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Pos Benämning Pos Benämning Pos Benämning

1 Värmeväxlare DH39-24 10 Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209 19 Avst FV tillopp ISO G'tt inv

2 Expansionskärl 10 monterat under wx 11 utegivare Siemens QAC31/101 20 Avst Rad tillopp ISO G%"i nv

3 Radiatorpump Wilo RS 15/4 12 Smutsfilter FV DN20 21 Avst FV retur ISO Go/.t inv

4 W styrventil Danfoss VS2I15-1,6 13 Säkemefsvenlil Rad 1,5 bar , ans!. till 22 Avst W ISO G%'" invmanometer och 10 Iexpansionskärl
5 W ställdon EPT 04-11 (på VY styrventil ) 14 Säkerhetsventil KV 10 bar KV klämringskoppling 22

6 W- regulator EPT 04-11i 15 Avstängningsventil KV 23 Stickpropp 230 V jordadväxlaranslutning
7 Reglercentral Siemens RVA36 Rad 16 Påfyllningsventil 24 Upphängningskoosoll

8 Rad styrventil Siemens WG549.15-1 ,O 17 Säkerhetsfilter Rad 8. KV 25 Påfyllningsanordning

9 Rad ställdon Siemens SSY319 18 Avstvenlil Rad retur ISO G%minv. 26 Muff tempgivare FV % m

DH39 Villa normalfall Effekt Temp primlsek Flöde, primlsek Tryckfall, prim sekundär
Radiatorkrets 20 kW 1(}(}63/60-80°C 0,13/0,24 Ils 9,9/17,8 kPa
Vannvattenkrets 50 kW 65-251 1O-50°C 0,3! 0,3 Ils 40/32,4 kPa

Tau DH39 Villa maxfall
Radiatorkrets
Varmvattenkrets
Ventil Rad vid maxlast
Ventil W vid maxlast

Effekt
30 kW
70 kW

Temp primlsek
100-63 !6O-80"C
65 - 25/10-50"C

On15 Kvs1
On15 Kvs1,6

Flöde, primlsek
0,19/0,36 Ils
0,42/0,42 Ils

0.19I1s/-
0,42 Ils 1 -

Tryckfall, primlsek
21,9! 39,2 kPa
rts !65,8 kPa

45,7 kPal -
89,6kPal -
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Göran Hilmgård
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För att fylla på expansionskärl finns det en liten kran bakom pumpen.
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2.3 Idrifttagning

• Spola först ur eventuell smuts i alla rörledningar. Fyll upp och spola alla kretsar så att
luft försvinner. Vid uppfyIlning av värmesystemet avläses aktuellt tryck på
manometern.

• Lufta värmesystemets cirkulationspump (se pumpfabrikantens anvisning). Pumpen
skall då vara stillastående.

• Efterdrag alla kopplingar och kontrollera att inget läckage finns.
• Kontrollera säkerhetsventilernas (13,14) funktion. Vrid ratten moturs % varv tills ett

svagt knäpp hörs och vatten strömmar ut. Vrid därefter moturs ytterligare % varv tills
ett kraftigare knäpp hörs och ventilen stänger.

• Observera att spilledning från säkerhetsventil till golvbrunn skall finnas.

2.4 ,Elinkoppling

El-montage skall utföras av behörig elektriker en!. gällande säkerhetsföreskrifter.
Centralen är internt el-kopplad med cirkulationspump, reglerutrustning, ställdon och
framledningsgivare. Utegivare bipackas och kabel för anslutning i reglercentralen bör dragas
genom den axel reglercentralen sitter på.

3 Drift och skötsel

DH39-24 är efter installation och injustering helautomatisk och behöver endast normal
regelbunden tillsyn. Kontrollera att inget läckage förekommer och att trycket i husets
värmesystem är riktigt.

3.1 Värme

För reglerulrustning se separat skötselinstruktion från aktuell tillverkare.
Värmekretsens framledningstemperatur styrs via utegivare (11), framledningsgivare (10),
Ventil/ställdon (8,9) efter inställt värde i reglercentral (7)
Reglerutrustningen är från fabrik grundinstälId för aktuell anläggningstyp och fungerar direkt
vid igångkörningen.
Individuell reglerkurva kan ställas in enligt reglerfabrikantens instruktion.
Cirkulationspumpen har 3-varvtalslägen. Varvtalet måste anpassas efter värmesystemets
storlek. Uppstår missljud från radiatorventilerna bör pumpens varvtal minskas ett steg.
Påfyllning av värmesystemet skall göras om värmesystemet har för lågt tryck. Öppna
påfyllningsventilen (16) och värmesystemet fylls med kallvatten. Skulle en "överfyIlning ske så
"rättar" säkerhetsventilen till detta. Ofta återkommande påfyllningar kan ge korrosionsskador i
radiatorsystemet varför man bör vara observant om så händer och bör då kontakta sin
installatör.

3.2 Tappvarmvatten

3.2.1 Utförande EPT
Regulatorn som arbetar helt utan elektrisk påverkan, består av ett hydrauliskt ställdon. Ett
specialframställt vax med en smältpunkt på 54°C och volymförändring på ca 20 % är
applicerat inuti växlaren (6). Placeringen är sådan att vaxet påverkas innan vattnet har lämnat
växlaren. Det bör påpekas att vaxet är inkompressibelt och inte påverkas av tryck. Vaxets
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volymförändring transporteras med en hydraulvätska genom ett kapillärrör till ställdonet (5). I
ställdonet förflyttas en kolv som reglerar styrventilen (4). Tack vare att ventilen är volymstyrd
och inte tryckstyrd påverkas inte styrningen av differenstryckskillnader i fjärrvärmesystemet.

När ett tappställe öppnas startar ett flöde genom växlaren som snabbt (ca 2 sekunder) kyler
ner vaxet som då börjar stelna. Detta medför att vaxvolymen minskar och kolven går in i
ställdonet och styrventilen öppnas. När sedan tappstället stängs värms vaxet snabbt upp och
~n expansion sker. Denna expansion får kolven att utvidgas och styrventilen stängs.

Eftersom styrventilen öppnar så fort vaxet i värmeväxlaren går under 54°C fungerar detta som
en automatisk varmhållningsfunktion av servisen samtidigt som den garanterar en kort
reaktionstid på tappvarmvattnet. Styrsystemet för varmvattnet behöver således inte ställas om
från sommar till vinter och inte heller vid olika differenstryck utan varmvattentemperaturen är
konstant på den inställda temperaturen 50-55°C året om år efter år.
Ställdonet är vid leverans inställt att ge en varmvattentemperatur av 53°C.
OBS! inga iusteringar får göras varken på ställdonets ställskruv eller på
givaranslutningen i växlaren. Dessa är försedda med rött förseglinaslack.

3.2.2 Säkerhetsventiler

Det finns två säkerhetsventiler i fjärrvärmecentralen. Från säkerhetsventilen som sitter på
varmvattnet (14) kan det ibland droppa lite vatten. Detta är fullt normalt och tillhör
säkerhetsventilens funktion att utjämna tryckvariationer. Rör från säkerhetsventilen neddrages
till golvbrunn.

Om det kommer vatten från den säkerhetsventil som sitter för värmesystemet, så kan
systemet vara fyllt med för mycket vatten, eller så är påfyllningsventilen inte stängd ordentligt.
Säkerhetsventilen lättar vid 1,5 bar och den skall öppna när trycket i systemet blir för högt.
Om trycket går ner till O bar kan det bero på att radiatorsystemet inte är tillräckligt luftat eller
att det finns ett läckage någonstans. Kontrollera att det inte droppar från några kopplingar.

Säkerhetsventilerna bör kontrolleras ca 2-3 ggr/år genom att vrida på respektive
säkerhetsventils ratt tills det kommer vatten och därefter snabbt stänga igen (se kapitel
idrifttagning). Påfyllning av värmesystemet sker med påfyllningsventil (16t
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4 Felsökning
Problem Trolig orsak Åtgärd

Dålig värme hela Elavbrott 1 Avvakta
fastigheten 2 Hindra sönderfrysninq

Låg fjärrvärmetemperatur 1 Kontrollera inkommande temperatur
2 Kontakta din värmeleverantör

Fel i reglerutrustningen 1 Kontrollera inställning i reglercentralen
'2 Kontrollera att styrventil svarar på ändrad

inställning i reglercentralen
3 Vid behov stäng av strömmen och ställ in
manuellt (se reglerfabrikantens instruktion)
4 Kontakta din WS-installatör

Cirkulationspumpen har 1 Kontrollera säkringar och motorskydd
stannat 2 Försök återstarta

. 3 Kontakta din WS-installatör

Igensättning av 1 Kontrollera in- och utgående temperatur
värmeväxlare 2 Kontakta din WS-installatör

Dålig värme i delar av Felaktig fördelning internt 1 Kontakta din WS-installatör
fastigheten i fasticheten

Luft i systemet 1 Stoppa cirkulationspumpen
. 2 Fyll på vatten och lufta i de högst belägna

radiatorerna

Igensatta radiatorer 1 Kontakta din WS-installatör

Låg varmvattentemperatur Låg fiärrvärmetemperatur 1 Kontakta din värmeleverantör

För högt varmvattenflöde 1 Kontrollera om problemet kvarstår om
flödet minskas till 0;2 l/s

Igensättning i 1 Kontakta din WS-installatör
värmeväxlaren

Fell reolerutrustninoen 1 Kontakta din WS-installatör

Hög Fel i reglerutrustningen 1 Kontakta din VVS-installatör
varmvattentemperatur
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Reklamationer skall alltid först anmälas till Tau iMalmö på telefon 040-29 23 10
för samråd om lämplig åtgärd.

8.3 Information och rådgivning
Rådgivning via telefon ordinarie arbetstid/dagtid på 040-29 23 10

8.4 Utbildning
Installatörerna utbildas på produkterna av Tall. Era montörer erbjuds en dags
produktutbildning avgiftsfritt i Taus lokaler i Malmö.

9 Dokumentation
Dokumeutation i centralen
En drift- Q skötselanvisning och ett LC-dokument bifogas centralen innan den
emballeras ror transport. Varje växlare är försedd med ett unikt ID-nummer och
är funktionsprovad enligt pkt Il nedan. Se bilaga Drift och skötselanvisning

10 Referensobjekt och dokumenterad effektivitet
Tau levererar prefabcentraler till svenska och norska marknaden bIa
Göteborg Energi, Eon, Oslo m fl nordiska energileverantörer som bygger
kundanläggningar samt till installationsföretag vilka i sin tur har
fastighetsägarens direkta uppdrag.
Fjärrvärmecentralen DH59 har levererats sedan 2001 och P-märktes i en minsta
modell ror villor 2002. DH39 har sedan P-märkningen dec 2004 testats i
calOO kommuner av både energiverk och marknadsledande installatörer. Den
har ratt bäst i test och följs med stort intresse av branschföreningar och ledande
energiföretag i Sverige

11 Garanti- och kvalitetssäkring

11.1 Garantivillkor
För leveranserna gäller AA VVS 05 med två års garanti.
Dessutom erbjuds utökad garanti enligt villkor för villacentraler-Nöjd
Kundgaranti Privat under två (2) år, samt förlängd materialgaranti i ytterligare
fem (3 ) år dvs sammanlagt 5 års materialgaranti.

Garantin innebär att Tau låter bekosta att den defekta komponenten byts ut (av
installatören) till en komplett motsvarande modell under garantitiden två (2) år,
om det uppstår ett fel i centralen som inte är möjligt att justera på plats.
Kostnaden för utbytet bekostas av Tau District Heating i Malmö under
förutsättning att Installatören gjort inmätning av temperaturerna vid
installationstilfållet och sänt en kopia på sidan "Garanti " i Dokumentation Tau
DH39-24. Dessutom skall installatören sända den utbytta delen ikomplett skick
förutom till Tau DH, Hanögatan 5, 21124 Malmö. Reklamationer: se Service.

Komponentgaranti 5 år Villacentraler
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Från installationsdagen gäller 2+3 =5 års komponentgaranti vilket betyder att
Tau District Heating AB låter ersätta en defekt komponent med en likvärdig.
From år 3 tom år 5 beksotas endast ny reservdel av Tau,
Bytet skall utföras aven installatör enligt avsnitt Service ovan. Reklamationer:
se Service

11.2 Kvalitetssäkrad kontroll av varje enskild central från offert till
idrifttagning
Varje offertförfrågan till fastighet databeräknas och bestyckas utifrån en
standardplattfonnlbasenhet.
Taus kalkyllberäkningsprogram BPHE kan hämtas kostnadsfritt på
www.taudh.se/instalLexe . Med det kan beställaren göra egna kalkyler och lägga
order.
En tidsplan läggs upp och leveranstid överenskommes med kunden.
Vid order lämnas en bekräftelse varpå en unik arbetsorder läggs upp för
tillverkning och montage.
Under tillverkningen följer arbetsordern med bestyckningsbeskrivning med till
slutkontrollen. Varje värmeväxlare genomgår tryck- och täthetstest och märks
före montage. Dessutom täthetsprovas varje central och märks före leverans.

En slutlig leveranskontroll sker före transportbeställning. Ett e-postmeddelande
sänds till kunden att godset avsänts. (Eventuella leveransförseningar aviseras så
snart som möjligt.) På följesedel skall Krogtäppans SFs referensnummer från
beställning anges tydligt.

Godset är märkt med en unik ID så att godset är spårbart på väg till
objektsadressen. Det går tex att söka godset via Internet.

Bild provtagningsstation ror DH39

Varje villacentral genomgår både täthetsprov och funktionsprov i en testrigg och
dokumenteras innan den lämnar fabriken. Funktionsprov görs först på 6 bars
differenstryck och därefter med reducering till l bars differenstryck mot Malmös
fjänvännenät (eftersom fabriken är ansluten till Eon Fjärrvärme görs proven direkt mot
primämätet ).
Provresultatet biläggs driftinstruktionen och jämförs med testresultat på återlämnade!
reklamerade centraler.
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