestanda
• Driftstatus
• Larmstatus
.
Under drift visar displayen prestandaläge
Fabriksinställning
Cirkulationspumpen startar vid fabriksinställningen
Detta är proportionellt tryck, AUTOADAPT.
Notera att en ändrad inställning alltid finns kvar efter ett driftsstopp.

Driftstatus
När pumpen är igång, lyser LED 1 grönt. De fyra gula lysdioder indikerar de naktuella elförbrukningen (P1),
såsom visas i tabellan nedan.
Display

Betydelse

Effekt i % av P1 MAX

En grön lampa + en gul lampa

Låg effekt

0-25

En grön lampa + två gula lampor

Medium låg effekt

25-50

En grön lampa + tre gula lampor

Medium hög effekt

50-75

En grön lampa + en gul lampa

Hög effekt

75-100

Larmstatus
Om cirkulationspumpen har upptäckt ett eller flera larm, växlar den tvåfärgade lysdioden 1, från grönt till
rött. När ett larm är aktivt, indikerar lysdioderna larmtypen enligt tabellen nedan. Om flera larm är aktiva
samtidigt, visar indikerings-lamporna bara felet med högsta prioritet. Prioriteten bestäms enligt ordningen
på nedanstående tabell.
När det inte finns något aktivt larm längre, återgår visningen till driftläge.
Display

Orsak

Automatikens åtgärd

Användare åtgärd

En röd + en gul LED
(LED 5)

Rotor är blockerad

Försöker att återstarta 1,33
sekund

Vänta, eller demontera pumpen för
åtgärd.

En röd + en gul LED
(LED 4)

För låg spänning

Endast varning, pump går.

Kontrollera inkommande strömförsörjning.

En röd + en gul LED
(LED 3)

Elektriskt fel

Pumpen är stoppad beroende på låg spänning, eller
elektriskt fel.

Kontrollera spänningen, byt pump

Inställningar
Man kan växla ifrån prestandaläget till inställningsläge genom att trycka på knappen. Lysdioderna visar
den aktuella inställningen. Inställningarna visar vilket läge som styr cirkulationspumpen. Inga inställningar
kan vara görs i detta skede. Efter 2 sekunder, återgår displayen till prestandaläget.
Om LED 1 är grön, anger den att pumpen är i drift.
Om LED 1 är röd, betyder detta larm.
LED 2 och 3 anger de olika styrlägena och LED 4 och 5 visar de olika kurvorna
LED 1

LED 2

Proportionerligt tryck

Grön

Gul

Konstant tryck

Grön

Konstant kurva

Grön

LED 3

LED 4

LED 5

Gul
Gul

Gul

Kurva 1
Kurva 2

Gul

Kurva 3

Gul

Kurva 4/ AUTOADAPT

Gul
Gul

Vattenvärmare typ XB 06H-1 26
Effekt:
Temperaturprogram
Försmutsningstillägg

33 kW
65/21,5
0 kW/m2,oC

10/50
0 kW/m2,oC

Principkoppling El
Se bifogad instruktion från Danfoss i A5-format.
Obs! För anslutning av rumspanel ECA61 krävs en inställning i reglercentralen. Se
parameterrad 7010 på sid 29 i manualen.
För anslutning av rumsgivare ESM-10 behövs ingen inställning.

Måttskiss - typ VX2000 Kode nr. 145F0143

Viktigt i samband med installationen av villacentralen.
För att undvika problem med föroreningar som kan sätta sig i styrventiler och liknande
skall systemet genomspolas i samband med installation.
Gör så här
Bryt strömmen till reglerutrustningen. Tryck in den svarta knappen under ställdonet
(motorn) för värmen. Vrid upp ställdonet i helt öppet läge. Låt systemet (primärsidan)
genomspolas någon minut. Efter renspolning skall filtret rensas.
Alla anslutningar valfritt neråt eller uppåt.
Kall- och varmvatten har en blindskiva mot det håll som inte ansluts. Detta för att förhindra
att få stillastående vatten på kall- och varmvatten.
Vid anslutning uppåt kan bottenanslutningarna lämpligen användas som avtappningar.
Tillbehör är kulventil ¾” inv/utv gg (art.nr 131055)
Tillbehör är kulventil ¾” utvv/utv gg (art.nr 131050)

Skötselinstruktion - typ VX2000 Kode nr. 145F0143
Generellt
Villacentralen får endast installeras av behörig personal.
Redan villacentral är en helautomatisk undercentral för primär fjärrvärmeanslutning.
Centralen kräver normalt inget underhåll. Efter igångkörning och injustering behöver
användaren endast kontrollera att inget vattenläckage förekommer och att trycket i husets
värmesystem är rätt (se "påfyllning av värmesystemet").

Tappvarmvattensystem
Varmvattnet produceras samtidigt som en varmvattenkran öppnas. Mängden varmvatten
är ej begränsad, däremot flödets storlek. Varmvattentemperaturen regleras av
varmvattenregulatorn (PTC2).
Inställning av varmvattentemperaturen enligt följande:
-Öppna en varmvattenkran och tappa varmvatten motsvarande en normaltappning.
-Ställ in varmvattentemperaturen med inställningsvredet. Varmare mot plus och kallar mot
minus.

Värmesystem
Centralerna är utrustade med elektronisk reglerutrustning av fabrikat Danfoss ECL110. Se
separat skötselinstruktion för reglerutrustningen. Kurva 0,8 till 1,1 rekommenderas.
Se sid 10 och 11 samt bifogade instruktionen från Danfoss.
Obs! vid golvvärme:
• Undersök om det behövs shuntgrupp.
• Om det är golvvärme utan shuntgrupp observera att temperaturen skall
maxbegränsas. Med Danfoss ECL 110 kan temperaturen maxbegränsas med en
upplösning på 1°C. Se Danfossinstruktionen. Kontrollera detta med
rörentreprenören/golvvärmeleverantören.

Påfyllning av värmesystemet
Manometern (M) visar trycket i husets värmesystem. Den röda visaren är min-trycket. När
den svarta visaren kommer under den röda (min-trycket) skall det fyllas på tills den svarta
visaren är på det gröna fältet. Generellt rekommenderas att trycket skall vara mellan
1 – 1,5 bar. Om trycket sjunker under 1 bar (röd pil visar mintrycket ) skall
påfyllningsventilen (PÅF) öppnas tills trycket är 1,5 bar ( svarta pilen mitt på det gröna
fältet). Det är lämpligt att stänga av pumpen under tiden påfyllning sker.

Luftning
-

-

Slå av pumpen (Bryt strömmen till centralen)
Vänta några minuter så att luften placerar sig i högpunkterna i systemet,
fjärrvärmecentralen och radiatorerna. Lufta systemet. Centralens cirkulationspunkt (P)
luftas genom att lossa den förkromade täckskruven.
Fyll på systemet.
Starta pumpen (Slå på strömmen)

Felsökning och åtgärder - typ VX2000 Kode nr. 145F0143
För låg varmvattentemperatur
Om varmvattnet inte blir tillräckligt varmt kan orsakerna vara följande:
1) För stor varmvattentappning i fastigheten. Minska varmvattenflödet.
2) För låg temperatur på inkommande fjärrvärme (skall vara minst 60oC
vid förbrukning ).
3) Varmvattenregulatorn (PTC) är felinställd. Vrid spaken i +-riktning.
4) Filtret (F1) är igensatt och måste rengöras. Anmäl detta till energiverket.
Rengöring får endast göras av personal från energiverket.

Pendlande varmvattentemperatur
Om varmvattnet efter inpendling inte blir stabilt är det troligen överläckage från kallvattentill varmvattensidan inne i huset.
Kontrollera enligt följande:
1) Stäng inkommande kallvatten till villacentralen.
2) Öppna varmvattenkranarna i fastigheten. En i taget. Om det kommer vatten är det
ett överläckage mellan kall- och varmvatten.
3) Ta reda på var överläckaget är och åtgärda t.ex. genom att byta backventiler eller
blandare.

För låg temperatur på värmesystemet
Om värmesystemet inte ger tillräcklig värme kan orsakerna vara följande:
1) För låg temperatur på inkommande fjärrvärme (skall vara minst 60oC).
2) Felaktig inställning på reglerutrustning. (Se separat skötselinstruktion).
3) Filtret (F2) är igensatt. Slå av pumpen (P) och stäng avstängningarna till radiatorerna
innan filtret öppnas. Efter rengöring skall systemet fyllas på och luftas enligt tidigare
anvisningar.
4) Filtret (F1) är igensatt och måste rengöras. Anmäl detta till energiverket.
Rengöring får endast göras av personal från energiverket.
5) Cirkulationspumpen (P) fungerar inte.
6) Cirkulationspumpen (P) går på för lågt varvtal. Ställ in pumpen på högre varvtal.
7) Luft i husets värmesystem. Lufta värmekretsen.
8) Termostatventilerna på husets värmesystem fungerar ej .

Snabbguide ECL 110 - typ VX2000 Kode nr. 145F0143

Snabbguide ECL 110 - typ VX2000 Kode nr. 145F0143

Förklaring - typ VX2000 Kode nr. 145F0143

Avstängning
kallvatten
Avstängningar
radiatorer
Termometrar
för radiatorer
Expansionskärl
Varmvattenregulator(PTC)
Temperaturinställning
Varmvatten
Reglercentral. Värme
Inställningar se sidorna
8 och 9.
Motor för värmen
Påfyllning rad. Ventil
med rött handtag
Cirk.pump (P)
(Tryckstyrd pump ej standard produkt)

Manometer (M)
Filter (F2). Sekundärt
Filter (F1). Primärt
Säkerhetsventil värme
Passbit för energimätare
Säkerhetsventil kallvatten.
Varmhållningsventil
Injusteras av värmelev

Snabbguide ECL 110.

Snabbguide typ VX2000 Kode nr. 145F0143
Avstängning inkommande
kallvatten (varmvatten)

Avstängningar och
Termometrar värme

Termostaten för varmvattnet,
här vrider du när du vill ha
varmare eller kallare varmvatten.
Varmare, vrid mot plus, och
kallare, vrid mot minus.

Normal inställning på display
är sol, temperatur 20 °C och
inst. Komfort. Tryck på valfri
knapp för att aktivera dis –
playen (displayen tänds upp)
och tryck vidare på plus eller
minus för att höja eller sänka
Rumstemperaturen.

Pumpen skall stå i
AUTOADAPT

Här skall din
energimätare sitta.

Varmhållningsventil,
inställd av värmeleverantör. Är till för att
du ska få varmvatten
snabbt. Ska inte
justeras, är låst.

Manometer, kontrollera
att trycket ligger mellan
1–1,5 Bar

Påfyllningskran, gul eller
röd. Används när trycket
understiger 1 Bar (se
manometer). Stäng av
pumpen innan påfyllning.

Riskbedömning - typ VX2000 Kode nr. 145F0143

Danfoss Redan A/S
District Energy
Omega 7, Søften
DK-8382 Hinnerup
Telephone +45 87 43 89 43

EC-DECLARATION OF CONFORMITY
For CE marking in EU (European Union)

Danfoss Redan A/S District Energy
DK-8382 Hinnerup
Declares under our sole responsibility that below products including all available power and control options:

VX2000
Main components: See instruction manual.
Covered by this declaration is in conformity with the following directive(s), standard(s) or other normative document(s), provided that the products are used in accordance with our instructions.
EU Directives:
EMC Directive 2004/108/EEC
EN 61000-6-1 2007 Electromagnetic compatibility- Generic standard: Immunity for residential, commercial and light
industry.

EN 61000-6-2 2007 Electromagnetic compatibility- Generic standard: Immunity industry.
EN 61000-6-3 2007 Electromagnetic compatibility- Generic standard: Emission for residential, commercial and light
industry.

EN 61000-6-4 2007 Electromagnetic compatibility- Generic standard: Emission industry.
Machinery Directive 2006/42/EEC
EN ISO 14121-1 Safety of machinery -- Risk assessment
EN 60204-1-Safety of machinery - Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements
PED Directive 97/23/EEC
Conformity assessment procedure followed: Module A - Internal control of production
All substations that falls under Article 3 §3 and category 1 shall not be CE-marked according to this directive

CE marked affixed year 2010
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Place and date of issue:

Hinnerup, Aug. 22nd, 2013

Name:

Katja Brødegaard
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Quality & HSE Manager

