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PROBLEM KNUSER
SYMPTOMER MULIG GRUND LØSNING

Modulet synes at være fuldstændig Der er ingen strømforsyning Tjek angående korrekt forsyning fra
"dødt". apparatet

Ingen lysdioder tændes Varmesikringen er udløst Sluk for strømmen. Vent i mindst
15 minutter, tænd derefter igen (se
også sektionen "Elektrisk installa-
tion"

Modulet arbejder rigtlgt,lysdioderne Belastningssikringerne er sprunget Vær sikker på, at strømforsyningen
og relæerne på kanalen tænder, og hjælpeforsyningen er flyttet, tjek
men de forbundne ventiler sidder så integriteten af sikringen F1 (8)
fast. . figur 2 og erstat den med en ny af

korrekt type og klassificering (se
også sektionen "Elektrisk installa-
tion"

En eller flere kanalers lysdioder (3) Disse kanaler er i "alarm status". Tjek batteriet på de relevante sen-
figur 1 i frontpanelet på modtager- fordi deres respektive sendere ikke dere. Se deres dokumentation for
en blinker arbejder godt nok mere Information

Når en sender arbejder i test tiI- Signaler udsendt fra senderen mod- Udfør "selv-lære" proceduren som
stand, aktiverer modtageren ikl,e tages korrekt, men de matcher ikke angivet i "system-opsætning" sek-
noget relæ. Alle tre lysdiodertændes med nogen af adresserne lagret i tlonen til kanalen der ønskes at
i indikatorens signalstyrke relæet blive "koblet" til som sender

Modulet aktiverer intet relæ, når Modulet får ingen data fra SIGNAL Tjek angående korrekt elektrisk in-
senderen arbejder i test tilstand. IND stikket. Tjek SIGNAL IND led- stallation af data ledningerne. Led-
Lysdioderne i indikatorens signal- ningen. SIGNAL IND og SIGNAL UD nlngen forbundet til SIGNAL IND
styrke er altid slukket eller viser data ledningerne kunne være fejltil- stikket skal komme fra den aktive
altid den sidste styrke indikation. passet. antenne eller SIGNAL UD stikket fra

en anden DLP 600 M enhed.

Modulet aktiverer intet relæ, når De modtagne signaler er for svage Juster modtagerne og/eller den ak-
modtageren arbejder I test tilstand. til at modulet kan afkode komman- tive antenne. Sørg for at undgå at
Lysdioderne i indikatorens slgnalsty- doen korrekt anbringe dem tæt på metalskærme
rke viser et svagt signal, rød tændt, eller elektriske forstyrrende kilder.
eller både rød og gul er tændt Brug nogen tid til at finde den bed-

ste plads og retning

TRÅDL0ST STYRESYSTEM',

Montage- og brugervejledning

TYPE SE-D LP200M
2 - zoner f 230V f 868 MHz
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Fig. 1. Trådløs styresystemer 2-kanalerjzoner, type DLP 200M

Fig. 2. Styresystemets printkort, med opbygningen, sikring og DIP- switch

Fig. 3. 'Styreenhedens j(abelføring

)
Som sikkerhedsrnargin anbefat=s mindst 10%, så

'1 i dette tilfælde anbefales d ) transformeren
. har et minimum output på 15 v..

Den indbyggede sikring Fl (8) fig. 2 på O,5A, skul-
le kunne garantere en god sikring af systemet ved
230V.
Har man derimod 24V tilsluttet, anbefales det at
sikringen udskiftes, spørg for mere information
herom hos din lokale leverandør.

Klemmerne g og 10 fig. 4 er til et eksternt timer-
modul. Hvis de trådløse rumtermostater i et tråd-
løst system skal kunne natsænke temperaturen
med 3°C på et bestemt tidspunkt (som DTP A80
BC), tilsluttes timermodulet i klemmerne 9 og 10.

Når kontakterne (til timermodulet) er lukket, vil
systemet regulere temperaturen efter rumterme-
statens indstillinger. Når kontakterne (tit uret) er
åbne, vil reguleringen foregå efter det tilsluttede
timermodul, med 3°C natsænkning.

Bemærk, hvis der ikke er tilsluttet noget timermo-
-, dul, så vil klemmerne g'og 10 altid være åbne, og
) systemet vil udføre reduktionen, dog kan rumter-

mostaten altid overstyres manuelt.

I dette tilfælde er der ikke tale om en program-
merert reduktion, men man vil have mulighed for
manuelt at vælge mellem comfort og reduktion på
rumtermostaten (DTPA80 SC sol/mane position -
læs mere herom i manualen for rumtermostaten).
Hvis man vælger aldrig at benytte sig af natsænk-
ningen, så slut da 9 og 10 til hinanden.
En rumtermostat uden natsænkning vil ikke kun-
ne reguleres efter et timermodul.

Istikket "Signal IN" tilsluttes kablet til modtageren
eller kablet fra et andet styremodul (DLP 600 M),
hvis systemet kræver mere en 2 kanaler.

Vedlighold
Systemet kræver ikke nogen speciel form for vedli-
gehold. Det vil være optimalt at checke modtager-
forholdene ind imellem.
Hvis der er nogle svagheder ved signalerne, vil
lampen for den kanal der evt. er problemer med,

i blinke.
Det kan være at batterierne i termostaten er fla-
de.
Hvis sikringen er gået, afhryd strømforsyningen og
udskift sikringen med en tilsvarende sikring.

Tekniske data ( J.
Strømforsyning 230V -15% +10% 50 Hz
Strømforbrug' 2W
Kontakt 3A,250V

Max. belastning 6A

Sikring, elektronikken Termisk

Sikring. udgangene 0.5A
Sikringsgrad IP30

Driftstemperatur O'C ....+40'C

Opbevaringstemperatur -10'C ....+50'C

luftfugtighed 20% ... 80%rH,
ikke kondenserende

Materiale ABSVO
Farve Hvid (RAL9003)
Størrelse 130x1oox60 mm (bxhxd)

Vægt 570 g
Opfylder 1Ig.direktiver EEC89/336, 73/23 og.

93/68
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.-. Indledning ..~.
\ DLP 200 M styresystem til styring af trådløse var- Jpt (6) og JP2 (7) er jumperne, som fjernes, når en

me/køle systemer. ,hjælpestrømforsyningskai bruges til udgangene (te-
Styringen har 2 uafhængige kanaler, som i drift kan lestaterne).
kobles op til det samme antal rumtermostater. Ft er en 0,5A sikring,(8).
Dette system er optimalt til installation i bygninger, Dlp-swltch mulighed (9).
hvor man ønsker en kabelfri løsning - mellem styre- 2 knapper (tO) en for hver kanal/rurnterrnostat.
systemet og rumtermostaterne.

r------------------------,
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230V- Hjalp
malning spånning

DlP 200 M
Styreboks, 2 kanaler

Funktion
Hver enkelt rumtermostat sender nogle direkte sig-
naler via modtageren (DAE A83), når der kaldes på
varme/kulde til det rum, hvor rumtermostaten er
monteret.
Disse signaler modtages af modtageren, som er in-
stalleret optimalt i forhold til sendeforholdene i mel-
lem rumtermostaten og styresystemet.
Modtageren sender signalerne direkte via et kabel
til styresystemet. Hermed aktiveres netop det relæ,
der hører til den aktuelle rumtermostat, som sendte
signalet om at åbne/lukke.
Når relæet åbner/lukker aktiveres telestaterne på
fordelersystemet, som kontrollerer flowet på det var- 1.
mejkolde vand til den pågældende kreds.

-_ <, I funktion vil DlP200M styresystemet jævnligt
) "checke" signalerne mellem termostaterne og sty-

resystemet. Specielt hvis en kanal ikke har været
aktiveret i op til 90 min., vil denne kanal blive sat i 2.
"alarm status". Når en kanal er i alarm status vil den
pågældende diode begynde at blinke. Dette vil blive
omtalt i næste afsnit.

Fig. 4. Tilkoblingsskema

DAEA83
Modtager

Signal I
OIJT t 51gru1t

IN

Fig. 5.,Kabelføreingen mellem en antenne DAEA83 og styringsboksen DLP 200M
BeskrIvelse
På frontpanelet af DlP200 forefindes 6 indikatorer
(se fig. i):

DAEA83
Modtager

DLP 600 M
Styreboks, 6 kanaler

s",mltIN
I Signal
tOUT

Sørg altId for at styresystemet IKKE er tilsluttet 4.
~ ledningsnettet (230V), når man fjerner flontpane-

\ let.

Signal I
OUT t

DLP200 M
Styreboks, 2 kanaler

"power" lyser grønt (2). når styresystemet til-
sluttes ledningsnettet - 230Y.
en lysdiode for hver af de 2 zoner (3).
Indikerer, når der kaldes på varme/kulde
(lyse rød).
(4) angiver, hvor gode signalforholdene er.

For at tilslutte modtageren til styresystemet er det
nødvendigt at afmontere frontpanelet.S"'.,., t

IN

Fig. 6. Serieforbindelse af flere styrebokse!
08S: Styreboks DlP 200 M vil ~Itid afslutte en serieforbindelse,
der kan IKKE serieforbindelse videre fra en 2-kanal styreboks. For at fjerne frontpanelet, skal de fire skruer (1) fig.

t skrues ud. Herefter fjernes frontpanelet nemt.
I fig. 2 ses opbygningen af styresystemets indre
del.

TIlslutning af systemet
Et system består af mindst et styresystem og en
modtager. Men styresystemet kan serieforbindes
med op tiliO styresystemer Iserie (6-I\analer). Sty-
reboks DlP 200 M vil altid afslutte en serieforbin-
delse. Der kan IKKE serieforbindes videre fra en
2-kanal styreboks. Kablet fra modtageren skal til-
sluttes i styreboksen "Signal In", se fig. 5 og 6.

Check alle tilslutninger og fortsæt installationen
som følger: (det forudsættes at rumtermostaterne
er kodet som beskrevet i manualerne for rumterme-
staterne).

3.

Tænd for strømmen. lysdioderne blinker
under opstart. Når opstarten er gennem-
ført villysdioden (Power) længst til venstre
lyse grønt. Systemet er nu klar til at blive pro-
grammeret.
Tænd for en rumtermostat og sæt den på
"test mode". Dette betyder, at den vil sende
et "an" og "off" signal for hver 3. sekund.
For at kunne matche hver enkelt rurnterrno-
stat med den valgte kanal, er det nødvendigt
at lave en simpel set-up procedure:
den valgte kanal på modtageren må "lære"
adressen på rumtermostaten. Denne

,procedure er nem at gå til, takket være
DlP 200 's self-Iearning facilitet. Tryk i et
sekund på knappen for kanalen, som skal
Iinkes til termostaten.
Self-Iearning proceduren er i gang og lampen
for kanalen blinker hurtigt. Når den rigtige
kode er fundet gemmes den i hukomrnet-
sen, og derefter blinker lampen til kanalen
langsomt 3 gange. Efter self-Iearning proce-
duren vil relæet tænde og slukke for hver 3.
sekund, efter signal fra termostaten.
Test hver termostat med "test" funktionen for
at lokalisere og teste om signalet er godt nok,
Check også signal indikatorerne. Test-ikke
mere end en termostat ad gangen, for
dermed at undgå overlapning af signaler.
Når systemet kører tilfredsstillende fort-
sættes installationen.

5.



Note
DLP 200 M kan vi' ,ilke kanaler, der har fået en
adresse og hvilke .lke har.
Ved opstarten, når strømmen tilsluttes styreenhe-
den, vil lamperne (2)(3)(4) fig. 1, blinke tre gange.
Efterfølgende vil de aktive kanaler lyse, (de kanaler
som har fået en adresse). De kanaler, som endnu
ikke har en adresse, vil ikke lyse.
Hvis systemet kun skal bruge en termostat, så man
illke har behov for begge kanaler, er det vigtig at
lade denne kanal, som ikke skal bruges, ligge inak-
tiv. Det vil sige, at den ikke tilegnes en adresse. En-
heden vil ignorere den kanal, som ikke er forbundet
med nogen telestater (ikke fået en adresse).

Inaktiver en kanal
Hvis en aktiv kanal skal ændres til at være inaktiv,
skal kanalens adresse slettes efter følgende proce-
dure:

1. Tryk på knappen til den valgte kanal (10)
fig. 2 og hold den nede.

2. Den aktuelle lampe vil nu blinke hurtigt,
efter få sekunder vil den blinke tre gange
langsomt.

3,. Slip knappen
4. Afbryd strømforsyningen for reset af syste-

met. Ved opstarten vil systemet nu vise de
kanaler; som ~r aktive.

Når en kanal er inaktiv, vil den blive ignoreret af alle
funktioner, og relæet vil være slukket, uanset hvilke
signaler, som måtte komme.

Indikator for signalet
DLP 200 M er"udstyret med en indikator, som viser,
hvor kraftigt signalet går igennem. Det er med til at
forenkle installationen og ved fejlfinding i hele sy-
stemet.

I øverste højre hjørne findes tre lamper, som indike-
rer dette (4) "fig. log fig. 2.
Når der modtages et signal, slukkes alle tre lamper i
et øjeblik. Herefter lyser lamperne og indikerer, hvor
godt signalet går igennem. ,
Det modtagne signals kraftighed vil forblive, indtil
et nyt signal modtages. Betydningen af lamperne er
beskrevet i det følgende:

Grøn: Det modtagne signal er meget godt, og
kommunikationen er pålidelig. '

Gul: Det modtagne signal er nogenlunde,
men Immmunikationen er ikke helt

Rød:

pålidelig. Det kan blot være ericdiske for-
styrelser. ( (
Det' modtagne signal er I•. ~.•dårligt og
derfor er kommunikationen ikke pålidelig.
Check at både modtager og termostat er
korrekt forbundet til styreboksen.

DIP-SWITCHMULIGHED
',1. 30% stram; O Ved ", tatus" afbrydes

kanaler.
1 Ved "alarm status" forsynes

kanalen med 30% varme

Når to lamper lyser samtidig betyder det, at signalet
er mellem de tre signalstyrker.

2. Motioneringsprog.:O

1
Motioneringsprogram afbrudt
Hvis en kanal ikke er tændt i
23 timer, tændes den i 3 min.

Alle tre lamper lyser samtidig, når der er modtaget
et signal, som ikke har en adresse programmeret i
styreboksen.

3. IKKE I BRUG O SÆTTESALTID PÅ O

4. Timermodul O Timermodulet er ikke tilsluttet
samtlige styrebokse i serie-
forbindelsen

1 Timermodulet er tilsluttet
samtlige styrebokse i
serieforbindelsen

For at forstå indikatorerne for signalstyrken. bør
man være opmærksom på følgende:

Hvis den grønne lampe lyser, og den gule nogle gan-
ge lyser, er signalet godt. Hvis der er det mindste
galt med signalet vil den ikke lyse grønt"
Hvis den røde lampe ofte tyser, er signalet slet ikke
godt. Hvis signalforholdene ikke er gode nok, prøv
da at flytte på termostaten eJ/ermodtageren.

Ad. 1. 30% varme indstillingen er brugbar ved kolde
arealer, hvor der ikke kaldes på varme jævnligt. Ved
"alarm status" på en eller flere kanaler, vil kanalen
tænde i 3 minutter og slukke i 7 minutter. Dette for
at forsyne med 30% varme.

HUSK: Placer både termostaten og modtagerer
langt fra metalflader eller armeret murværk. De~
te kan forstyrre radiosignalerne.

iVed "alarm status" vil lampen til kanalen (3) fig. 1
blinke. Den kan blinke på to forskellige måder af-
hængig af status på kanalen.
Hvis kanalen er slukket, forbliver dioden slukket og
derefter blinker den i et stykke tid. Modsat hvis ka-
nalen er tændt, vil dioden forblive tændt og slukke
efter et stykke tid.

Specielle funktioner
Når styresystemet DLP 200 M er korrekt tilsluttet vil
den grønne lampe lyse (2) fig. l-
Under opstart vil lamperne (3)(4) flg. 2 blinke tre
gange. Efterfølgende vil systemet tænde for de
aktive kanaler jfr. deres funktion. Systemet vil nu
begynde at modtage signaler fra termostaterne og
være i normal drift.

Ad. 2. Motioneringsprogrammet sørger for at mo-
tionere telestaterne mindst tre minutter i døgnet.
Dette for at forlænge levetiden på telestaterne, og
for at de ikke sætter sig fast.

Under drift vil, styresystemet konstant holde øje
med, at der ikke er fejl i signalet. Hvis termostaten
ikke har sendt et signal i 90 minutter, f.eks. fordi
batterierne er flade, vil den aktuelle kanal blive sat
i "alarm status". Når en kanal er i "alarm status" vil
lampen blinke og forbindelsen vil blive afbrudt.
Det er muligt at forsyne kanaler i "alarm status"
med lidt strøm, 30% (on) og 70% (oft). Hvis en kanal'
er inaktiv, vil den aldrig blive påvirket og lampen til
den pågældende kanal vil aldrig lyse.
For at sætte 30% strøm funktionen til og andre mu-
ligheder for set-up af dip-switch (9) fig. 2, se næst
afsnit

AdA. Ved tilslutning af et timermodul i en seriefor-
bindelse, giver det mulighed for samtlige styresy-
stemer i serieforbindelse, at bruge den unikke com-
fortjnedsænkning aftemperatur. '
Andre styresystemer i forbindelsen vil bruge deres
egne indstillinger for timermodul, hvis det tilsluttes.

Hvis systemet ikke kræver særlige indstillinger, lad
da alle fire kontakter være i position O.

') Installation
, Monter styreboksen på væggen nied de medfølgen-
de skruer "fig.2 (11). Vær opmærksom på at lednin-
gen kun er 1 mtr. , så den skal ikke sidde længere
fra telestaten (shunten) end ledningen kan nå.

Under montering, afbryd strømforsynlage- ~~OV.
Undgå at ødelægge komponenter i sty en
med værktøjet. '
Kablerne skal bøjes som vist i "fig.3 og indsættes i
kabelholderne (12) for at kunne lukke styreboksen
igen og kablerne sidder korrekt.
Ved brug af kabelholderne, fjern da plastikklemmen
med et værktøj (13}.
Monter dækslet igen og fastspænd med skruerne
(1) "fig.1.

Elektrisk Installation.
For korrekt tilslutning, læs venligst følgende instruk-
tion og se "fig.4, som viser styreboksen indvendigt.

Klemme 1 og 2 er til strømforsyningen 230V, (1) =
neutral. De interne el-dele er beskyttet af en intern
sikring, mens kanalerne er beskyttet af en 0,5A sik-
ring Fl (8) fig. 2.

Klemme 3 og 4 er til en hjælpeforsyning.

Stik 5 til 8 er til de 2 kanaler (telestater) fig. 4.

Ved levering er modulet koblet til strømforsyningen
230V og derfor er udgangene 5 - 8 "fig.4 sluttet til
med det samme. I dette tilfælde må hjælpeforsy-
ningen 3 og 4 ikke være tilsluttet og udgangene vil
være tilsluttet 230V.

Hvis man ønsker at udgangene skal drives af for ek-
sempel24V skal man ændre følgende:

1. Fjernjumperne JPl ogJP2 mærket (6) og (7) "fig.2.
Dette vil fjerne 230V forsyningen fra udgangene.

2. Forbind 3 og4 (fig. 4) med en ekstern strømforsy-
ning (f.eks. en transformer til 24 V).

3. Forbind de udgange 5 - 8, som skal bruges. De
telestater, som tilsluttes, skal kunne anvende den
valgte spænding, som er valgt til 3 og 4.

4. Check at sikringen F1 (8) "fig.2, ikke overbelastes.
(se følgende).

Beregning af strømforbruget dette for at sikre, at
den eksterne strømforsyning kan levere det strøm-
forbrug, der er behov for (når hele systemet er i
drift).
Hvis man f.eks. bruger 2 telestater med et forbrug
på 6Wjstk. ved 24V, så skal den eksterne transfor-
mer mindst have et output på 24V og 6W x 2 = 12W.

-
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PROBLEM KNUSER I
SYMPTOMER MULIG GRUND LØSNING

Modulet synes at være fuldstændig Der er ingen strømforsyning l]ek angående korrekt forsyning fra
"dødt". apparatet
Ingen lysdioder tændes. Varmesikringen er udløst Sluk for strømmen. Vent I mindst

15 minutter, tænd derefter igen (se
også sektionen "Elektrisk installa-
tion"

Modulet arbejder rigtigt, lysdioderne Belastningssikringerne er sprunget Vær sikker på, at strømforsyningen
og relæerne på kanalen tænder, og hjælpeforsyningen er flyttet, tjek
men de forbundne ventiler sidder så Integriteten af sikringen Fl (8)
fast, er altid lukkel figur 2 og erstat den med en ny af

korrekt type og klassificering (se
også sektionen "Elektrisk installa-
tion

En eller flere kanalers lysdioder (3) Disse kanaler er i "alarm status", Tjek batteriet på de relevante sen-
figur 1 i frontpanelet på modtager- fordi deres respektive sendere ikke dere. Se deres dokumentation for
en blinker arbejder godt nok mere Information
Når en sender arbejder i test til- Signaler udsendt fra senderen mod- Udfør "selv-lære" proceduren som
stand, aktiverer modtageren ikke tages korrekt, men de matcher ikke angivet i "system-opsætning" sek-
noget relæ. Alle tre lysdiodertændes med- nogen af adresserne lagret i tlonen til kanalen der ønskes at
I indikatorens signalstyrke relæet blive "koblet" til som sender
Modulet aktiverer Intet relæ, når Modulet får ingen data fra SIGNAL l]ek angående korrekt elektrisk in-
senderen arbejder i test tilstand. IND stikket. Tjek SIGNAL IND led- stallation af data ledningerne. Led-
Lysdioderne i indikatorens signal- rungen. SIGNAL IND og SIGNAL UD ningen forbundet til SIGNAL IND
styrke er altid slukkel eller viser data ledningerne kunne være fejltil- stikket skal komme fra den aktive
altid den sidste styrke indikation passet antenne eller SIGNAL UD stikket fra

en anden DLP 600 M enhed.

Modulet aktiverer intet relæ, når De modtagne signaler er for svage Juster modtagerne og/eller den ak-
modtageren arbejder i test tilstand. til at modulet kan afkode kornman- tive antenne. Sørg for at undgå at
LYsdioderne Ilndikatorens signalsty- doen korrekt anbringe dem tæt på metalskærme
rke viser et svagt signal, rød tændt, eller elektriske forstyrrende kilder.
eller både rød og gul er tændt Brug nogen tid til at finde den bed-

ste plads og retning

TRADLØSTSTYRESYSTEM

Montage- og brugervejledning

TYPE SE-DLP600M
6 -zoner I 230V I 868 MHz

PITTIORROU
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1. Fjern jumperne lPl og jP2 mærket (6) og (7)
fig.2. Dette vil fjerne 230V forsyningen fra udgan- '
gene.

Hvis man ønsker at udf
, eksempel 24V skal man .~

. ~ skal drives af for
Igende:

2. Forbind 3 og 4 (fig. 4) med en ekstern strømfor-
syning (f.eks. en transformer til 24 V).

3. Forbind de udgange 5 -16, som skal bruges. De
telestater, som tilsluttes, skal kunne anvende den
valgte spænding, som er valgt til 3 og 4.

Beregn strømforbruget dette for at sikre, at den
eksterne strømforsyning kan levere det strøm-
forbrug, der er behov for (når hele systemet er i
drift). .
Hvis man f.eks. bruger 6 telestater med et forbrug

, på 6Wjstk, ved 24V, så skal den eksterne trans-
former mindst have et 'output på 24V 'og 6W x 6

, = 36W. Som sikkerhedsmargin anbefales mindst
.~10%, så i dette tilfælde anbefales det, at transfor-

meren har et minimum output på 40W.

4. Check at sikringen Fl (8) fig. 2, ikke overbela-
stes. (se følgende)."'c:=============+==============::::::'J' "'-"-'Q)

Fig. LTrådløs styresysterner 6-kanalerjz~n~r, type DLP 600M

2

Den indbyggede sikring Fl (8) fig. 2 på lA, skulle
kunne garantere en god sikring af systemet ved
230~ ,
Har man derimod 24V tilsluttet, anbefales det at
sikringen udskiftes, spørg for mere information
herom hos din lokale leverandør.
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Fig. 2. Styresystemets printkort, med opbygningen, sikring' og DIP- switch ' Klemmerne 17 og 18 er til en hjælpe cirkulations-
pumpe. Disse er strømfri klemmer, for at kunne
køre pumpen med den medfølgende strømforsy-
ning. Følg tilslutningsdiagrammet fig. 4 for til-slut-
ning af pumpen., :

Klemmerne 19 og 20 fig. 4 er til et eksternt timer-
modul. Hvis de trådløse rumtermostater i et tråd-
løst system skal kunne natsænke temperaturen
med 3°C på et bestemt tidspunkt (som DTP ABO
BC), tilsluttes timermodulet i klemmerne 19 og
20.

Når kontakterne (til timermodulet) er lukket vil
systemet regulere temperaturen efter rumterme-
statens indstillinger. Når kontakterne (til uret) er
åbne .vil reguleringen foregå efter det tilsluttede
timermodul, med 3°C natsænkning.Fig. 3. Styreenhedens kabelføring

Bemærk, hvis der ikke er tilsluttet nog I' ,0-

dul, så vil klemmerne 19 og 20 altid væi g
systemet vil udføre reduktionen, dog kan rumter-
mostaten altid overstyres manuelt.

I dette tilfælde er der ikke tale om en program-
meret reduktion, men man vil have mulighed for
manuelt at vælge mellem comfort og reduktion på
rumtermostaten (DTP A80 BGsoljmåne position -
læs mere herom i manualen for rumtermostaten),
Hvis man vælger aldrig at benytte sig af natsænk-
ningen, så slut da 19 og 20 til hinanden.
En rumtermostat uden natsænkning vil ikke kunne
reguleres efter et timermodul.

I stikket ·SigriallN" tilsluttes kablet til modtageren
eller kablet fra et andet styremodul (DLP 600 Ml,
hvis systemet kræver mere en 6 kanaler. '

En modtager kan være modtager for op til 10 styre-
moduler i serieforbindelse, se fig. 5 og 6. .

Vedlighold ,
Systemet kræver ikke nogen speciel form for vedli-
gehold. Det vil være optimalt ind imellem, at checke
om modtagerforholdene er i orden.
Hvis der er nogle svagheder ved signalerne, vil
lampen for den kanal der evt. er problemer med,
blinke.' ••• ' '. . "
Det kan være at batterierne i termostaten er flade ..
Hvis Sikringen er gået, afbryd strømforsyningen og
udskift sikringen med en tilsvarende sikring.

Tekniske data
Strømforsyning 230V -1S% +10% SO Hz
Strømforbrug 3,SW

Kontakt 3A,2S0V

Max. belastning 6A

Cirkulations kontakt 3A,250V

Sikring, elektronikken Termisk

Sikring, udgangene 1A

Sikringsgrad IP30

Driftstemperatur ODC....+40DC

Opbevaringstemperatur ·1O"C _...+50"C

Luftfugtighed 20% ... 80%rH,
ikke kondenserende

Materiale ABSVO

Farve Hvid (RAL 9003)

Størrelse 245x100x60 mm (bxhxd)

Vægt 850g
Opfylder flg. direktiver EEC 89/336,73/23 og

93/68
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Indledning
DLP600M styresystem for styring af trådløse var.-
ms/køle systemer.
Styringen har 6 uafhængige kanaler, som i drift kim
kobles op til det samme antal rumtermostater.
Dette system, er optimalt til installation i bygninger,
hvor man ønsker en kabelfri løsning - mellem styre-
systemet og rumtermostaterne.
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Funk'tlon
Hver enkel rumtermostat sender nogle direkte sig-
naler via modtageren (DAE A83), når der kaldes på
varme/kulde til det rum, hvor rumtermostaten er
monteret.
Disse signaler modtages af modtageren, som er in-
stalleret optimalt i forhold til sendeforholdene i mel-
lem rumtermostaten og styresystemet.
Modtageren sender signalerne direkte via et kabel
til styresystemet. Hermed aktiveres netop det relæ.
der hører til den aktuelle rumtermostat, som sendte
signalet om at åbne/lukke.
Når relæet åbner/lukker aktiveres telestaterne på
fordelersystemet, som kontrollerer flowet på det var-
me/kolde vand til den pågældende kreds.
DLP600M er forsynet med et pumpestyrlngsrnodul,

) som aktiveres hver gang mindst en telestat er åben.
(se "Master Pump").
Under funktion vil DLP600M styresystemet jævnligt
"checke" signalerne mellem termostaterne og sty-
resystemet. Specielt hvis en, kanal ikke har været

.' aktiveret i op til 90 min., vil denne kanal blive sat i
"alarm status". Når en kanal er l alarm status vil den
pågældende diode begynde at blinke. Dette vil blive
omtalt i næste afsnit.

Fig. 4. Tilkoblingsskema
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Fig. 5. Kabelføreingen mellem en antenne DAEA83 og styringsboksen DLP 600M

DAEA83
Modtager

DLP 600 M
Styreboks, 6 kanaler

DLP 600 M,
Styreboks, 6 kanaler

,Beskrivelse
På frontpanelet af DLP600M forefindes 11 indikato-
rer (se fig. 1):
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"power" lyser grønt (2), når styresystemet til-
sluttes ledningsnettet - 230V_
en lysdiode for hver af de 6 zoner (3).
Indikerer, når der kaldes på varme/kulde
(lyser rød).
lndlkerer om pumpen er i drift. Lyser gult (4),
når der kaldes på varme.
(5) angiver, hvor gode signalforholdene er.

ml
UT

-------'1 For at tilslutte modtageren til styresystemet er det
.-' nødvendigt at afmontere frontpaneletFig. 6. Serieforbindelse af flere styrebokse!

OBSI Der kan serieforbindes op tii 10 stk. 6-kanalers styre bokse,
.der kan afsluttes med en 2-kanalers styreboks (kan ikke serieforbindes) Sørg altfd for at styresystemet IKKE er tilsluttet

lednIngsnettet (230VJ, når man fjerner frontpane-
let.

(

For at fjerne frontpanelet, skal de lire skruer (1) fig.
1 skrues ud. Herefter fjernes frontpanelet nemt.

I lig. 2 ses opbygningen af styresystemets indre
del.

lP1 (6) og JP2 (7) er jumperne som fjernes, når en
, hjælpestrømforsyning skal bruges til udgangene (te~
lestaterne). ' ,
F1 er en 1A sikring (8).
Dip-switch mulighed (9).
6 knapper (10) en for hver kanal/rumtermostat.

T1Islutnlng af systemet
Et system består mindst af et styresystem og en
modtager. Men styresystemet kan serieforbindes
med op til 10 styresystemer i 'serie (6-kanaler).
Kablet fra modtageren skal tilsluttes i styreboksen
"Signal In".

Bruges der flere styresystemer i serieforbindelse,
skal kablet, som leveres med DLP600M, monteres i
det foregående styresystem mellem "signal out" og
"signal in" se Ii'g. 5. Det sidste styresystem i forbin-
delsen vil ikke have "signal out" tilsluttet.

Op til 10 styresystemer kan forbirides via "signal in"
og "signal out". Check alle tilslutninger og fortsæt
som følger: (det forudsættes at rumtermostaterne
er kodet som beskrevet I manualerne for rumterme-
staterne),

1_ Tænd for strømmen. Lysdioderne blinker
under opstart. Når opstarten er gennem-
ført villysdioden (Power) længst til venstre
lyse grønt. Systemet er nu klar til at blive pro-
grammeret.

2. Tænd for en rumtermostat og sæt den på
"test mode". Dette betyder, at den vil sende
et "on" og "off" signal for hver 3. sekund.

3. For at kunne matche hver enkelt rumterme-
stat med den valgte kanal er det nødvendigt
at lave en simpel set-up procedure:
den valgte kanal på modtageren må "lære"
adressen på rumtermostaten. Denne

, procedure er nem at gå til, takket være
DLP600M -s self-Iearning facilitet. Tryk i et
sekund på knapperi for kanalen, som skal
linkes til termostaten .
Self-Iearning proceduren er I gang og lampen
for kanalen blinker hurtigt. Når den rigtige
kode er fundet gemmes den i hukommel-
sen og så blinker lampen for kanalen lang-



somt 3 gav "fter self-learning proce- Når der modtages et signal siu!
duren vil r~ _ nde og slukke for hver 3. et øjeblik. Herefter lyser lampel._
sekund, efter I fra termostaten. godt signalet går igennem. ,

4. Test hver termostat med "test" funktionen for Det modtagne signals styrke vil forblive indtil et nyt ,
at lokallsere og teste 'om signalet er godt nok: signal modtages. Betydningen af lamperne er be-
Check også signal indikatorerne. Test ikke 'skrevet i det følgende:
mere end en termostat ad gangen, for
dermed at undgå overlapning af signaler.

5. , Når systemet kører tilfredsstillende fort-
sættes installation.

Note
DLP 600M kan vise, hvilke kanaler der har fået en
adresse, og hvilke der ikke har.
Ved opstarten, når strømmen tilsluttes styreen-he-
den, vil lamperne (3)(4)(5) fig. 2, blinke tre gange,
Efterfølgende vil de aktive kanaler lyse, (de kanaler,
som har fået en adresse). DEl kanaler, som endnu
ikke har en adresse, vil ikke lyse.
Hvis systemet skal bruge mindre end seks termo-
stater, så man ikke skal bruge alle kanaler, er det
vigtig at lade de kanaler, som ikke skal bruges ligge
inaktive. Det vil sige, at de ikke tilegnes en adresse.
Enheden vilignorere de kanaler, som ikke erforbun-
det med nogle telestater.

Inaktlver en kanal
Hvis en aktiv kanal skal ændres til at være inaktiv,
skal kanalens adresse slettes efter følgende proce-
dure: '

,L Tryk på knappen for den valgte kanal (10)
fig. 2 og hold den nede.

2. Den aktuelle lampe vil nu blinke hurtigt,
efter få sekunder vil den blinke tre gange
langsomt. '

3. Slip knappen
4. Afbryd strømforsyningenfor reset af syste-

met. Ved opstarten. vil systemet nu vise 'de
kanaler, som er aktive. '

.•Ile tre lamper i
)dikerer, hv\

Det er muligt at forsyne - '~r i "alarm status"
med lidt strøm, 30% (on) L_ ff). Hvis en kanal

,_. ~r inaktiv vil den aldrig blive pal/irket og lampen for
den pågældende kanal vil aldrig lyse.
For at sætte 30% strøm funktionen til og andre mu-
ligheder for set-up af dip-switch (9) fig. 2, se næste
afsnit

Grøn: Det modtagne signal er meget godt og
kommunikationen er pålidelig.

Gul: Det modtagne signal er nogenlunde,
men kommunikationen er ikke helt
pålidelig, det kan blot være periodiske for-
styrelser.

Rød: Det modtagne signal er meget dårligt og
derfor er kommunikationen ikke pålidelig.
Check at både modtager og termostat er
korrekt forbundet til styreboksen. '

DIP-SWITCHMULIGHED
1. 30% strøm: O Ved "alarm status" afbrydes

kanalen
1 Ved "alarm status" forsynes

kanalen med 30% varme

Ad. 3. Pumpestyringsmodulet starter, nå I )....,jn
kanal er i drift. Når "Master pump" er -l.l vil
pumpestyringsmodulet virke for alle moduler, Kana-
ler tilsluttet i serieforbindelse.
Hvis pumpestyringsmodulet ikke er tilsluttet på et
styringssystem, gælder det kun overfor kanalerne
på det respektive system.

Ad.4. Ved tilslutning af et timermodul i en seriefor- ,
bindeise, giver det mulighed for samtlige styresy-
stemer i serieforbindelse, at bruge den unikke com-
fort/nedsænkning af temperatur.
Andre styresystemer i forbindelsen vil bruge sine
egne indstillinger for timermodul, hvis det tilsluttes.

2. Motioneringsprog.:OMotioneringsprogram afbrudt Hvis systemet ikke kræver særlige indstillinger, lad
1 Hvis en kanal ikke er tændt i da alle fire kontakter være i position O.

23 timer, tændes den i 3 min.
Installation

Pumpestyringen aktiveres, Monter styreboksen på væggen med de rnedføigen-:
når kanalerne aktiveres på de skruer 'fig. 2 (11). Vær opmærksom på at lednin-
den aktuelle styreboks gen kun er 1mtr. , så den skal ikke sidde længere
Pumpestyringen aktiveres, fra telestaten (shunten) end ledningen kan nå.

,når kanalerne aktiveres på en Under montering, afbryd strømforsyningen 230V.
af de styrebokse som er i ,Undgå at ødelægge komponenter i styreboksen
serieforbindelse med værktøjet

Kablerne skal bøjes som vist i 'fig. 3 og indsættes i
kabelholderne (12) for at kunne lukke styreboksen
igen og kablerne sidder korrekt.
Ved brug af kabelholderne, fjern da plastikklemmen
med et værktøj (13).
Monter dækslet igen og fastspænd med skruerne
(1) 'fig. 1.

Når to lamper lyser samtidig betyder det, 'at signalet
er mellem detreslgnalstyrker, ' , ,3. Masterpump o

Alle tre lamper lyser samtidig, når der er modtaget
et signal, som ikke har en adresse programmeret i,
styreboksen.

1

For at forstå indlkatorerne for signalstyrken. bi
man være opmærksom på følgende: "--
Hvis den grønne lampe lyser og den gule nogle gan-
ge lyser, er signalet godt Hvis der er det' mindste
galt med signalet vil den ikke lyse grønt. ,
Hvis den røde lampe ofte lyser, er signalet slet ikke
godt Hvis signalforholdene ikke er gode nok, prøv

, da at-flytte på termostaten eller mqdtageren.

4. Timerrnodul o Timermodulet er ikke tilsluttet
samtlige styrebokse i serie
forbindelsen
Timermodulet er tilsluttet
samtlige styrebokse i
serieforbindelsen

1

HUSK: Placer både termostaten og modtageren
langt fra metalflader eller armeret murværk, dette
kan forstyrre radiosignalerne.

Ad. 1. 30% varme indstillingen er brugbar ved kolde
arealer, hvor der ikke kaldes på varme jævnligt. Ved
"alarm status" på en eller flere kanaler, vil kanalen
tænde i 3 minutter og slukke i 7 minutter, dette for
at forsyne med 30% varme.Specielle funktioner

Når styresystemet DLP600 er korrekt tilsluttet vil
den grønne lampe lyse (2) 'fig. 1.

Når en kanal er inaktiv vil den blive ignoreret af alle Under opstart vil lamperne (3)(4)(5) fig. 2 blinke
funktioner og relæet vil være slukket uanset hvilke. tre gange. Efterfølgende vil systemet tænde for de
signaler, som måtte komme. aktive kanalerjfr. deres funktion. Systemet vil nu

begynde at modtage signaler fra termostaterne og
være i normal drift' 'Indikator for signalet

DLP600M er udstyret med en indikator, som viser
,hvor kraftigt signalet går igennem. Det er med til
at forenkle installationen og fejlfinding i hele syste-
met.

I øverste højre hjørne findes tre lamper som indike-
rer dette (5) fig.' 1. '

Ved "alarm status" vil lampen til kanalen (3) fig. 1
blinke. Den kan blinke på to forskellige måder af-
hængig af status på kanalen.
Hvis kanalen er slukket, forbliver dioden slukket og
derefter blinker den i et stykke tid, modsat hvis kae,
nalen er tændt vil dioden forblive tændt og slukke
efter et stykke tid.'

Under drift vil styresysternet konstant holde øje
med, at der ikke er fejl i signalet. Hvis terrnostate"
ikke .harsendt et signal i 90 minutter, f.eks, fara.-
batterierne er flade, vil den aktuelle kanal blive sat
i "alarm status". Når en kanal er i "alarm status' vil
lampen blinke og forbindelsen vil blive afbrudt·

Elektrisk installation.
For korrekt tilslutning, læs venligst følgende instruk-
tion og!ie 'fig. 4, som viser styreboksen indvendigt.

Klemme log 2 er til strømforsyningen 230V, (1) =
neutral. De interne el-dele er beskyttet af en intern
sikring, mens kanalerne er beskyttet af en 1A sik-
ring F1 (8) fig. 2. '

Klem{T1e3 og 4 er til en hjælpeforsyning.

Stik 5 til 16 er til de 6 kanaler (telestater).

Ved levering er modulet koblet til strømforsyningen
'" \Ad. 2. Motioneringsprogrammet sørger for at rnotlo- 230V og derfor er udgangene 5 - 16 fig. 4 sluttet

nere telestaterne mindst tre minutter i døgnet. Dette til med det samme. I dette tilfælde må hjælpeforsy-
for at forlænge levetiden på telestaterne og for at de, ningen 3 og 4.ikke være tilsluttet og udgangene vil
ikke sætter sig fast. være tilsluttet 230V. '

-
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Appendiks A: Indstilling af rumtermostatens adresse

( (
DTPA80 ae

- TRÅDLØS RUMTERMOSTAT 868MHz

Tekniske data

I fig. 5 ses de 8 dip-switches (10), som hver enten kan Strømforsyning 2 x 1.5 V= type AM
stilles i position OFF (nede) eller ON (oppe). Dette giver i

Batteriernes levetid Op til 5 åralt 256 kombinationer og dermed 256 forskellige adres-
ser, man kan tildele rumtermostaterne. Temperaturskala 6'C ... 30'C

Nøjagtighed ± l·C
Det er meget vigtigt at lave sig et system, når man tilde- Hysterese 0,3·C
ler adresserne, da to termostater ikke må have samme
adresse på samme system. Installeres samme system i Skalainddeling i-c
to naboejendomme/lejligheder kan der i uheldige tilfæl- Fjernføler type NTC100k.Q @ 25·C
de fanges signaler fra naboens rumtermostater. Række- Fjernføler art nr. STLOTSA 150
vidden mellem rumtermostat og systemenhed er inden- Max ledningslængde fjern- 3m
dørs op til 30 m. føler

Herunder ses et eksempel på 16 forskellige adresser: Frekvens 868,35MHz
Output power (ERP) <25mW

Rurntermostat Dip switch kombination Antenne type Intern

1 00000000 Max afstand fra modtageren Op til 30 m indendørs, af-

2 00000001 nængigt af forholdene

3 00000010 Beskyttelsesfaktor IP30

4 00000011 Driftstemperatur O·C .. 40·C

5 00000100 Opbevaringstemperatur -10·C ... +50·C

6 00000101 Lufttugtighed 20% ... 80%rtl

7 00000110 Materialer ABS

8 00000111 Farve Hvid (RAL 9003)

9 00001000 Vægt 130g

10 00001001 Dimensioner 85 x 85 x 33 mm (ø x h xd)

11 00001010 Opfylder direktiver EEC89/336, 73/23. 93/68.,

12 00001011
99/05 CE

13 00001100
14 00001101 TIP: Hvis der anvendes 8 rumtermostater eller færre kan

15 00001110 man for rumtermostat nr. 1 sætte dip switch nr, 1 i positi-

16 00001111
on ON (oppe), og for rumtermostat nr. 2 sætte dip switch
nr. 2 i position ON (oppe) og så fremdeles.

• Trådløs rumtermostat i frekvensbåndet 868MHz
• Stor tydelig indstillingsknap for temperatur
• Programmerbar natsænkning (3'C)
• Lang batterilevetid (op til 5 år)
• Indikator for aftadede batterier/batteriskift
• Mulighed for begrænsning af temperaturvalg
• Forberedt for ekstern føler (fx gulvføler til baderum)

• Overholder direktiverne ECC89/336, 73/23, 93/68
• Overholder ((-direktiv 99/05.

2
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Rg.1

FEJLSØGNING

SYMPTOMER MUUGGRUND LØSNING
Selvom der er skruet helt op for tempera- Dsn rødediode (2) (fig. 1] er ikke beregnet Dette er normal drIftsituation.
turen på termostaten. så lyser den røde til at vise status for rumtermostaten kentin-
diode (2) (fig. 1] Ikke og dioden for den uertigt,Kun når der sendessignaltil syste-
tilsvarende kanal på systemenheden er menheden(hvert 10./3. minut) blinker dl-
også slukket. oden. eller når der er opstået en fejltilstand

(fx.afladedebatterier)
Batterierne er afladede eller er isat forkert. lsæt nye batterier og sørg Ior at disse
Observerkorrektpolaritet vendes korrekt.

Når batterier isættes lyser den røde diode Hvis batterierne kun har været fjernet ko- Tryk på RESEf·knappen(12) {fig. 51 for at
(2) (fig. 1] Ikke i 2 sek. rtvarigt, så er der akkumuleretnok strøm I genstarte rumtermostaten og l<ontrollere

kredsløbettil at rumtermostatenIkke "opd- korrekt funktion (diodenskal lyse2. sek.].
ager" at batterierne har været fjernet.

Dioden (2) (frg.l) lyser Ikke når nyebatter- Batterierne er afladede. Isæt nye batterier og sørg ler at disse
ier isættes, men giver kun et kort glimt og vendes korrekt.
rumtermostaten fungerer ikke.

I TEST-modeblinker den røde diode (2) linket mellem rumtermostatog systernen- Følg anvisningen i vejledningen til syste-
(fig. 1] korrekt, men den tilhørende kanal hed er ikke blevet opfattet korrekt af selve men heden og genetabler link mellem rum-
på systemenheden reagerer ikke (dioden systemenheden,eller lInket er blevet nul- termostat ogsystemenhed.
for kanalen blinker ikke i takt med rumter- stillet på systemenheden.
mostatens diode).
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DYP A8/
Trådløs rumterme.

• Trådløs rumtermostat 868 MHz
• Natsænkningsfunktion - 3°'C reduktion
• Indikator for lavt batteriniveau

Indledning

Denne trådløse rumtermostat er anvendelig for tempera-
turregulering i alle former for installationer. Fordelen er
naturligvis fleksibiliteten som følge af, at der ikke anven-
des kabler mellem rumtermostaten og styresystemet.
Det gør det utroligt nemt, hurtigt og bijligt at installere
enhederne.

Funktion

Termostaten kan regulere varme- eller kølesystemer: val-
get foretages ved at sætte en intern jumper jP3 [fig.5].

I position "VARME" (jP3 placeret for varme) virker termo-
staten på den måde at, kommer rumtemperaturen under
den forindstillede temperatur, sender termostaten et sig-
nal til den pågældende kanal i styreboksen om at sende
varme ud i kredsen. Stiger temperaturen over den valgte
temperatur, lukkes der for afgivelse af mere varme til sy-
stemet. Dette gøres med en nøjagtighed på ±O,3° C.

I position "KØLING" (jP3 placeret for køling) virker termo-
staten naturligvis modsat.

Ved begge funktioner (varme/køling) er det muligt at
anvende natsænkningsfunktionen, såfremt der er tilslut-
tet en timer til systemet. Natsænkningsfunktionen æn-
drer temperaturen med ±3· C. Den kan aktiveres ved at
sætte knappen (1) [fig. 1] i øverste stilling. Når knappen
står i denne position, sender rumtermostaten signaler til
modtageren om at reducere temperaturen i de perioder,
hvor natsænkning er indstillet på timeren. Dette signal
kaldes "reduceret signal", mens et normalt signal kaldes
"comfort signal".

Ved at tilslutte et timermodul til modtageren, kan man
kontrollere, hvornår man ønsker at regulere temperatu-
ren op/ned med 3· C. Hvis der ikke tilsluttes en timer til
systemet og knappen (1) [fig. 1] står på "PROGRAM", så
vil systemet gå i permanent natsænkning, dvs. holde en
temperatur, der ligger 3· C under den indstillede tempe-
ratur. Vælger man derimod at sætte knappen på "COM-
FORT" vil termostaten altid regulere temperaturen uden
reduktion.

I positionen "OFF" vil termostaten afbryde for varme/
køle funktionen. Termostaten sender fortsat signaler til
modtageren for at kunne skelne mellem slukket position
"OFF" og situationer, hvor der er opstået en fejl på syste-
met, fx. når batterierne er afladede.

Rumtermostaten er forsynet med 2 stk. alkaline l,5V
batterier type AAA. Rumtermostaten er forsynet rned en
rød diode (2) [fig. 1], som vil blinke hver 20. sekund, hvis
batterierne skal skiftes. Under normal drift er der IKKE
lys i denne diode.

Batterilevetiden bestemmes af, hvor ofte der sendes
signaler fra rumtermostaten til systemenheden. Interval-
let kan stilles til hver 3. eller 10. minut, hvor den fra fa-

brikken leveres indstillet til afgir
minut. Ønskes hyppigere signalaj
jP2 fjernes, [fig. 5].

Ved almindelige anlæg anbefales det at lade JP2 sidde,
så signalet sendes med et interval på 10 minutter. Dette
giver den mest optimale comfort og længste batteriteve-
tid.

Al Åbn termostaten. \ )

, B) Indstil rumtermostatens uu,esse på dip switch blok-
ken (10) [fig. 5]. Adressen kan vælges tilfældigt, men
vær opmærksom på at termostater på sammen syste-
men hed skal have unikke adresser. Se mere herom i Ap-
pendiks A.

Cl Isæt batterierne forsigtigt og korrekt med hensyn til
polaritet. Brug kun nye batterier. Genopladelige batte-
rier kan ikke benyttes, Når batterierne isættes for første
gang, vil den røde diode (2) tænde med det samme i ca.
2 sekunder. Dette viser at batterierne er isat og termo-
staten fungerer korrekt. Denne kontrol kan til enhver tid
gentages ved at trykke på RESET-knappen (12) [fig. 5].

Dl Sæt programvælgerknappen (1) fig. 1. i OFF-position
(nederst position), og tryk på RESET-knappen (12) fig. 5.
Nu er termostaten i TEST-mode og den røde diode (2)
blinker hver 3. sekund.

signal hvert 10.
e, så skal jumpe

Mekanisk beskrivelse

På fronten af termostaten [fig. 1] findes følgende:
• programvælgerknap (1)
• rød diode (2)
• temperaturvælger (3)

Programvælgeren (1) har følgende funktioner:

(!)«
O
O

Timer/Natsænknlngsfunktion
Normal drift
Off position

PROGRAM:
COMFORT:
OFF Under testen er det vigtigt ikke at ftytte programvælger-

knappen (1) væk fra OFF-positionen. Hvis man kommer
til at flytte den, afsluttes testen. Testen kan startes igen
ved at gentage step D). Testen afsluttes automatisk efter
25 minutter.

For at åbne termostaten, skal man fjerne låget. For at
fjerne dette, fjernes først temperaturvælgeren rned en
lille skruetrækker med lige kærv.

Dette gøres ved at føre bladet på skruetrækkeren ind
under knappen gennem åbningen (11) [fig. 3] på rumter-
mostatens højre side og vippe knappen let opad.

Herefter trykkes tapperne (4) [fig. 2] fQrsigtjg1 ind med
skruetrækkeren, og låget vippes af. Vær forsigtig når dl"
trykkes på tapperne, så der ikke knækkes noget af.

Se [fig. 2] der viser, hvordan dette gøres korrekt.

Under testen sender termostaten et ON/OFF-signal til
styreboksen hvert 3. sekund. Dette kan ses på system-
boksen ved at dioden for den pågældende kanal tændes
og slukkes i takt med signalerne.

Placer nu rumtermostaten så tæt på den endelige pla-
cering som muligt og kontroller på systemenheden at
testsignalet modtages korrekt (dioden for kanalen tæn-
des/slukkes).

Hvis rumtermostaten er placeret uden for systemenhe-
dens rækkevidde, som er ca. 30 meter indendørs, eller
afskærmet af en metalflade (branddør, hvidevarer, eta-
geadskillelse, kraftigt armerede cementvægge e.l.) skal
enten rumtermostat eller systemenhed flyttes, så kom-
munikationen mellem enhederne igen foregår problem-
frit.

Når den optimale placering er fundet, flyt da program-
vælgerknappen (1) til position COM FORT eller PROGRAM
(hVis timer er tilsluttet eller hvis permanent natsænk-
ningsfunktion ønskes). Herved afsluttes testen og nor-
mal drift påbegyndes. Fortsæt den videre installation.

Fig. 5 viser det indre i rumtermostaten, og her ses:

(1) Programvælgerknap
(2) Rød diode
(8) Batteriplacering og polaritet
(9) Tilslutning for ekstern sensor (fx. gulvføler)
(10) Dip Switch for programmering af adresse
(11) Intern "Reset"-knap

jPl SENSORTYPE
Isat:
Fjernet:

Intern sensor (standard)
Ekstern sensor

JP2 INTERVAL FOR AFGIVELSE AF SIGNAL
Isat: 10 minutter (standard)
Fjernet: 3 minutter

Mekanisk og elektrisk installation.

Installation af DTP A80 BC:

Monter soklen på væggen med de to medfølgende skru-
er. Vær forsigtig, ikke at beskadige nogle af komponen-
terne.

JP3 VARME/KØLE FUNKTION
Isat: Position VARME (standard)
Fjernet: Position KØLING

Installation

Før installering af rumtermostaten på den ønskede pi
cermg, er det nødvendigt at teste om systemenheden-
modtager signalerne korrekt. For at undersøge dette,
skal termostaten være sat i "TEST mode", hvilket gøres
således:

Ønskes en ekstern sensor (fx en gulvføler til baderum,
type STLOTSA300) tilsluttet, gøres dette ved at forbinde
denne til klemrækken (9) [fig. 5], se afsnittet "lnstatla-
tion af fjernføler" herunder.

Efter isætning af batterier og test lukkes termostaten
ved forsigtigt at klikke plastlåget tilbage på soklen. Pla-
cer temperaturskiven på termostaten igen.

For atfå en korrekt rumtemperatur bør termostaten pla-
ceres væk fra metalflader og varmekilder. Undgå at pla-

cere termostaten på en speciel varm elle' )æg (en
indvendig væg er optimal). \

Temperaturskala - begrænsning

Det er muligt at begrænse rotationen af temperaturska-
laen, ved at gøre følgende:

A) Fjern temperaturskalaen med en lille skruetrækker
med lige kærv.

B) Tag de små stifter (7) [fig. 4] op og pia cer dem som
vist i (6) [fig. 4]. I dette eksempel er skivens rotation be-
grænset til vinklen som vist ved (5) [fig. 4],

D) Sæt temperaturskalaen tilbage i den rette position.

Installation af fjern føler

Hvis man ønsker at tilslutte en ekstern fjernføler til DTP
A80 BC, frem for at bruge den interne føler, gøres det
ved at tilslutte fjernføleren til klemrækken (9) [fig. 5] og
fjerne jumper JPl [se fig. 5].

Vær opmærksom på at bruge en korrektfjernføler. Ønskes
en gulvføler til baderum anvendes type STLOTS300A, et-
lers kontakt Pettinaroli for anvisning af korrekt type).

Hvis ekstern fjernføler ikke anvendes, så skaljumper jPl
[fig 5] være isat i sin oprindelige position (fabriksindstil-
lingeri).

Vedligeholdelse

Denne trådløse termostat behøver ikke nogen speciel
form for vedligeholdelse.

Batterierne skal naturligvis skiftes når disse er afladede.
Dette kan ses på dioden (2l [fig. 1], der blinker hvert 20.
sekund.

Ved udskiftning af batterier, åbnes termostaten ved at
fjerne låget. Fjern nu de gamle batterier, isæt de nye kor-
rekt (observer korrekt polaritet).

Benyt 2 stk. batterier, alkaline l,5V type AAA. Genopla-
delige batterier må ikke benyttes.

på (8) [fig. 5] ses batteriernes placering.

På hvilket som helst tidspunkt er det muligt at teste at
batterierne fungerer korrekt. Dette gøres som følger:

Knappen (1) [fig. 1] må ~ stå i OFF-position (nederste
position) ellers begynder selv-testen. '
Tryk på RESET-knappen (12) [fig. 5]. Den røde diode på
rumtermostaten vil nu lyse i 2 sekunder, delte betyder at
batterierne er i orden og at termostaten ellers fungerer
korrekt.

Hvis man vil "provokere" systemet til at sende et signal til
systemenheden, kan man flytte programvælgerknappen
(1) [fig. 1] til, og derefter væk fra, postion O (OFF). Nu
sender rumtermostaten et signal til systemenheden, og
dioden (2) [fig. 1] viser med et langt blink at der kaldes
på varme/køling, eller med et kort blink, at der ikke be-
høves varme/køling.

-
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GROHE garanti - Service - GROHE Danmark - armaturer og sanitære systemer af høj ... Side 1 af 1 -
Søgning Site map Legal into Kontakt

Hjem Service GROHE garanti

GROHEs generelle garantibestemmelser.
\....J Generelle garantibestemmelser.

Varer behæftet med fabrikationsfjel repareres eller ombyttes uden beregning ved franko returnering indenfor 2
år fra produktet er leveret. Hvis produktets leveringsdato ikke kan bestemmes, fastlægges garantiperioden i
stedet som 2 år regnet fra produktet er installeret.

Forbehold i garantien:

1. Garantien omfatter ikke forhold som skyldes fejlagtig installation eller urenheder i vandet.
2. Alle armaturer skal opbevares frostfrit og frostskader er således ikke omfattet garantien.
3. Skader som skyldes manglende eller fejlagtig vedligeholdelse er ikke omfattet af garantien. Med

hensyn til vedligeholdelse og pleje henvises til de i emballagen vedlagte henvisninger eller "Drift og
vedligeholdelse" her på GROHEs webside.

4. Garantien omfatter ikke batteriet i elektroniske armaturer.
5. GROHE AlS skal godkende eventuelle reparationer inden de udføres.
6. Der henvises i øvrigt til AB-VVS, hvoraf bl.a. fremgår, at køber med hensyn til demontering og

montering er forpligtet til at bidrage med to arbejdstimer pr. skadestilfælde.

5 års garanti

Alle GROHEs produkter har 5 års garanti mod dryp fra tuden.

http://www.grohe.dk/grohel?iCMS_session=aac1318fld3ccb7f578c18111193595c& 09-03-2006
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Drift og vedligeholdelse - Service - GROHE Danmark - armaturer og sanitære systeme... Side 1 af 1 -
Søgning Site map Legal info Kontakt

Hjem Service Drift og vedligeholdelse

Vedligeholdelse
"----..,; Vedligeholdelse

Kontroller alle dele. rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589).

Reservedele
Se TPI (Teknisk Produkt Information). TPI'en kan også findes på vor hjemmeside: http://www.grohe.dk

Vedligeholdelse:

Kære kunde.

Vi ønsker, at De skal have glæde af Deres GROHE-armatur i lang tid. Overhold derfor de følgende
vedligeholdelsesvejledninger, for garantien dækker ikke overflade- og materialeskader, som skyldes forkert
behandling. Undlad at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Vi fraråder ligeledes
opløsnings- og syreholdige rensemidler, kalkfjerner, eddike og rensemidler, som indeholder eddikesyre. De
angriber overfladen - Deres armatur bliver mat og ridset. Da gængse rensemidlers samrnensætning hyppigt
ændres, kan vi ikke garantere, at disse behandler vort armatur skånsomt. Rens kun armaturet med lidt sæbe
og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet efter
hver brug. Hvis der alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjerner De disse med GrohClean, vort miljøvenlige
rensemiddel. GrohClean er sammensat specielt til en skånsom pleje af vore armaturers overflade. Farvede
armaturer kan De desuden efter rensningen pleje med GROHE Colour-Care-kluden - den fårfarven til at virke
som ny igen. GrohClean (best.-nr. 45 831) og GROHE Colour-Care-klude (best.-nr. 45451) kan købes hos
Deres installatør.

http://www.grohe.dkIgrohe/?iCMS_session=aac1318f1d3ccb7f578c18111193595c& 09-03-2006
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~'~Emhætter til centrale' udsugningsanlæg
Lindabs emhætter findes med nyudviklet justerbart stål-
spjæld, effektiv belysning og en flot fast volumendeL

Lydsvag
Emhætlerne er udstyret med patenterede og meget
lydsvage stålspjæld. Spjældet er konstrueret, så det let
kan justeres efter de aktuelle ventilationsforhold.

Lavenergilamper
. Den indbyggede belysning giver et både effektivt og be-
'.hageligt lys til madlavningen. Lavenergilysrørene bruger
7 gange mindre energi og har op til 10 gange længere
levetid end glødelamper. .

"'-J-'
~®

WW\JIJ'.låndab.dk
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Emhætte LEH 254-10

....Emhætte ...med .timerreguleret .ståtsplældfnålepuokt.uetJnd-
stilleligt siandardflow og forceret flow. Lavt lydniveau og enkel
montering. Emhætterne er lette at rengøre og er forsynet med .
polyesterfilter, øer kan vaskes l hånden eller i opvaskemaskine.

Bredde:
. Udførelse:
··Emfang:
Belysning:
Eltilslutning:

60 cm
. Hvid, rustfri

.75% ved 165 m3/t(46 Vs)
Kompaktlysrør 11 W

230V

Godkendt til montering 40 cm over elkomfur og 65 cm over gaskomfur; ..

: ...

() Emhætte LEH 255-10

Emhætte med fast voimendel, timerreguleretstålspjæld, ..
målepunkt, let indstilleligt standardflow og forceret flow. Lavt
lydniveau og enkel montering. Emhætterne er .lette at rengøre
og er forsynet med polyesterfilter, der kan vaskes I hånden eller
i opvaskemaskine. . .

Bredde:
Udførelse: .
Emfang:
Belysning:
Eltllslutning:

60 cm
··Hvid, rustfri

75%.ved 1.40m3/{ (39 l/s)
Kompaktlysrør 11 W

. 230V

Godkendt til montering 40 cm over elkomfur og 65 cm over gaskomfur.
(VolLlrnendelikke medregnet) . .

Emhætte LEH 495-11 .

Udtræksemhætte for indbygning rned timerreguleret stål-
spjæld 6-60 min og energibesparende kompaktlysrør. Kræver
en skabsdybde på min. 31,5 cm.

Bredde:
Udførelse:
.Emfang:
Belysning:
Eltilslutning:

60 cm
Sort/sølv

75% ved 165 m3/t (46 I/s)
Kompaktlysrø. 11W

230V

Godkendt til montering 40 cm over elkomfur og 65 cm over gaskomfur.
(Volurnendel ikke medregnet)

Yderligere dokumentation kan rekvireres hos lindab

..~
. ~.,
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2650 Hvidovre 73232727·2740 Skovlunde 73 23 27 77 . 3520 Farum 73 23 25 25·5260 Odense S 73 23 22 22
6100 Haderslev 73 23 23 23· 8260 Viby J. 73 23 2100· 8560 Kolind 73 23 2141 ·9220 Aalborg ø 73 23 2181
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. \~ futurum..
~ BRUGSANVfSNING
~ Emhætte 495-11

sAOANANVENDESEM~
FEmktiDll fig 1
A - KanlaJct for ~
B - Krep fur spjæt!

~ madravning skal siJlæI:!et åbnes.. S;Jiældef lukkes
all!i:Jma!iskt e&r max.00 nin.!!Ier 'ted at~maf1llelt
drejes iii H

Det er ~ tJ/TadfBf. J1amooll3 ur.der emhæ/fen:.
1iIstræfdæ!ig medfyffmå fiffBre$~ ,..åremhærlen
~s samIkiigmed stproå!Jkter som armmder
andoo ~ end el-enelgi. som eksempel gmd<Dmfur
e.l'ei"gas.fæmmet:

VEDLIGEHOlDELSERengøring
Emfaraettooesafnæd en 1Iåd !bf cg lidttl~
Flerefbør rangøtl!S al 2 gange orn måneden ..00 lDIII\al
brug. Fi!(er demonteres æd ængtJJ1ng. DemDrær
libeficaseflen ved. at fl)'tb på maplåsene l ~

. af filteret. lig 2 B. Tag fBferet ud af kaseiIeo mel al tøsæ
fi!tert1OIderen. fig 2 b. Kom fIlleret og kaset1en I vaant
vand med Iift~"*'<felli§at FiIIeItæ;e11en km
også rengøres r en opvaskenmlrirrB. EI1Ifatlget IlGl"
!e{/QI!I~ b:I\Ien:IIgt mo;te gange om ~ AfliIr Indvendigt
med en \'åd f;fW tilsat lidt Qprta5iæmkldel.
Sæt filter1:assel!en på plads Ogbyk op så den lårer i
hægterne.
\far SUlærpå. fil!ed:asæI!en mer-sig fast I alle fire
hægter..

RisikoliJr bmrAi TranIbre.~ hvisemhætleni1nl;e
rengøres så clfe rom anbe#åtet.

UDSKlFTKlrm AF LYSRØR
. ~ra5æt lesnæved at !!;1dæ 5rraplåsen (
plensrebting. fig3-. t.ysrøret kalt nu ud..tiflæ.
tLy;;tør ool;tel' G 23)

. lMS EMFANGET IKKE fUNGERER.
Service
Konlmlfer Sol: sikrl/1Qer\er inlakf.
RSg HI FUTURuM Svefig,,-+4li !HZ 40 5!lO. Vi amofser
nærmeste repara!l:r. så du fæ- den lredsIe cg !Junigsta
!lefVlce.

Produktet et' omfattet ærgæ!der:rde mncfle.
bestemmelser.

TEKNlSKE DATA
Bredde: 00cm
ø.rlge mål: se fig. 4.
.El-1!Sfu1niTg: 230 V med joId.
Belysning: Qoss1ofrør.Idekel G 23 11 W

UDSKIFTNING AF FRONT
Fronlen kan udsldRes.
Frigllfrlinn!an med de4 si<ruer.Ilg.5.

.(4ft

TILBEHØR .
Mooteringssæt for tilslunra til udllJftnlngskerml.
Amlisning foc rnonIerif1.qssæt.medfølger. .

INSTAlLATION
~ af I.tCIbIæsmrgsfulf$/caf lXIiPres i .
OWrettS&ternme/se med gæId&nde fiJtskrlttBr tia cfeiI .

. reJevan!e myndighed. .
UdtJ/æsnings/JJflen må iklæ ledes fil a!fræ~ rom
'_orm:; tiTaf1E<fnk1gæmggasserfm'bp~
rom b~ anden eneJgi end ekfårici!et
fXga&'d!eIra.mrner. bnBr.deow1e. ere,

, Elelrtrisk ;nsIallatlon
Emfanet leveres med ledning. beregnel formo~sf
stikprop medjcnt. .

MONTERING
AfsIanden meHemkcmfull!lcg eni1ælf2n skaf vææ
mindst 45 em. .
Ved gasklJmfurøges a1Sfanden li! 65. cm.

. J OVERSKAB UDEN BUHDOG FRONT
Emhætten rmn1eres med hjælpsf kunmBema.
Konsollerne A Dg B.sknres fast isl<;abssfdel118rned
sl<ruem~ C. lig 5. Embælien røtle&cpcg skydes fi1d på
hageme IlalnstIllame lIg låses fast med slir!Jeme D. .

I OVERSKAB UDEN8lJ111).MEN MED FRONT
Ent!ættan roonIeres med hjælp af kxIn9o!eIre. Bemærk,
at med de!t.e allernatfvs:al konsollerne by1æ plads i
foftrotcI tU martteringen sam nævnt DtreOfor.
Konooleme B cgA skn.oils fas{ isiapssidema med
sktueme C. fig ELEmhæHen I~ lige op og sl:rues
fast med skroeme D. .

MELlEM SKABE
st:ru kladsemefast E.rned slaueme f. fig7. ~
mo~ med Ii~ aftDnsollem"trg 5. ..
Konsollerne Aog B skrues fast iklodserrlamedskruem&
C. Embæflen føles op og skydes Ind på bagerne i

. kDlIsolfenie og låsa fasl med dnl1im9 D.
Klodsemes min. mål=1B x 50 x29~mm.

JUSTERING:
Se separatomisning.

(

c .•d = ~ 4 st 86 X 13. .

f= ~4st 1~ x8



SlEMENS

SIEMECATM

Elektronisk
varmeenerqlmåler

WFM .
VVFQ .

Elektronisk, batteridrevet måler til registrering af varmeenergiforbruget i selv-
. stændige varme- og brugsvandsanlæg.
De akkumulerede forbrugsværdier gemmes på en forudbestemt dag. Mulighed
for lagring og visning af de akkumulerede værdier.
Leveres som enstrålemåler i «kombineret» kompakt-/splltmodeludførelse.
Nominel gennemstrømning for enstrålemålere: 0,6 m3/h, 1,5 m3/h og 2,5 m3/h.
Den elektroniske Siemeca™-varmeenergimåler indgår i M-bus- og Radiofjern-
aflæsningssystemerne.

Anvendelse

•

WFM... og VFQ... anvendes til måling af varmeenergi. Hovedanvendelsesområdet er
centralvarmeanlæg, hvorvarmeenergien leveres til flere individuelle forbrugere.
Sådanne anlæg bruges i bygninger som fx:
• Flerfamilehuse
• Kontor- og administrationsbygninger.
Eksempler på brugere: .
• Private husejere
• Boligselskaber
• Bygningsservicefirmaer
•. Ejendomsadministratorer

) CE1N5333da .
25.10.2004 .
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,.~\ ..Radlotioner
-' -)

• Bestemmelse af varmeenergiforbrug på basis afflowinålingog temperaturdifferens
.• Akkumulering af forbrugsværdier siden sidste aflæsningsdag
• Lagring af forbrugsværdier for sidste afregningsperiode på aflæsningsdagen
• Visning af forbrugsværdier
• Visning af de vigtigste driftsdata
• Selvovervågning med fejlvishing
.• Dataoverførsel via M-bus eller pr. radio .

. Typeoversigt

. ,
Typeliste varmeenergimålere

M-~!Js-varianter (standard)
: .. ,.

Temperaturfølere ø 5 mm
Nominel gennem- Indbygnings- Kabel- Indbygning Returføler .. ..Kommunikation Type-
strømning qp længde· længde

0,6 m3/h. 110 mm 1,5 m Direkte Integreret For M~bus* WFM21.B111
1,5 m3/h 110mm 1,5 m . Direkte Integreret. For M-blis* WFM21.D111
2,5 m3/h 130mm 1,5 m Direkte Integreret For M-bus* WFM21.E131
0,6 m3/h 110 mm 2,5 m Direkte Integreret For M-bus* WFM21.B112
1,5 m3/h 110 mm ·2,5 m Direkte Integreret For M-bus* WFM21.D112
2,5 m3/h 130mm 2,5 m Direkte Integreret For M-bus* WFM21.E132
1,5 m3/h BO mm 1,5 m Direkte Ikke integreret For M-bus* WFQ21.D081
1,5 m3/h 80 mm 2,5 m Direkte Ikke integreret For M-bus* WFQ21.DOB2

1,5 m3/h 110 mm 1,5 m Indirekte Integreret For M-bus* WFM21.D115
2,5m% 130mm 1,5 m Indirekte Integreret For M-bus" WFM21.E135
1,5 m3/h 110 mm 2,5 m Indirekte lntegreret For M-bus" WFM21.D116
2,5 m3/h 130mm 2,5 m Indirekte Integreret For M-bus" WFM21.E136

Temperaturfølere ø 5,2 mm
Nominel gennem- Indbygnings- Kabel- Indbygning Returføler Kommunikation Type":
strømning qp længde længde

1,5 m3/h BO mm 1,5 m Direkte Ikke integreret For M-bus" WFQ21.DOB7
1,5 m3/h 110 mm 1,5 m Indirekte Integreret For M-bus" WFM21.D117
2,5m% 130mm 1,5 m Indirekte Integreret For M-bus" WFM21.E137
" forberedt for kommunikation med M-bus
** kort betegnelse

I )
Impulsvarianter

Temperaturfølere ø 5 mm
Nominel gennem- Indbygnings- Kabel- Indbygning Returføler Kommunikation Type*"
strømning qp længde længde

0,6 m3/h 110 mm .1,5m Direkte Integreret Impulsudgang WFM24.B111
1,5m% 110 mm 1,5 m Direkte Integreret . Impulsudgang WFM24.D111
2,5 m3/h 130 mm 1,5 m Direkte Integreret Impuls udgang WFM24.E131

0,6 m3/h 110 mm 2,5m Direkte Integreret Impulsudgang WFM24.B112
1,5 m3/h 110 mm 2,5m Direkte Integreret Impulsudgang WFM24.D112
2,5 m3/h 130 mm 2,5m Direkte Integreret Impulsudgang WFM24.E132

1,5 m3/h BO mm 1,5 m Direkte Ikke integreret Impulsudgang WFQ24.D081
1,5 m3/h 80mm 2,5m Direkte Ikke integreret Impulsudgang WFQ24.D082

1,5 m3/h 110 mm 1,5 m Indirekte . Integreret Impulsudgang WFM24.D115
2,5 m3/h 130 mm 1,5 m Indirekte Integreret Impuls udgang WFM24.E135
1,5 m3/h 110 mm 2,5m Indirekte Integreret Impulsudgang WFM24.D116
2,5 m3/h 130 mm 2,5m Indirekte Integreret Impuls udgang WFM24.E136

Building Technologies
HVAC Produets

Elektronisk varmeenergimåler CE1N5333da
25.10.2004
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Temperaturfølere ø 5,2 mm

Nominel gennem- Indbygnings- Kabel- Indbygning Returføler Kommunikation Type":
strømning qp længde længde

1,5 m3/h 80 mm 1,5 m Direkte Ikke integreret Impulsudgang WFQ24.D087
1,5 m3/h 110 mm 1,5m lndirekte : . Integreret Impuls udgang WFM24.D117
2,5 m3/h 130 mm 1,5 m Indirekte· Integreret Imoulsudoano WFM24.E137
** Kort betegnelse

Radiovarianter 868 MHz

Temperaturfølere ø 5 mm
Nominel gennem- Indbygnings- Kabel- Indbygning Returføler Kommunikation Type**

.siremninq qp længde længde

0,6 m3/h 110 mm 1,5 m Direkte Integreret Radio 868 MHz WFM26.B111
1,5 m3/h 110 mm 1,5 m Direkte Integreret Radio 868 MHz WFM26.D111
2,5 m3/h 130 mm 1,5 m Direkte lnteqreret Radio 868 MHz WFM26.E131
0,6 m3/h 110 mm 2,5m Direkte Integreret Radio 868 MHz WFM26.B112
1,5 m3/h 110 mm 2,5m Direkte Integreret Radio 868 MHz WFM26.D112
2,5 m3/h 130 mm 2,5m Direkte Integreret Radio 868 MHz WFM26.E132

1,5 m3/h 80 mm ·1,5 m Direkte Ikke integreret Radio 868 MHz WFQ26.D081
1,5 m3/h 80mm 2,5m Direkte Ikke integreret Radio 868 MHz WFQ26.D082

1,5 m3/h . 110 mm 1,5 m Indirekte Integreret Radio 868 MHz WFM26.P115
2,5 m3/h 130 mm 1,5 m Indirekte Integreret Radio 868 MHz WFM26.E135
'1,5 m3/h 110 mm 2,5m Indirekte Integreret Radio 868 MHz WFM26.D116
2,5 m3/h 130 mm 2,5m Indirekte Integreret Radio 868 MHZ WFM26.E136

Temperaturfølere ø 5,2 mm
Nominel gennem- Indbygnings- -.Kebet- Indbygning Returføler Kommunikation Type*·
strømning qp længde læntJde

1,5 m3/h 80mm 1,5 m Direkte Ikke integreret Radio 868 MHz WFQ26.D087
1,5 m3/h 110 mm 1,5 m Indirekte Integreret Radio 868 MHz WFM26.D117
2,5 m3/h . 130 mm 1,5 m Indirekte Integreret Radio 868 MHz WFM26.E137
•• Kurzbezeichnung

Leverancen af varmeenergimålereomfatter:

Temperaturfølere, længde og indbygning
110mm, 110mm, 130 mm, 130 mm,

Artikel BOmm direkte indirekte direkte indirekte Emballage

Vanddel • • • • • Æske

Reoneværk • • • ... • Æske

Temoeraturføler med union .• • • • .• Æske

Vænholder • • • • • Æske

Beskyttelseskaooe 2x 2x 2x 2x 2x Æske

MonterinoveiledninQ • • • • • Æske
Idriftsættelses- 00 betieninosveiledrnnu • • • • • Æske

Fladnaknlnq 2x 2x 2x 2x 2x Pose 1

·Plombertråd 3x 2x 2x 2x 2x Pose 1

Selflock-plombe 3x 2x 2x 2x 2x Pose 1

(Klæbeplombe ) • • • • • Pose 1

Fischer-dvvel S6 2x 2x 2x 2x 2x Pose 2
Skruer C 4,2x25 2x 2x 2x 2x 2x Pose 2
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( --; Typeliste monteringssæt

Leverancen omfatter, beskrivelse .._... Typ~"

for 80 mm indbygningslængde, begge følere direkte indbygget, fremløbsføler i kuglehane WFZ.E80

for 80 mm indbygningslængde, returføler direkte indbygget, fremløbsføler i kuglehane WFZ.E80G3
for 110 mm indbygningslængde, returføler direkte indbygget, fremløbsføler i kuglehane WFZ.E11 O-I

for 11O mm indbygningslængde, returføler indirekte indbygget, fremløbsføler i dyklomme WFZ.E110-IT
for 110 mm indbygningslængde, returføler direkte Indbygget, fremløbsføler i kuglehane ' WFZ.E110G3-I'

for 110 mm indbygningslængde, returføler indirekte indbygget,fremiøbsføler i dyklomme WFZ.E110G3-IT

for 130 mm indbygningslængde, returføler direkte indbygget, frernløbsføler i kuglehane WFZ.E130-1

for 130mm indbygningslængde, returføler indirekte indbygget, fremløbsføler i dyklomme WFZ.E130-IT

for 130 mm indbygningslængde, returføler direkte indbygget, fremløbsføler i kuglehane WFZ.E130G1-1
for 1-30mm indbygningslængde, returføler indirekte indbygget, fremløbsføler i dyklomme WFZ.E130G1-IT

Leverancen at monteringssæt omfatter:

WFZ-
ZubehDrteil EBO EBOG3 E110-1 E110-IT E110G3-1 E110G3·:IT E130-1 E130-IT E130G1-1 E130G1-IT
Målerpasstykke • • • • • • • • , . •
Kuglehane IG* %" til indbygning i ..
returløb, omløbermøtrik** %", med •
gevind for føler, flad pakning %"
Kuglehane IG Yz" til indbygning i • '. 2x 2x zx 2xreturløb. ornløbermøtrlk" %", '
fladpakning W
Kuqlehane IG%" til indbygning i 2x 2x 2x 2x
returløb, union W med 1"
omløbermøtrik, fladpakning 1"
Kuglehane IG Yz" til indbygning i

• ' .fremløb, med gevind for føler
Kuglehane IG %" til indbygning i

• • •fremløb, med gevind for føler

Kuglehane IG1" til indbygning i '.fremløb, med gevind for føler
T-stykke IG Y2" til brug i fremløb •
T-stykke IG W til brug i fremløb • '.
T-stykke IG1" til brug i fremløb •
Dyklomme M1 Ox1 • • • •
• IG = Indvendigt gevind
- omløbermøtlik integreret Ikuglehane (kan ikke fjernes)
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Typeliste tilbehør

Tilbehør Beskrivelse, leverancen omfatter Type

Målerpasstykke For indbygningslængde 80 mm, udvendigt gevind %" WFZ.R80

Målerpasstykke For indbygningslængde 110 mm, udvendigt gevind %" WFZ.R110

Målerpasstykke For indbygningslængde130 mm, udvendigt gevind 1" WFZ.R130

Kuglehane Indvendigt gevind W, med gevind for føler WFZ.K15

Kuglehane Indvendigt gevind W, med gevind for føler WFZ.K18
Kuglehane Indvendigt gevind 1", med gevind for føler WFZ.K22
T-stykke Indvendigt gevind W, med dyklomme M10x1 WFZ.T16
T-stykke Indvendigt gevind %", med dyklomme M10x1 WFZ.T19
T-stykke Indvendigt gevind 1", med dyklomme M10x1 WFZ.T22
Dækplade IV Forkromet WFZ.B4
M-bus-tilslutningssæt - 1 stik med kabel (1 m langt), 1 fabriksplombe WFZ.MBUSSET

Bestilling

Ved bestilling angives typebetegnelseme i henhold til Typeoversigten. Den elektroniske
Siemeca-varmeenergimåler er som standard forsynet med M-bus-udgang. Hvis måle-
ren tilsluttes et M-bus-fjernaflæsningssystem, skal M-bus-tilslutningssættet bestilles.
Hvis der ønskes en anden aflæsningsdag end den 31. december, skal den ønskede
måned føjes til typebetegnelsen (normalt er aflæsningsdagen altid den sidste dag i en
måned).
Eksempel på bestilling af en varmeenergimåler med 110 mm indbygningslængde og
aflæsningsdag den 30. april: WFM21.B111, aflæsningsdag: april

Teknik

Måleprincip Måleren arbejder efter enstrålemåleprlnclppet. Den vandmængde, der løber gennem
måleren, driver et vingehjul, hvis hastighed aftastes elektronisk, uden at der opstår et
magnetfelt.
Temperaturen i fremløbet og returløbet måles ved hjælp af dykrørsfølere Pt500 (platin-
måleelementer).

Beregning af
varmeforbruget

Måleren er beregnet til montering i returløbet.
I vanddelen måles gennemstrømningen løbende, og en gang i minuttet måles frem- og
returløbstemperaturen. En mikroprocessor i regneværket bestemmer temperaturdiffe-
rensen og beregner den forbrugte varmemængde på basis af middelgennemstrømning
og varmekoefficient.

...•..:

Lagring af
forbrugsværdier

Varmeforbrugsværdierne opsummeres løbende. På den følgende aflæsningsdag gem-
mes målerstanden kl. 23.59.
Aflæsningsdagen er fra fabrikken som standard programmeret til den 31. december (se
under Bestilling).
Samtidig med at årstorbruget gemmes, beregner måleren et kontroltal. Lejere, der selv
aflæser, skal angive dette kontroltal sammen med aflæsningsværdien til afregningsste-
det, som derved får mulighed for at kontrollere, om aflæsningen er korrekt.
Den gemte aflæsningsværdi bevares i måleren i et år.

".,
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»r-», Visning Måleren har tre visningsniveauer, som omfatter følgende værdier og størrelser:1_:-:

(Ved radiovarianteme 868 MHz bortfalder et visningsniveaul)
• Energiforbrug i indeværende år ' ,=-

(

• Segmenttest

• Aktuel varmeeffekt ....J'.. Aktuel vandgennemstrømning
• Aktuel fremløbstemperatur
• -Aktuel returtemperatur
• Aktuel temperaturdifferens
• Driftstimer siden montering af måler

'. Aflæsningsdato'. Sidste års energiforbrug
• Sidste 13 måneders energiforbrug (bortfalder ved radio 868 MHz)
• Kontroltal

• Totalt energiforbrug siden montering af måler

• Fejlkode (se nedenfor)
De viste enheder er °C eller K, kWh (eller GJ efter ønske), m3/h, kW og timer.
Som standard vises energiforbruget i indeværende år.

Fejlmeldinger' Varmeenergimåleren har selvovervågning og kan vise konstaterede fejl. Der skelnes
mellem to fejlkategorier:
• Forbigående fejl: Disse fejl påvirker ikke målerens funktion.
• Alvorlige funktionsfejl: Der udføresikkenogen måling. I displayet vises skiftevis en

'~

fejlkode og datoen for fejlens opståen.
De akkumulerede værdier indtil fejlens opståen mistes ikke.

Udførelse

Måleren består af vanddel, regneværk samt to temperaturfølere. Vanddelen monteres i
rørledningen ved hjælp af unioner. Vanddelen er af fomiklet messing og indeholder
målekammer med vingehjul. Tilgangsstudsen indeholder en si til opfangning af større
smudspartikler.
Måleren er udført som kornpaktmodel, men regneværket kan også monteres adskilt.

Regneværk Regneværket indeholder elektronikken samt et 8-c!fretdisplay. Driftsspændingen på
DC 3V leveres af et litiumbatieri. Under displayet sidder en taste for skift af visning.
Regneværket på vanddelen kan drejes 270° eller vippes 90°.

-; Temperaturfølere Temperaturfølerne Kan indbygges indirekte eller direkte.
_Føleme er af dykrørstypen med et måleelement Pt 500 i bunden samt en gevindnippel
og et afskærmet silikonekabel, der er fast forbundet med regneværket.
Følerne monteres i kuglehaner med følertilslutning (direkte indbygning) eller i
dyklommer (indirekte indbygning). '--~
De anvendte følere er fast monteret, godkendte, monteret parvis og certificerede. '

"

,-"j 6/10

Building Technologies
HVAC Products

Elektronisk vanneenergimåler CE1N5333da
25.10.2004 '

I



Dimensionering
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Tryktabskarakteristik
Ap Tryktab i bar
Q Flow i m3/h

0,01

Montering

• De gældende regler for anvendelse af varmemålere (montering, plombering, drift
osv.) skal overholdes.

• Varmemåleren monteres i returløbet mellem to afspærringsventiler. Måleren skal
være let tilgængelig af hensyn til aflæsning og service.

• Foran måleren kræves en lige rørstrækning på:
- 150 mm ved indbygningslængde 80 mm og 110 mm
- 200 mm ved indbygningslængde 130 mm.

• Hvis måleren først skal indsættes ved idriftsættelsen, kan passtykket monteres i
mellemtiden.

• Før måleren monteres, skylles rørledningen godt igennem. Til dette formål monteres
passtykket.

• Ved monteringen skal man være opmærksom på gennemstrømningsretningen (vist
med en pil på på vanddelen).

• Hvis der anvendes T-stykker af fremmed fabrikat, skal det kontrolleres, at disse er i
overensstemmelse med normen EN1434.

• Regneværket kan monteres adskilt fra vanddelen.
Hvis hullet i væggen er for stort til regneværket, kan det monteres ved hjælp af en
monteringsplade. Om nødvendigt kan der påsættes en forkromet dækplade.

• Regneværket skal anbringes i en position, så displayet er let af aflæse.
• Efter monteringen skal anlægget trykprøves.
• Regneværket, de to temperaturfølere samt unlonerne skal plomberes som beskyt-

telse. Om nødvendigt plomberes også M-bus-service-interfacet.
• Rørledningen ved temperaturfølernes monteringssted skal isoleres.

Drift

• Efterkalibreringskal udføres i henhold til gældende regler.
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Tekniske data

.Omgivelsesklasse
Målenøjagtighedsklasse 3 efter EN 1434

A efter EN 1434
Energienhed

.Standard
Efter ønske

kWh
GJ

. Flowværdier
Min. gennemstrømning ql (Qmln) H/ V
Nom. gennemstrømning q, (QnenrJ
Max. gennemstrømning qs(QmaJ
Startværdi, vandret

6/121/h
600 l/h
1200 l/h
1,2 l/h

15/30 l/h
1500 l/h
3000 l/h
3 l/h

25/50Vh
2500 l/h
500011h
5 l/h

Max. tilladt driftstryk 16 bar
Temperaturområde for brug af vanddel 1... 90 DC
Temperaturmåling

Måleområde for følere
Temperatu rdifferens

20 110 DC
3 90 K

(

Udgangssignal
..... Under målebetirigelser

I testtilstand
valgfri M-bus (EN 1434)
valgfri M-bus (EN 1434)
valgfri spændingsimpulser (DC 3 V)

Karakteristik ved for høj gennemstrømning
Gennemstrømning = 2 q.
Gennemstrømning> 2 q.

lineær
konstant

Tilladt omgivelsestemperatur
Transport og opbevaring

. Drift
5 ... 55 DC

. max. 55 DC
Batteriets levetid >10 år
Tilslutninger og vægt

Rørtilslutning (ind- og udgang)
Indbygningslængde
Vægt

1"
. 110 mm . 80 mm
0,73 kg 0,65 kg

110 mm
0,71 kg

130mm
0,8 kg

Temperaturtølere
Måleelement
Tilslutningskabel

Pt 500 n efter EN 60751
1,5 resp. 2,5 m

( ';
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Supplerende tekniske informationer (kun for målere med impulsuclgang WFx24 ..•)

-

Impulsudgang
Polaritetsskift
Impulslængde
Impulspause .
Max. spænding
Max. strøm
Kapacitet mod jord

. Impulsvalens

.åben kollektor + .beskyttelsesmodstand 2440 n±10 %
ikke muligt
;::100 ms
;::100 ms
<30 V
SO,1 mA
O nF (SOV)
1 kWh pr. impuls (varmeenergi)

Obs! Serviceværktøjeme ACC210, AZS21 O og ABS210 kan ikke anvendes ved målere med
impulsudgang.

Målskitser

G%
øsn

07

5W19

G%

Ø50

Ø67

eJ79

Indbygningslængde
~ 110 mm, føler indbygge!

direkte

Indbygningslængde
110 mm, tøler indbygget
indirekte
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SW13
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Ø19
G'A

Ø50
"87

SW13

079
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Indbygningslængde 130 mm,
føler indbygget direkte

~:::::::*:::::::.+------.
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, ...._ ....................•~~~-n~
r---~

Indbygningslængde 130 mm,
føler indbygget indirekte

14
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Indbygningslængde 80 mm,
føler indbygget direkte

Informationerne i dette datablad indeholder udelukkende generelle beskrivelser resp. karakteristika, som i
det konkrete anvendelsestilfælde ikke altid passer i den beskrevne form, eller som gennem videreudvikling
af produkterne kan ændre sig. De ønskede karakteristika er kun bindende, hvis det ved indgåelsen af
kontrakten udtrykkeligt er aftall
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Spanner-PoUux
'Boligvandmålere

, "En~trålet vingehjuls-vanØmåler
, , For koldt vand indtil +40°C '

For varmt vand indtil +90°C .
, . 'QN 1,5 .

. . .

... _~
Brødrene Dahl
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Enstrålet vingehjulsvandmåler

Type E-T QN 1,5
Tørløber med rulletællerværk

o for koldt vand indtil +400C
for varmt vand indtil +90°C
Drifttryk max. 1O bar o

Prøvetryk 16 bar
DIN/ISO 4064 - Del 1

Koldt vand
o o oO@8
EU-godkendt @31.107

Varmtvand
@6

o@33.78

Metrologisk klasse B,
o ved vandret montering

Metrologisk klasse A,
.ved skrå eller lodret monterlnq.

.0

Særlige egenskaber:
•. Enstråle-tørløber, ingen tandhjul i deri våde del. .

($ Montering i alle positioner, vandret, lodret, skrå .
• Målerhoved med viserskive kan drejes trinløst 360°, let aflæsning uanset

.monteringsposition.

G Konstniktionsmæssig højtliggende lejring af vingehjulsaksel beskytter magnet-
kobiingen mod påvirkning fra eventuelle urenheder i vandet. o

Materialer:

Vingehjul: Kunststof

Ringmagneter: Keramiske permanentmagneter

Tandhjul og gear: Kunststof

Klemring: Kunststof o
Skruering: Messing

I
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Målskitse:

Mål og vægt: .:Tryktabskurve:

Byggelængde

Målerstuds/RG

Mål a

b

O c
d

~ e

Rørgevind . .fQO ~ 600 800 1000 1500 2000 ·2500 3000 .

Vægt

ej

I

c
b
a

i - l
I "
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.Måledata:

n

*Ved montering 900 skråt eller lodret: 60 I/h

E-T aN 1,5 DN.92 80 mm R1/2" koldt vand 484570-202

E-T aN 1,5- DN.12 110 mm R1/2" koldt vand 484571-202

E-T aN 1,5 DN.22 130mm R1/2 II koldt vand 484573-202

E-T aN 1,5 DN.23 130mm R3/4" koldt vand 484573-203

Kan leveres med indbygget Reed-impulsgiver.



Her finder du din lokale BD afdeling

· AMAGER HERNING RANDERS
HOLMBLADSGADE 128,2300 KØBENHAVN S VIBORGVEJ 97, 7400 HERNING GRENAVEJ 19,8900 RANDERS
TIf.31955988, Fax31954141 Tlf. 97 1247 DO, Fax 97 22 35 25 Tlf. 86 421555, Fax 86 41 8581

BALLERUP HJØRRING ROSKILDE
TEMPOVEJ 18-22,2750 BALLERUP FREDERIKSHAVNSVEJ 86, 9800 HJØRRING KØBENHAVNSVEJ 170, 4000 ROSKILDE
Tlf. 44 66 52 52, Fax 44 68 6610 Tlf. 98 92 15 OD, Fax 98 92 1931 . Tlf. 46 75 66 00; Fax 4675 67 10

BIRKERØD HOLBÆK RØDOVREIERIK CHRISTIANSEN AIS
KONGEVEJEN 27, 3460 BIRKERØD TAsTRUP MØLLEVEJ 14,4300 HOLBÆK HVIDSVÆRMERVEJ 119, 2610 RØDOVRE
Tlf. 42 81 36 OD, Fax 42 81 3074 TH. 53 43 28 OD, Fax 53 43 27 97. Tlf. 42 9114 OD, Fax 44 94 23 20

,~BRØNDBY HOLSTEBRO RØNNE/BORNHOLMS JERN & STAL AIS
PARK ALL-E ~io,2605 BRØNDBY HJALTESVEJ 2 A,7500 HOLSTEBRO LILLEVANGSVEJ 4. 3700 RONNE
Tlf. 43 20 02 02, Fax 43 20 01 61 TIf.97411411.Fax97421085 Tlf. 56 9524 01, Fax 56 95 24 29

ESBJERG)OnO C. JENSEN A/S HORSENS SILKEBORG/OnD C. JENSEN AIS
HELGOLANDSGADE 22. 6700 ESBJERG HOEGH GULDBERGSGADE 38. BROKBJERGVEJ 8, 8600 SILKEBORG
Tlf. 7513 63 22, Fax 7513 6157 . . 8700 HORSENS Tlf. 86 82 32 22, Fax 86 82 82 46

Tlf. 75 62 11 11, Fax 75 62 02 11
ESBJERG ø SLAGELSE
HOGEVEJ 1. 6705 ESBJERG O KALUNDBORG NORDVEJ 10,4200 SLAGELSE
Tlf. 75 14 51 00, Fax 75 14 50 11 STEJLH0J 3, 4400 KALUNDBORG . Tlf. 53 52 40 30, Fax 53 52 22 25

TIf.53513111:Fax53513583
FREDERIKSBERG . SVENDBORG .---~
GULDBORGVEJ 8, 2000 FREDERIKSBERG KOLDING TOLDBODVEJ 17. 5700 SVENDBORG '--:-
Tlf. 31 866001, Fax 38 88 62 11 PLATINVEJ 5, 6000 KOLDING Til. 62 22 8311. Fax 62 22 83 51

Tlf. 75 50 40 55. Fax 75 54 17 79
FREDERIKSHAVN THISTED
HJORRINGVEJ 165,9900 FREDERIKSHAVN KØBENHAVN N TIGERVEJ 2. 7700 THISTED

. Til. 98421700, Fax 98 421154 BLEGDAMSVEJ 28 C. 2200 KOBENHAVN N TIf.97 92 34 44. Fax 97 92 67 14
. TIl. 35 36 00 77. Fax 35 3603 30

FREDERIKSSUND/ ALFRED WEISS & SØN A/S . VALBY
SMEDETOFTEN 3. 3600 FREDERIKSSUND KØBENHAVN NV GL KOGE LOV. 121. 2500 VALBY
Til. 47 38 38 00. Fax 47 38 35 55 DREJERVEJ 2. 2400 KOBENHAVN NV Tlf. 3117 88 88. Fax 36 30 1533

Tlf. 31 81 0301. Fax 3582 0601
GENTOFTE VEJLE
MESTER LODDEN 23. 2820 GENTOFTE . KØBENHAVN V SJÆLLANDSGADE 1214. 7100 VEJLE
Tlf. 31 682577. Fax 31 6821 75 GASVÆRKSVEJ 16. 1656 KOBENHAVN V Til. 7583 1911. Fax 75 82 97 26

Til. 31215811. Fax31216711
· GRINDSTED VIBORG

TREHOJEVEJ 7. 7200 GRINDSTED NYKØBING F VÆVERVEJ 10,8800 VIBORG
TIl. 75 32 42 11, Fax 75 31 01 79 H. BRODTHAGENSVEJ 4. 4800.NYK. F. Til. 86 62 8811. Fax 86 6118 39

TIl. 5485 36 55.F~x 54 86 1255<
HADERSLEV AABENRAA
NORGESVEJ 8 A. 6100 HADERSLEV NÆSTVED KILEN 19.6200 AABENRAA
Til. 74 53 1200. Fax 74 52 24 25 MILITÆRVEJ 17.4700 NÆSTVED TIl. 74 62 31 11. Fax 74625585

Tlf. 5373 10 11, Fax 53 72 6566
HADSUND AALBORG
OSTERGADE 65, 9560 HADSUND ODENSE C HANDVÆRKERVEJ 8, 9000 AALBORG
Til. 98 57 41 99, Fax 98 57 49 89 EJLSKOVSGADE 2·9. 5000 ODENSE C TIl. 98 132500. Fax 98 136200

Tlf. 6619 03 66. Fax 66 19 1666
HELSINGØR/J.S. RASCH VVS ENGROS A/S ARHUS C./FR. WINSLØWS EFTF. A/S
H.C. ORSTEDSVEJ 8, 3000 HELSINGOR ODENSE M SOREN FRICriS VEJ 7-9. 8000 ÅRHUS C
Tlf. 42 221040. Fax 42 22 2315 KLOKKESTOBERVEJ 4. 5230 ODENSE M . Til. 86 12 24 11. Fax 86 13 24 22

Til. 6615 8311. Fax 6615 5331
HERLEV/ALFRED WEISS & SØN A/S ARHUS M

·TRANSFORMERVEJ 4, 2730 HERLEV SOREN FRICHS VEJ 57. 8230 ABYHOJ
TIL4291 4433, Fax 44 92 62 91 Tlf. 8615 29 22, Fax 8615 00 40

HERNING/OnO C.JENSEN A/S ARHUSN
KÆRET 2,7400 HERNING MOLLEVANGS ALLE 144,8200 ÅRHUS N -
TIJ. 971210 00. Fax 97 21 1750 Tlf. 8616 2122, Fax 8610 0613
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Brødrene Dahl
Park Alle 370 . 2605 Brøndby· Tlf. 43200202· Fax 43 63 25 29
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