
Kv Stataren 
Radhus i 2 plan 

 
 

 
Till Fastighetsägaren 
 
 
 
 
SKÖTSELANVISNINGAR 
 
 
 
Värme / Vatten 
 
Uppvärmning av Er fastighet sker med golvvärme i plan 1 och radiatorer i plan 2 
 
Värmevattnet bereds i en växlarenhet gemensam för beredning av varmvatten. 
Det är av största vikt att Ni läser tillverkarens anvisningar. Särskild uppmärk-
samhet skall riktas till ”Generella varningar” sidan 6. 
 
Regelbunden tillsyn att värmesystemet är uppfyllt till rätt tryck (manometer 28) är 
en förutsättning för att undvika driftproblem samt för att få en god driftekonomi. 
Påfyllning av värmesystemet sker via påfyllnadsventil (29) placerad i växlar-
enheten. 
 
Funktionen för golvvärmen framgår av bifogad bruksanvisning. Det är av största 
vikt att Ni läser igenom dessa anvisningar. Särskild uppmärksamhat skall riktas 
till att inga övertemperaturer körs ut i golvslingor. 
 
I samband med installation har golvvärmeslingor injusterats till framtagna 
värden så att en jämn temperaturfördelning sker mellan de olika rummen. 
 
Radiatorerna är försedda med s.k. termostatventiler. Termostaterna skall normalt 
vara fullt öppna d.v.s. öppnade moturs till stopp. Det är av största vikt att 
luftcirkulationen runt termostaterna inte hindras av gardiner, möbler e.dyl. Var 
observant på att värmen helt kan stängas och radiatorerna bli kalla då rummet får 
tillskottsvärme genom solinstrålning eller då flera personer vistas i utrymmet. 
 
För att skydda värme- och varmvatteninstallation finns säkerhetsventiler 
installerade i växlarenheten. Ventilernas funktion får inte åsidosättas. 
 
 
 
Ingrepp i fjärrvärmeinstallationen får endast utföras av från 
fjärrvärmeleverantören godkänd och auktoriserad personal. 
 
 



 
 
 
 
Golvbrunnar 
För att förhindra stopp eller odör skall golvbrunnar regelbundet rengöras. Tag ur 
vattenlåsinsatsen och och rengör den. Vid montering skall observeras att insatsen 
blir helt nertryckt i brunnen. 
Vid rengöring får endast godkända medel användas som t.ex. diskmedel. Medel 
typ kaustiksoda får under inga omständigheter användas. 
 
 
 
Sanitetsporslin och blandare 
Vanliga WC-stolar och tvättställ har en glaserad yta vilken är lätt att hålla ren. 
Glaserade ytor är även beständiga mot de flesta kemikalier. Vid rengöring kan 
vanliga rengöringsmedel användas. Rengöringsredskap som innehåller slipmedel, 
såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror eller alkalier 
bör inte användas. 
Droppande kranar och läckande WC-stolar missfärgar den glaserade ytan med en 
brun eller grön beläggning av järn, koppar eller kalk. Dessa missfärgningar kan 
avlägsnas med specialmedel typ IFÖ Clean vilket kan köpas i VVS-butiker. Ifall 
det förekommer svåra beläggningar skall IFÖ Clean Super användas. För att 
undvika missfärgning skall läckage snarast åtgärdas. 
 
 
 
Sits och lock på WC-stol 
 
Sits och lock är som regel tillverkade i polypropenplast och skall endast avtorkas 
med fuktig trasa med en tillsats av tvåltvättmedel. Sits och lock kan lätt 
demonteras från stolen genom att med ett fast grepp om både sits och lock dra 
rakt upp. 
Efter det att sits och lock tagits av kan dessa enkelt sköljas under duschen. 
Sits och lock är inte avsedda att stå på. Därvid repas lätt ytan vilket försvårar 
framtida rengöring 
 
 
 
Avstängningsventiler 
 
På växlarenheten finns avstängningsventiler installerade. Årligen bör dessa 
manövreras för att undvika att de fastnar och därmed inte kan manövreras vid 
eventuellet läckage. 
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1 Allmän information 
Alfa Laval Mini ECO är en komplett värmecentral för värme och varmvatten, klar för installation. Den passar för 
lägenheter och enfamiljshus som är anslutna till ett värmenätverk. 
Alfa Laval har flera års erfarenhet av fjärrvärmeteknik och har utvecklat Alfa Laval Mini ECO med genomtänkta 
rördragningar och alla komponenter lättåtkomliga för underhåll och eventuell framtida service. 

 Komfort 1.1
Mini ECO har helautomatisk temperaturkontroll för uppvärmning och varmvatten. 
Varmvattnet styrs och hålls på önskad temperatur. Värmen regleras automatiskt i förhållande till utetemperatur 
och/eller önskad rumstemperatur. 

 Installation 1.2
Kompakta mått, låg vikt, välplanerad rördragning ger en enkel installation. 
En förprogrammerad rumstermostat och anslutning med stickkontakt gör att värmecentralen kan startas på en 
gång. 
Mini ECO är utformad för att hängas på vägg. Den är monterad på en isolerad ram och även kåpan är isolerad. 
Bättre isolering innebär lägre energianvändning och bättre energieffektivitet. 

 Långsiktig säkerhet 1.3
Samtliga plattor i värmeväxlaren och rör i enheten är gjorda av syrafast rostfritt stål. Alla delar är utprovade 
tillsammans och genomgår noggranna funktionstester enligt Alfa Lavals ISO 9001:2008 
kvalitetssäkringssystem. 
För framtida service är alla komponenter åtkomliga och utbytbara var för sig. 

 CE-märkning 1.4
Alfa Laval Mini ECO följer de regler och lagar som är specificerade i Försäkran om överensstämmelse, se 
kapitel 14. 
För att CE-märkningen ska fortsätta att vara giltig får bara identiska reservdelar användas. 
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 Generella varningar 1.5

 

Installationen måste utföras av en auktoriserad installatör. Innan systemet tas i bruk måste det 
trycktestas enligt gällande regler. 
 

 

Hetvattnet från värmenätverket har mycket hög temperatur och tryck. Endast behöriga tekniker 
får arbeta med värmecentralen. Felaktig drift kan leda till allvarliga personskador och skada 
byggnaden. 
 

 

 
Hög tappvarmvattentemperatur kan orsaka personskada genom skållning. Om 
varmvattentemperaturen är för låg kan det leda till oönskad bakterietillväxt i varmvattensystemet. 
Detta kan leda till allvarliga personskador. 
 

 

Delar av centralen kan bli mycket varma och bör därför inte vidröras. 

 

Vid igångkörning av värmecentralen, för att undvika skållningsrisk, se till att ingen använder 
tappvarmvatten innan varmvattentemperaturen har justerats. 

 

Vid uppstart av värmesystemet: öppna värmenätverk tillopp och därefter retur, detta för att 
undvika att föroreningar kommer in i systemet. Öppna avstängningsventilerna långsamt för att 
undvika tryckstötar.  

 

Innan värmecentralen ansluts elektriskt ska värmesystemet på sekundärsidan vara påfyllt. 
Startas systemet upp utan vatten kommer cirkulationspumpen att skadas. 

 

Värmecentralen levereras med en kontakt för anslutning till elnätet.  
Vid behov kan anslutningen med stickkontakt ersättas av en flerpolig brytare. Detta måste utföras 
av en behörig elektriker. 

  

Paul
Textruta
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2 Driftinstruktioner 

 Drift 2.1
Det inkommande vattnet från värmenätverket har mycket hög temperatur och högt tryck.  
Det varma vattnet från värmenätverket överförs till byggnadens uppvärmnings- och varmvattensystem i 
värmeväxlarna. Värmen överförs via tunna plattor av syrafast rostfritt stål som håller vattnet från 
värmenätverket helt separat från byggnadens system. 
 
Mini ECO har helautomatisk temperaturkontroll för varmvatten, som mäter temperaturen på varmvattnet i 
värmeväxlaren och automatiskt reglerar primärflödet. 
 
Varmvattentemperaturen styrs av ett temperaturregleringssystem som är inställt på cirka 50ºC. Om 
varmvattentemperaturen ställs in för lågt kan det leda till oönskad bakterietillväxt i varmvattensystemet. 
 
Värmekretsen styrs av utomhustemperaturen och/eller den önskade rumstemperaturen genom en 
rumstermostat och en utetemperaturgivare. 
 
Det automatiska kontrollsystemet stannar pumpen när ingen uppvärmning behövs. Pumpen motioneras 
regelbundet för att inte kärva vid ett längre stillestånd, t.ex. sommartid. 
 
Efter inställningen går Mini ECO helt automatiskt. I områden med hårt vatten bör man dock vara uppmärksam 
och åtgärda eventuella fel så snabbt som möjligt. Blir varmvattnet för varmt ökar risken för kalkbeläggningar i 
värmeväxlaren. 
 
Energileverantören registrerar energianvändningen. Mätningen sker genom att registrera mängden av 
värmevatten från värmenätverket som passerar anläggningen, och temperaturskillnaden mellan värmenätverk 
tillopp och retur. 

 Säkerhetsutrustning/kontroll 2.2
 Daglig inspektion för att leta efter läckor från rör eller komponenter. 

 Veckokontroll för att kontrollera att styrsystemen för värme och varmvatten fungerar stabilt och att 
temperaturen inte är instabil. Pendlande temperatur orsakar onödigt slitage på ventiler, styrdon och 
värmeväxlare. 

 Var tredje månad kontrollera säkerhetsventilen och trycket i värmesystemet.  
 
Kontrollera funktionen på en säkerhetsventil genom att vrida ratten/knoppen tills det rinner ut vatten ur ventilens 
spillrör och därefter stänga ratten/knoppen snabbt. Ibland kan en säkerhetsventil öppna automatiskt för att 
släppa ut alltför högt tryck. När en säkerhetsventil har varit öppen är det viktigt att den stängs ordentligt och inte 
droppar. 
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 Produktöversikt Mini ECO F2 3.2

 
Bild 2 

1. Värmeväxlare, inkl. utrustning för 
temperaturreglering av varmvatten 

17. Kallvatten, utlopp 

2. Styrventil, varmvatten 18. Varmvatten 

3. Värmeväxlare, värme 20. Värmekrets, retur 

4. Styrventil, värmekrets 21. Värmekrets, tillopp 

5. Ställdon, värmekrets 22. Avluftningsventil 

6. Anslutning för temperaturgivare, värmenätverk 
tillopp 

24. Kopplingsbox för el och givare, värmekrets 

7. Filter, värmenätverk 25. Rumstermostat/ kontrollpanel  
(visas inte i bilden) 

8. Passbit, energimätare 26. Utegivare 
(visas inte i bilden) 

9. Backventil kallvatten 27. Filter, värmkrets 

10. Passbit, kallvattenmätare 28. Manometer, värmekrets 

11. Säkerhetsventil tappvarmvatten 29. Påfyllningsventil 

12. Passbit, varmvattenmätare 30. Säkerhetsventil, värmekrets 

13. Säkerhetstemperaturbegränsare, varmvatten 31. Expansionskärl värmekrets 

14. Värmenätverk, tillopp 32. Cirkulationspump, värmekrets 

15. Värmenätverk, retur 33. Framledningstemperaturgivare, värmekrets 

16. Kallvatten 34. Kit med avstängningsventiler (tillval) 

  

Paul
Markering

Paul
Markering

Paul
Markering

Paul
Markering

Paul
Rektangel

Paul
Rektangel
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Snabb-guide CM737 
Alfa Laval Mini-City / Mini / Midi 

 

 

 
 

1. LCD-skärm 
2. Tids-display 
3. Indikering: värme på 
4. Dag-indikering 
5. Temperaturvisning 
6. Knappar för temperaturförändring 
7. Knapp för temperaturförfrågan 
8. Knappar för driftslägen 
9. Grön OK-knapp 
10. Semester funktionsknapp 
11. Programknappar 
12. Kopiera dag knapp 
13. Välja dag knapp 
14. Tidsinställningsknappar 

  

 

 
 
Inledning 
CM737 reglerar värmen i radiatorkretsen med hjälp av rums- och / eller utomhuskompensering. Anluts en flödesvakt istället 
för utomhusgivare, kommer CM737 reglera med rumskompensering inklusive tappvarmvattenprioritering. 
 
Igångkörning 
1A. Enbart utomhuskompensering: Montera och anslut utomhusgivaren. 
1B. Enbart rumskompensering:  
 Rumspanelen CM737 flyttas ut från växlaren och placeras på en representativ plats i huset.  
 Radiatorventilerna närmast CM737 ställs fullt öppna.   
 Installeras ingen utomhusgivare, kommer enbart rumskompensering ställas in automatiskt. 
1C Utomhus- och rumskompensering: Efter igångkörning ställes parameter 14:rC (se nästa sida) i läge 2. 
2. Sätt in reglersystemets el-kontakt i ett vägguttag. Kontrollera motorventilens (handmanöverdonet snurrar) och  
 pumpens funktion enligt nedanstående schema. 
3. Tryck in rumspanelens MAN (8) knapp för konstanthållning (ingen nedsänkning) av rumstemperaturen. 
4. Ställ in önskad rumstemperatur med de högra öka/minska knapparna (6) till höger om displayen. 
 Vid utomhuskompensering motsvarar denna förändring en vanlig parallellförskjutning av värmekurvan, men 
 omräknat till rumstemperatur. 
 
Uppstart / kontroll av komponenterna 
När el-kontakten sätts i väggen, kontrollera att följande 
händer; 

 10s: motorventilen stänger / stängd 
 10s  motorventilen öppnar 
 10s  motorventilen stänger 
 10s  pumpen går 
 150s  motorventilen stänger 

 
Efter ca 4 minuter övergår CM737 till normal reglering. 
Finns värmebehov tänds en ”låga” i displayen och 
motorventilen öppnar långsamt med korta / glesa pulser.  
Tänds inte ”lågan” kan CM737 vara i eko-läge (se 2:SL / 
3:Pd). Med den långa tidskonstanten hinner rums-
temperaturen stiga stabilt, utan att överpendling sker. 
 
Observera! 

 Önskas testkörning / värme under sommaren, 
frånkopplas eko-begr med att sätta 1:SH till 1. 

 Gör omstart efter ev handmanövrering av 
motorventilen. 
 

Info-knappen (7) 
Vid intryckning av Info-knappen visas;  

 önskad rumstemperatur 
 aktuell utomhustemperatur (om ansluten) 
 aktuell framledningstemperatur 

Vid rumskompensering visas aktuell rumstemperatur 
direkt på displayen. Skiftnyckel visas vid larm. 
 
OK-knappen (9) 
När man ändrat inställningar/värden i CM737 kan 
siffrorna i displayen börja blinka. Bekräfta de nya 
inställningarna med den gröna OK-knappen. 
 
Felsökning (OBS: Reglersystemet är igångkört, testat 
och ID-märkt vid montering på fjärrvärmeväxlaren) 
1: Är ”lågan” tänd ( = värmebehov,  ej eko-begränsad )? 
2. Kontrollera givarna och ev larm med Info-knappen. 
3. Kontrollera parameterlistan och larmloggen Kat 5. 
4. Gör omstart med el- /väggkontakten och kontrollera 
motorventilens + pumpens funktion. 
5. Ställ rumspanelen i normala driftläget MAN.

  



 
 

  
 

at/  

 

Aktivering och användning av parameterlistan.  
 

1. Tryck på OFF-knappen. 
2. Tryck in info- och kategoriknapparna samtidigt. 
3. På displayen syns nu parameterkategori 1. 
4. För att gå mellan kategorierna trycker man in kategori-

knapparna (under displayen) till höger eller vänster. 
5. Välj parametrar med de vänstra + / - knapparna. 
6. Förändra värde med pil upp/ pil nerknapparna. 
7. Bekräfta förändring med OK-knappen. 

 

 

 
 

Parameter Nr Fabriks-
inställning Område Beskrivning 

Kategori 1:  Rumspanelens inställningar:
AM-PM / 24 timmars visning 1:CL   24 24 / 12 24 timmars alt. AM/PM-visning i display 
*Återställ tid / temp program  2:rP   1 1 / 0 1 = Tid / temp enligt fabriksinställning 

0 = Någon tid / temp har förändrats 1  
Övre inställbar rumstemp. 6:uL   35 21-35 Max inställbar rumstemperatur 
Undre inställbar rumstemp. 7:LL   5 5-21 Min inställbar rumstemperatur 
Temperaturavvikelse 12:tO   0 -3-+3 Förskjuter rumstemperaturens visning
Proportional band 13:Pb   1.5 1,5-3 Rumsgivarens P-band 
*Rumstemperatur- och/eller 
utomhuskompensering 

14:rC   1 0 / 1 / 2 0 = Enbart rumskompensering 
1 = Enbart utomhuskompensering 2, 5 

2 = Utomhus- och rumskompensering 2, 5 
*OTC värmekurva 15:OC 10 1-40  Värmekurva 10, se diagram i manualen 
*Återställer kategori 1 
parametrar till fabriksinställn. 

19:FS   1 0 / 1 1 = Alla inställningar enligt fabriksinställning 
0 = En av kategori 1 parametrarna har ändrats 1 

Kategori 2:  Rumspanelens applikationsinställningar 
*Sommarvärme 1:SH 0 0-40 Min.begränsning av framledningstemp. 0=Ej aktiv 
*Eko 1: Sommarbegränsning 2:SL 20 10-30 Motorventil stängd och pumpen stannar, om utetemp 

har överstigit inställt värde under senaste dygnet. 
*Eko 2: Differens mellan 
utetemp och värmekurva 

3:Pd 10 0-20 Motorventil stängd och pumpen stannar om 
differensen mellan utetemp och värmekurva överstigs. 

Kategori 3:  Reglercentralens applikationsinställningar 
*Max.begräns. framledning 1:CH   80 40-90 Framledningens temperatur max.begränsas 3 
Tappvarmvatten inställning  2:HS   - - Ej aktuell 
*Framledningstemperatur  3:St   Varierar 0-100 Aktuell framledningstemperatur, enhet: ºC 
Returtemperatur   4:rt   - - Ej aktuell 
Tappvarmvattentemperatur 5:Ht   - - Ej aktuell 
*Utomhustemperatur   6:Ot   Varierar -40- +60 Aktuell utomhustemperatur, enhet: ºC 
Vattentryck 7:Pr   -  - Ej aktuell 
VVB beredning över natten 8:HO   - - Ej aktuell 
VVB beredning, semester 9:HH   - - Ej aktuell 
Låg belastningsstyrning 10:LD - - Ej aktuell 
Kategori 4:  Centralens reglerinställningar              OBS: RÖR EJ DENNA KATEGORI UTAN KUNSKAP 
P_värme 1 0 0-250 Proportional band, enhet: K  
I_värme 2 1 0-250 Integreringsfaktor, enhet: 0.1/min 
Gångtid motorventil 3 15 1-60 Ställdonets gångtid, enhet: x10 (15x10=150s) 
Kategori 5:  Larm 4, 5 **Larmlog visas i kategori 5 (som nås via höger / vänsterpilarna under displayen). 
Inget fel 0  Inget fel 
Framledningsgivaren 1 Utanför 0-100 C Framledningsgivaren eller dess kablage 
Utomhusgivaren 2 Utanför -40- +60ºC Utomhusgivaren eller dess kablage 
Temperatur i reglercentralen 3 Utanför 0-60ºC Felaktig temperatur inuti reglercentralen 
Sek pump / primär fjärrvärme 4 Når ej framledn.temp Luft i pumpen, låg temp / avstängd primär fjärrvärme 
OpenTherm-kommunikation 7 Avbrott 1 minut Ingen kommunikation mellan panel och reglercentral 
** Larmloggen består av de 10st senaste loggningarna, med senaste värdet först.   01 skapas vid varje omstart /el-inkoppling. 
 Exempel:  2010101:  Utegivarlarm (2) efter 3st igångkörningar. 
  012010101 Utegivarlarm (2) innan senaste omstarten, men efter 3st tidigare omstarter. 

 

1 För att återgå till fabriksinställning, välj 1. 
2 Under förutsättning att en utomhusgivare är ansluten, annars rumskompensering. 
3 Speciellt max.begränsnings-kit för golvvärme finns tillgängligt som tillbehör. 
4 Finns ett aktuellt larm, visas en skiftnyckel i displayen. 
5 Är utomhusgivarkabeln kortsluten vid igångkörning, registreras den som tappvarmvattenflödesvakt = ingen radiatorvärme. 



 
 

  
 

at/  

 
Värmekurva CM737 
Kurva 10 ( parameter 15:OC ) är fabriksinställd 
 

 
 
 
Parallellförskjutning av CM737 - värmekurva 
Justeras genom att ändra önskad rumstemperatur 
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6 Pumpinställningar och pumpkapacitet 
Mini ECO är utrustade med Grundfos pumpen UPM3 Auto L. 
 
När pumpen startas går den med den förinställda fabriksinställningen eller senast valda inställning. 
Mini ECO är fabriksinställd att gå med driftläge Proportionellt tryck kurva 2, PP2. 
 
Driftläget indikeras med LED belysning på pumpens framsida. 
 

 

1 Tryckknapp 
2 LED 

 

Inställning  Pumpkurva  Funktion  
PP1 

 

Proportionellt tryck kurva 
Lyfthöjden (trycket) reduceras vid minskat värmebehov och 
ökar med stigande värmebehov. 
 
Pumpens driftspunkt kommer att röra sig längs den valda 
kurvan för proportionellt tryck beroende på värmebehov. 

PP2 
 

PP3 
 

CP1 
 

Konstant tryck kurva 
Lyfthöjden (trycket) är konstant oavsett värmebehov. 
 
Pumpens driftspunkt kommer att röra sig längs den valda 
kurvan för konstant tryck beroende på värmebehov. 

CP2 

 

CP3 
 

CC1 
 

Konstant kurva 
Pumpen körs med en konstant kurva, vilket betyder att den 
går med konstant fart och kraft. 
 
Pumpens driftspunkt kommer att röra sig längs den valda 
konstant kurvan beroende på värmebehov. 

CC2 

 
CC3 

 

CC4 
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 Pumpkurva proportionellt tryck läge 2, PP2 6.1

 
 

Linje typ Beskrivning 

 

Konstant kurva 

Proportionellt tryck 

Konstant tryck 

 Ändring av pumpens driftläge 6.2
Displayen visar aktuellt driftläge. 

 Tryck på knappen i mer än 2 sekunder, pumpen byter till ”inställningsläge”. 
Lysdioderna blinkar och visar aktuellt driftläge. 
Om pumpens knapplås är aktiverat kan pumpen inte gå till inställningsläge. 
Lås upp genom att trycka på knappen i mer än 10 sekunder. 
 

 Genom att trycka på knappen växlar pumpen mellan inställningsmöjligheterna. 
Det är inte möjligt att backa i inställningsmenyn. 

 

 Efter 10 sekunder utan knapptryckning växlar pumpen över till att visa driftläge och senaste inställningen 
sparas. 

 Knapplås funktion 6.3
Syftet med knapplås funktionen är att undvik oavsiktlig ändring av inställningar och obehörig användning. 
När låsfunktionen är aktiv, kommer alla långa knapptryckningar ignoreras. 
 
Lås och lås upp genom att trycka på knappen i mer än 10 sekunder.  
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 Felsökning av pumpen 6.4

 

Bryt matningsspänningen till pumpen innan eventuell service utförs.  
 
Kondensatorn behöver 30 sekunder på sig att ladda ur efter att matningsspänningen har brutits. 

 

Fel  Orsak Avhjälpning 
Pumpen går inte 
Ingen strömförsörjning 

 System är avstängt Kontrollera styrsystemet. 

 En säkring är trasig. Byt säkringen 

 Jordfelsbrytaren har löst ut. Kontrollera nätanslutningen och 
slå på jordfelsbrytaren 

 Fel på strömförsörjningen Kontrollera strömförsörjningen 

Pumpen går inte. 
Normal strömförsörjning 

 Termostaten är avstängd Kontrollera termostaten och dess 
inställningar 

 Pump är blockerad av föroreningar.  Ta bort föroreningarna. 
Ta bort blockeringen med en 
skruvmejsel från framsidan av 
pumpen via avluftningsskruven. 

 Pump är defekt.  Byt ut pumpen 

Ljud i systemet  Luft i systemet Avlufta systemet 

 Differenstrycket är för högt Minska pumpkapaciteten på 
pumpen  

Ljud i pumpen  Luft i pumpen Låt pumpen gå en stund.  
Pumpen är självavluftande. 

 Inloppstryck är för lågt Öka trycket i systemet eller 
kontrollera luftvolymen i 
expansionskärlet, om ett sådant 
är installerat. 

Otillräckligt flöde.  Pump prestandan är för låg Kontrollera inställningarna i 
pumpen och i rumstermostaten. 

 Hydralsystemet är avstängt eller 
systemtrycket är otillräckligt 

Kontrollera backventilen och 
filtret. 
Öka systemtrycket. 

LED5 på pumpen lyser. 
Pumpen försöker starta var 
1,5 sekund. 

 Rotoraxeln är blockerad Ta bort blockeringen av 
rotoraxeln genom att trycka på 
den med en skruvmejsel från 
framsidan av pumpen. 

LED4 på pumpen lyser  Pumpen är igång Kontrollera matningsspänningen 

LED3 på pumpen lyser. 
Pumpen startar. 

 Matningsspänningen är för låg 
 

 Allvarligt fel 

 Kontrollera 
matningsspännigen 

 Byt pumpen 
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7 Elektriska kopplingar 
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8 Schematiskt diagram, huvudkomponenter 

 Mini ECO F1 8.1

 
Bild 3 

 Mini ECO F2 8.2

 
Bild 4 

Paul
Markering

Paul
Linje  

Paul
Linje  
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9 Serviceinstruktioner 

 

För att undvika skållningsrisk, se till att ingen använder tappvarmvatten under tiden service 
utförs. 

 
Grå markerade serviceåtgärder måste utföras av en auktoriserad servicetekniker. 

OBS: Kontrollera att centralen är korrekt installerad. 

 Service instruktioner, tappvarmvatten 9.1
Symptom Orsak Åtgärd 

Varmvatten 
temperaturen är 
inte tillräckligt 
varm 

Låg tilloppstemperatur från 
värmenätverket  

Kontrollera tilloppstemperatur från 
värmenätverket 
Temperaturen kan kontrolleras via energimätaren 
(min 65ºC) eller genom att kontakta värme 
leverantören.  

Handvredet på reglerventilen är 
felinställt 

Se  
10.1 Justera varmvatten  

Filter, värmenätverk, igensatt  Se  
10.2 Kontrollera om filter värmenätverk är igensatt. 

Varmvattenventilen fungerar inte Se  

10.3 Kontrollera varmvattenventilens funktion 

Varmvatten 
temperaturen är för 
varm 

Handvredet på reglerventilen är 
felinställt  

Se  
10.1 Justera varmvatten temperaturen 

Varmvattenventilen och/eller 
ställdonet fungerar inte 

Se  

10.3 Kontrollera varmvattenventilens funktion 

Om vattnet är för varmt när ställdonet är i läge 0, så 
är ställdonet eller växlaren skadad och ska bytas ut. 

Ojämn eller för låg 
varmvattentempera
tur 

Pendlande differenstryck Via leverantören, kontrollera tillgängligt 
differenstryck och tilloppstemperatur från 
värmenätverk 

Filter, värmenätverk, igensatt Se  

10.2 Kontrollera om filter värmenätverk är igensatt 
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 Service instruktioner, värmekrets 9.2

 

Handmanövrering av värmeställdonet 
Rumstermostaten måste vara strömlöst vid eventuell handmanövrering av ställdonet. 

OBS: Görs handmanövrering med spänningssatt ställdon måste enheten startas om. 
 

Symptom Orsak Åtgärd 

Värmesystemets 
temperatur är för 
hög eller för låg  

Filter, värmenätverk, igensatt  Se  

10.2 Kontrollera om filter värmenätverk är igensatt. 

Reglerutrustningen behöver 
justeras  

Kontrollera och justera värmekurva  
Vid behov kan inställd värmekurva finjusteras. 
Öka/minska önskad rumstemperatur genom att 
parallellförskjuta värmekurvan.  

Se 
5.4 Ändra driftläge, värmekurva och max 
framledningstemperatur 

 
Värmeventilen och/eller ställdonet 
fungerar inte 

Se 10.4 Kontrollera värme ställdonet och ventilens 
funktion 

Differenstrycksregulator felaktigt 
justerad (option) 

Se  

13.1 Differenstrycksregulator, DPC 

Ingen värme 

Stängda radiator eller golvvärme 
ventiler.  

Kontroller att alla radiator och golvvärme 
ventiler är fullt öppnade  

Filter, värmenätverk, igensatt  Se  

10.2 Kontrollera om filter värmenätverk är igensatt. 

Cirkulationspumpen går inte Kontrollera att strömmen är påslagen  
Kontrollera cirkulationspumpen  
Om pumpen inte startar efter ett stopp, försök att 
starta den på den högsta inställningen.  

Kontrollera inställda värmeparametrar I 
rumstermostaten 
Om avläst utetemperatur ligger högre än inställt 
temperaturvärde ska pumpen ej vara i drift.  

Diffrensrycksregulatorn är för lågt 
inställd (tillval) 

Se  
13.1 Differenstrycksregulator, DPC  

Ojämn 
värmetemperatur  

Pendlande differenstryck Via leverantören, kontrollera tillgängligt 
differenstryck och tilloppstemperatur från 
värmenätverk 

Filter, värmenätverk, igensatt Se  
10.2 Kontrollera om filter värmenätverk är igensatt. 

Diffrensrycksregulatorn är felaktigt 
inställd (tillval)  

Se  
13.1 Differenstrycksregulator, DPC 
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Störande ljud från 
pumpen eller i 
radiatorsystemet  

Luft i systemet Avlufta system 
Bryt matningsspänningen till centralen. 

Lufta värmesystemet via avluftningsventilen och 
på värmesystemets avluftningspunkter, 
exempelvis på radiatorventilerna. 

 

Anslut spänningsmatningen. 

Pumpen jobbar i fel driftläge 

 

Kontrollera och ändra till rekommenderat 
driftläge. 
Se 6.2 Ändring av pumpens driftläge 

Luft i pumpen Avlufta pumpen 
Pumpen är självavluftande.  
Kvarvarande luftrester i pumpen kan orsaka oljud. 
Detta upphör efter några minuters drift. 

Pumpen skadad, motor eller 
pumpdel 

Se  
11.5 Byte av pump 

Diffrensrycksregulatorn är för högt 
inställd 

Se 
13.1 Differenstrycksregulator, DPC 
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10 Serviceinstruktioner för servicetekniker 

 Justera varmvatten temperaturen 10.1

 
Denna serviceåtgärd måste utföras av en auktoriserad servicetekniker. 

Reglera varmvattentemperaturen genom att vrida styrventilen moturs för 
varmare och medurs för kallare. 
Justera varmvattentemperaturen genom att låta en varmvattenkran rinna 
med normalt flöde en stund.  
Mät temperaturen vid tappstället med en termometer. Stabiliseringstiden 
är cirka 20 sekunder. 
Varmvattentemperaturen bör ställas till ca 50 ºC. 
 
Alfa Laval rekommenderar att primär tilloppstemperatur är minst 10 
grader högre än inställd varmvattentemperatur. 
 
OBS: Se till att inget kallvatten blandas med varmvattnet när denna 
justering utförs. 
 
Plombera varmvatten ställdonet efter inställning. 
 

 
Bild 8 

 Kontrollera om filter värmenätverk är igensatt 10.2

 
Denna serviceåtgärd måste utföras av en auktoriserad servicetekniker. 

 

Innan reparation och underhåll ska alla avstängningsventilerna stängas och systemet tappas ur. 
 
Efter utfört arbete; öppna först värmenätverk tillopp och därefter retur, detta för att undvika att 
föroreningar kommer in i systemet. Öppna avstängningsventilerna långsamt för att undvika 
tryckstötar. Gör på samma sätt på värmesidan öppna först värme retur och därefter tillopp. 

 
Lossa hållaren för filtret och plocka ur filterinsatsen. 
 
Rengör filtret med vatten och återmontera filterinsatsen. 
 
Filterkorgens lock ska dras med ett moment på 10-20 Nm vid 
återmontering 

 
Bild 9 
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 Kontrollera varmvattenventilens funktion 10.3

 
Denna serviceåtgärd måste utföras av en auktoriserad servicetekniker. 

OBS: Ventilen kan vara mycket varm. 
Kontrollera varmvattenventilens funktion. 
Lossa ställdonet från ventilen. 
 
En fungerande ventil ska då vara fullt öppen. 

 
Bild 10 

Tryck försiktigt med ett verktyg på ventilens styrtapp och kontrollera 
ventilens slag och återfjädring. 
 

 
Bild 11 

Kontrollera att varmt vatten går genom ventilen. Känn försiktigt på ett rör efter ventilen. 
 

 Kontrollera värme ställdonet och ventilens funktion 10.4

 

Denna serviceåtgärd måste utföras av en auktoriserad servicetekniker. 
 
Innan värmeställdonet manövreras för hand måste rumstermostaten vara strömlös 

 
Ställdonets funktion kan testas genom att först ta bort 
matningsspänningen till rumstermostaten, sen spänningssätta den igen. 
När rumstermostaten startas om görs en automatisk kontroll av ställdon 
och pump. 
 
Kontrollera flödet via energismätaren under provkörningen av ventilen. 
Saknas energimätare - lossa värmeställdonet från ventilen. 
En fungerande ventil ska då vara helt stängd, 
Tryck försiktigt med ett verktyg på ventilens styrtapp och kontrollera 
ventilens slag och återfjädring. 
OBS: Ventilen kan vara mycket varm. 

 
Bild 12 
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11 Underhåll och reparation 
Vid reparation kontakta din servicepartner. 

 Byt varmvattenställdonet och växlaren 11.1

 
 

Denna serviceåtgärd måste utföras av en auktoriserad servicetekniker. 

 

Innan reparation och underhåll ska alla avstängningsventilerna stängas och systemet tappas ur. 
 
Efter utfört arbete; öppna först värmenätverk tillopp och därefter retur, detta för att undvika att 
föroreningar kommer in i systemet. Öppna avstängningsventilerna långsamt för att undvika 
tryckstötar. Gör på samma sätt på värmesidan öppna först värme retur och därefter tillopp. 

 
1. Lossa de fyra muttrarana på värmeväxlarna. 
2. Ta loss ställdonet från ventilen. 
3. Montera en ny värmeväxlare och ställdon. 

Använd nya packningar och efterdra med 45 Nm. 
 

 
Bild 13 

 Byte av ventil för varmvatten 11.2

 
 

Denna serviceåtgärd måste utföras av en auktoriserad servicetekniker. 

 

Innan reparation och underhåll ska alla avstängningsventilerna stängas och systemet tappas ur. 
 
Efter utfört arbete; öppna först värmenätverk tillopp och därefter retur, detta för att undvika att 
föroreningar kommer in i systemet. Öppna avstängningsventilerna långsamt för att undvika 
tryckstötar. Gör på samma sätt på värmesidan öppna först värme retur och därefter tillopp. 

 
1. Skruva loss ställdonet från ventilen. 
2. Lossa ventilen med en fast nyckel.  

Notera pilens riktning på ventilen. 
3. Montera en ny varmvattenventil, var noga med pilens riktning. 

Använd nya packningar och efterdra med 45 Nm. 
4. Skruva tillbaka varmvatten ställdonet. 

 
Bild 14 
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 Byte av ställdon för värmekrets 11.3

 

Denna serviceåtgärd måste utföras av en auktoriserad servicetekniker. 

 
1. Gör värmecentralen spänningslös.  
2. Skruva loss ställdonet från ventilen.  
3. Lossa ställdonets snabbkontakt från kopplingsboxen.  
4. Ersätt det gamla ställdonet med kabel med en ny. 

 

 
Bild 15 

 Byte av ventil för värmekrets 11.4

 
 

Denna serviceåtgärd måste utföras av en auktoriserad servicetekniker. 

 

Innan reparation och underhåll ska alla avstängningsventilerna stängas och systemet tappas ur. 
 
Efter utfört arbete; öppna först värmenätverk tillopp och därefter retur, detta för att undvika att 
föroreningar kommer in i systemet. Öppna avstängningsventilerna långsamt för att undvika 
tryckstötar. Gör på samma sätt på värmesidan öppna först värme retur och därefter tillopp. 

 
1. Skruva loss ställdonet från ventilen. 
2. Lossa ventilen med en fast nyckel. 
3. Notera pilens riktning på ventilen. 
4. Montera en ny ventil, var noga med pilens riktning. 

Använd nya packningar och efterdra med 45 Nm. 
5. Skruva tillbaka ställdonet. 

 
Bild 16 
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 Byte av pump 11.5

 
 

Denna serviceåtgärd måste utföras av en auktoriserad servicetekniker. 

 

Innan reparation och underhåll ska alla avstängningsventilerna stängas och systemet tappas ur. 
 
Efter utfört arbete; öppna först värmenätverk tillopp och därefter retur, detta för att undvika att 
föroreningar kommer in i systemet. Öppna avstängningsventilerna långsamt för att undvika 
tryckstötar. Gör på samma sätt på värmesidan öppna först värme retur och därefter tillopp. 

 
Byt ut hela pumpen alternativt bara drivsidan. 

1. Gör värmecentralen spänningslös. 
2. Vid komplett pump byte; lossa muttrana med en fastnyckel ta bort den 

gamla pumpen. 
3. Skruva dit en ny pump. 

Efterdra med 30 Nm. 
4. Om endast drivsidan ska bytas ut; lossa skruvarna till motordelen med 

en insexnyckel, montera dit en ny motor. 
5. Återanslut spänningskabeln och öppna avstängningsventilerna.  
6. Kontrollera noggrant att alla kopplingar är täta. 

 
Bild 17 

 Byte av framledningsgivare 11.6

 

Denna serviceåtgärd måste utföras av en auktoriserad servicetekniker. 

 
1. Gör värmecentralen spänningslös. 
2. Koppla loss snabbkontakten och ersätt befintlig givare med 

en ny. 

 
Bild 18 

 Byte av utegivare 11.7

 

Denna serviceåtgärd måste utföras av en auktoriserad servicetekniker. 

 
1. Gör värmecentralen spänningslös. 
2. Lossa locket på utegivaren, genom att vrida det moturs. 
3. Skruva loss kablarna. 
4. Lossa dragavlastningen. 
5. Montera ny utegivare. 

 
Bild 19 
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 Byt ut differenstrycksregulatorn 11.8

 
 

Denna serviceåtgärd måste utföras av en auktoriserad servicetekniker. 

 

Innan reparation och underhåll ska alla avstängningsventilerna stängas och systemet tappas ur. 
 
Efter utfört arbete; öppna först värmenätverk tillopp och därefter retur, detta för att undvika att 
föroreningar kommer in i systemet. Öppna avstängningsventilerna långsamt för att undvika 
tryckstötar. Gör på samma sätt på värmesidan öppna först värme retur och därefter tillopp. 

 

1. Använd en fast nyckel för att lossa differenstrycksregulatorn. 
OBS: notera P/T pluggens placering. 

2. Montera en ny differenstrycksregulator, var speciellt noggrann 
men P/T pluggens placering. 
Använd nya packningar och efterdra med 45 Nm. 

 
Bild 20 
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 Teknisk data 12.2
Huvudmått Se Måttskiss 

 Med kåpa 560x240x850 (mm, BxDxH) 

 Utan kåpa 560x220x850 (mm, BxDxH) 

Vikt 26kg, kåpa 2kg 
Elektrisk data 230 V, 1-fas, 50 W 
Transport Total vikt 32 kg, 0.2 m³ 
Ljudnivå <55 dB (A) 1.6m från golvet, 1 m från 

enheten  

 Måttskiss 12.3

 
Bild 21 
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 Golvvärmetermostat 13.2
Vid anslutning av värmesystem med enbart golvvärme ska värmecentralen utrustas med termostatskydd. Om 
värmecentralen inte förses med denna termostat kan golvvärmesystemet samt golvkonstruktioner skadas 
p.g.a. hög temperatur. 
 

1) Gör centralen spänningslös, ta bort spänningskabeln till cirkulationspumpen. 
2) Anslut den nya spänningskabeln från elboxen till cirkulationspumpen. 
3) Anslut den gamla spänningskabeln till cirkulationspumpen mot den kapslade 

elboxen, i avsedd anslutning. 
4) Montera termostaten. 
5) Fäst elkablar med buntband. Det är viktigt att inte montera kablar på värmerör 

och skarpa kanter. 
6) Ställ in berörda parameterar och rekommenderade inställningar innan 

systemet startas igång med golvvärmetermostaten. 

 
Bild 24 

 Berörda parametrar och rekommenderade inställningsvärden för golvvärme 13.2.1
Följande inställningar måste göras innan Mini ECO startas med en golvvärmetermostat. 
 

1) Ändra pumpens driftläge till konstant tryck. 
Se 6.2 Ändring av pumpens driftläge. 
 

2) Ändra tilloppstemperaturen till max 45°C. 
Se 5.4 Ändra driftläge, värmekurva och max framledningstemperatur 
 

3) Ändra rumstermostatens värmekurva till 5 
Se 5.4 Ändra driftläge, värmekurva och max framledningstemperatur 

4) . 
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På det nedre fördelningsröret kommer returflödet 
från de olika golvkretsarna.

Värmekretsfördelaren är som standard försedd 
med manuella avluftningsventiler. Som tillval 
finns automatiska luftklockor, dessa underlättar 
avluftningen i samband med uppstart av vär-
mesystemet. Luftklockans luftskruv ska stängas 
efter ca 1 månad från idriftsättning av värmesys-
temet.

LK Avluftare, tillbehör.

Rumsreglering
LK Golvvärme kan förses med individuell rums-
reglering. På värmekretsfördelaren sitter ställdon 
monterade som reglerar flödet i golvkretsarna. 
Ställdonen styrs av rumstermostater placerade i 
respektive rum. Rumstermostaterna är till för att 
begränsa överskottsvärme t.ex. personlast, belys-
ning, solinstrålning m.m.

Det finns två typer av rumsreglering till LK Golv-
värme, LK Rumsreglering Bas och LK Rumsreg-
lering ICS.2.

LK Rumsreglering Bas (NO)
LK Rumsreglering Bas innefattar två typer av 
rumstermostater, LK Rumstermostat S1 NO resp. 
LK Rumstermostat S2 NO. Samtliga enheter i 
systemet är i s.k. NO, normally open utförande 
vilket innebär att ställdonen är strömlöst öppna. 
LK Rumsreglering Bas är ett trådförbundet rums-
reglersystem främst avsett för LK Golvvärme. 

Utförande och funktion
Ett LK Golvvärmesystem är uppbyggt enligt 
följande: Från pannan/värmekällan leds värme-
vatten ut till en eller flera värmekretsfördelare där 
vattenflödet sedan fördelas vidare ut i respektive 
golvkrets. Golvkretsarna värmer upp golvet som 
i sin tur värmer upp rummet.

En värmekretsfördelare har två fördelningsrör. Det 
övre fördelningsröret, märkt ”Flow” (tillopp), är 
försett med injusteringsventiler, avsedda för injus-
tering av respektive golvvärmekrets vattenflöde. 
Det nedre röret, märkt ”Return” är försett med 
handrattar. Normalt ersätts handrattarna med  
LK Ställdon. 

LK Värmekretsfördelare RF.

Injusteringsventiler för respektive krets är för-
sedda med blå skyddshuvar. Vid idrifttagande av 
anläggningen ska ventilerna injusteras av VVS-
installatören efter förberäknade värden. Värdena 
behöver i regel inte ändras men en viss efterjuste-
ring kan förekomma. 

 
Injustering av kretsflöden. Injustering utförs med ”hand-
kraft”, verktyg t.ex. polygrip får inte användas.

Drift- och Underhållsinstruktion LK Golvvärme 
ICS.2 & S1, S2 & VKF RF (NO)

SE.33.D.7.1503

Drift- & Underhåll LK Golvvärme | Drift- och Underhållsinstruktion ICS.2 & S1, S2 & VKF RF (NO)

Paul
Överstruket

Paul
Markering

Paul
Rektangel

Paul
Rektangel

Tobbe
Överstruket

Tobbe
Markering

Tobbe
Markering

Tobbe
Överstruket

Tobbe
Överstruket



2

G
ol

vv
är

m
e

SE.33.D.7.1503

Drift- & Underhåll Golvvärme | Drift- och Underhållsinstruktion ICS.2 & S1, S2 & VKF RF (NO)

Funktionsbeskrivning BAS
• Tänd diod på LK Rumstermostat indikerar 

att den ”kallar” på värme och ställdonet 
öppnar ventilen på värmekretsfördelaren.

• Släckt diod indikerar att motorn stänger och 
cirkulationen avstannar i golvvärmekretsen.

• Är anläggningen uppkopplad via LK Kopp-
lingsbox, indikerar boxens interna dioder 
när ställdonet öppnar respektive stänger 
(tänd diod = ställdonet öppnar).

• Ställdonets ”hatt” indikerar om ventilen är 
öppen eller stängd. Är hatten i sitt övre läge 
(den blå markeringen på hatten är synlig) 
är ventilen öppen, vilket ska vara läget för 
ställdonet när rumstermostaten kallar på 
värme. Gångtiden för motorn är ca 5 min.

• Rumstermostater och ställdon är strömlöst 
öppna (NO) 24 V AC.

• För att driva rumsregleringen har kopp-
lingsboxen en integrerad transformator 
230/24 V AC, 40 VA. Transformatorn är för-
sedd med finsäkring på primärsidan. Före 
ett eventuellt säkringsbyte ska spänningen 
till kopplingsboxen brytas.

Släckning av temperaturvisning i 
LK Rumstermostat S2
Rumstermostatens temperaturvisning samt funk-
tions LED kan släckas. Efter släckning av tempe-
raturvisning samt LED är termostaten fortsatt 
aktiv. För avläsning samt förändring av temperatur 
tänds temperaturvisningen upp när den vidrörs på 
touchknapparna. Termostaten återgår kort därefter 
till släckt läge. Släckning av temperaturvisning 
utförs lämpligen för sovrum. Släckning av rums-
termostatens temperaturvisning utförs genom 
att hålla den högra pilknappen intryckt under ca 
5 sek. När funktionen blir aktiv visar termosta-
ten ”doF” för display off, dvs. display släckt. För 
återställning till normalt tänd temperaturvisning 
utförs det genom att hålla den högra pilknappen 
intryckt under ca 5 sek. När funktionen blir inak-
tiverad visar termostaten ”don” för display on, 
dvs. display tänd. 

1

2

3

Installation med LK Rumstermostat S1

1

2

3

Installation med LK Rumstermostat S2

1. LK Rumstermostat S1/S2
2. LK Kopplingsbox
3. LK Ställdon

Rumstermostater och ställdon kopplas samman 
elektriskt via LK Kopplingsbox.
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Drift- & Underhåll Golvvärme | Drift- och Underhållsinstruktion ICS.2 & S1, S2 & VKF RF (NO)

Drift
Ett korrekt monterat och injusterat LK Golvvärme-
system kan i stort sett betecknas som underhålls-
fritt.

Följande kontrollåtgärder måste dock utföras:

• Upprätta en driftsjournal och gör noteringar 
om inspektionsdag, iakttagelser och eventuell 
åtgärd.

• Inspektera värmekretsfördelaren regelbun-
det och kontrollera att inga läckage förekom-
mer. Även ett droppläckage måste åtgärdas 
omgående.

• Drifttryck och framledningstemperatur ska 
kontrolleras under drift.

• Ingrepp i bjälklag får endast ske i samråd med 
projektets byggledare eller kvalitetsansvarig.

• Golvvärmeanläggningens avstängnings- 
ventiler bör motioneras 1-2 ggr/år.

Som komplement till denna Drift- & Underhåll 
Golvvärmesinstruktion finns respektive produkts 
monteringsanvisning bipackad produkten. Där 
beskrivs närmare vilka inkopplingar, inställningar, 
programmeringar etc. som är nödvändiga för aktu-
ell produkt.

Saknas någon anvisning kan de beställas eller  
laddas ner från LKs hemsida, www.lksystems.se.

Materialåtervinning
Avfall vid rivnings- och demonteringsarbete kan 
omhändertas i den normala byggavfallshante-
ringen.

För utförligare information hänvisas till respek-
tive produkts miljövarudeklaration, som kan 
rekvireras från LK Systems AB eller laddas ner 
från LKs hemsida, www.lksystems.se.

Inga detaljer i systemet är klassade som farligt 
avfall. LK återtar inte emballagematerial.

Framledningstemperatur
En utomhuskompenserad framledningstempera-
tur är en förutsättning för ett jämnt och bra inom-
husklimat. Kurvlutningen på reglerutrustningen 
ska anpassas till respektive golvvärmeanläggnings 
beräknade framledningstemperatur. För inställ-
ning av kurvlutning på värmekällans reglerutrust-
ning, följ respektive fabrikants anvisningar.

Shuntgrupp

LK Shunt. LK Fördelarshunt VS

Golvvärme är ett lågtemperatursystem som i re-
gel har ca 15 ºC lägre framledningstemperatur 
än radiatorer. Vid delat system t.ex. golvvärme 
i kombination med radiatorer krävs en shunt-
grupp för att åstadkomma två olika framled-
ningstemperaturer. Shuntgruppens uppgift är att 
försörja golvvärmesystemet, och matas från en 
högre systemtemperatur t.ex. ett radiatorsystem.

Shuntgruppen kan ställas in manuellt i ett fast 
utblandningsförhållande vilket innebär att golv-
värmesystemet konstant ligger på beräknad lägre 
framledningstemperatur än radiatorsystemet.  
Observera att framledningstemperaturen ändå är 
utomhuskompenserad eftersom reglerutrustning-
en på värmekällan reglerar temperaturen till radia-
torerna och därmed indirekt golvvärmesystemet.

Shuntgruppen kan kompletteras med automatisk 
reglerutrustning, LK Styr v.3. Detta görs då shunt-
gruppen ansluts till ett system som inte är för- 
shuntat d.v.s. håller konstant temperatur.
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Funktionsbeskrivning
Rumstermostatens normalläge i drift är visning 
av aktuell rumstemperatur. 

Förändring av rumstermostatens temperatur-
inställning utförs med touchknapparna pil upp 
eller pil ner. Vid beröring av knapparna tänds 
temperaturvisningen upp med ett starkare ljus. 
Termostaten visar då inställd/önskad rumstem-
peratur. Efter utförd förändring med pil upp el-
ler pil ner knapparna återgår termostaten strax 
därefter till den lägre ljusnivån samt att åter visa 
aktuell rumstemperatur.

Termostaten är försedd med en funktions LED 
som visar ifall inställd temperatur är uppnådd el-
ler ej. Släckt LED betyder att inställd temperatur 
är uppnådd. 

Installation
Vid montage måste följande beaktas:

• Montagehöjd ca.1,5 m över golvnivå. 
• Monteras företrädesvis på innervägg. 
• Se till att luftcirkulation finns. 
• Undvik sekundärvärme från andra värmekällor 

såsom solljus, belysning, etc.

Elektrisk anslutning
1. Demontera termostatens bakstycke. 
2. Montera bakstycket på vägg. Monteras bak-

stycket mot apparatdosa ska den bipackade 
täckramen användas.

3. Utför elinstallation enligt kopplingsschemat 
nedan.  
 

LK Rumstermostat S2 är en elektronisk rums-
termostat med triacutgång anpassad för  
LK Golvvärmesystem. Rumstermostaten an-
vänds tillsammans med elektrotermiska ställdon 
med energilöst öppen funktion (NO). För bästa 
energieffektivitet arbetar termostaten med s.k. 
självmoduleringsteknik via signalpulsning till 
ventilställdonen. Självmoduleringstekniken an-
passar avgiven golvvärmeeffekt i förhållande till 
inställd temperatur. När rumstemperaturen när-
mar sig inställd temperatur minskas den avgivna 
effekten gradvis för att undvika övertemperatu-
rer.

LK Rumstermostat S2, 24V NO finns i två olika 
utförande, S2 och S2 EXT där S2 EXT har möjlig-
het för inkoppling av LK Extern Givare ICS/S2 
för reglering av t.ex. golvtemperatur. Rumster-
mostaten används även i s.k. offentlig miljö då 
termostatens temperaturinställning kan låsas ge-
nom en kombinationstryckning.

Sortiment
• LK Rumstermostat S2 NO (RSK 243 43 99):  

Bastermostat för reglering av rumstemperatur
• LK Rumstermostat S2 EXT NO (RSK 243 44 01): 

Termostat för reglering av rumstemperatur eller 
för reglering av t.ex. golvtemperatur via LK Ex-
tern givare ICS/S2 (RSK 241 73 23).

Tillbehör
• LK Extern givare ICS/S2, passar till rumstermo-

stat S2 EXT (RSK 241 73 23)

Reservdelar
• LK Täckram S2, är bipackad produkt,  

(Art nr 33454)

Lägg särskilt märke till:
• Självmoduleringsteknik via signalpulser för bästa 

energieffektivitet. 
• Modern design med högblank glasaktig yta med 

touchinställning av temperaturen. 
• Avsedd för montage direkt på vägg, alternativt 

mot apparatdosa. 
• Anslutning av extern temperaturgivare är möjlig 

för modell S2 EXT. 
• Rumstermostatens inställningar kan låsas genom 

en kombinationstryckning.
• Temperatursänkning kan ske via separat tidur 

(tidur ingår ej). 
• Ljudlös termostatfunktion. 
• Enkel funktionskontroll via LED.

LK Rumstermostat S2, 24 V NO

Monteringsanvisningar | LK Rumstermostat S2, 24 V NO
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Monteringsanvisningar | LK Rumstermostat S2, 24 V NO

Temperaturlåsning
För montage i t.ex. offentlig miljö kan det finnas 
behov av att låsa termostatens temperaturinställ-
ning. 

• Låsning utförs genom en kombinationstryck-
ning. Håll båda knapparna dvs. pil upp- 
resp. pil ner samtidigt intryckta under ca  
20 sek. När funktionen blir aktiv visar ter-
mostaten ”LOC” för lock, dvs. låst termostat. 
Rumstermostaten återgår sedan till att visa 
aktuell rumstemperatur. Om man försöker 
göra en temperaturförändring kommer ter-
mostaten att visa ”LOC” som en information 
att termostaten är låst.

• Upplåsning utförs på samma vis som lås-
ning, dvs. håll båda knapparna dvs. pil upp- 
resp. pil ner samtidigt intryckta under ca  
20 sek. Rumstermostaten visar att funktionen 
blir inaktiverad genom att visa ”OPn” för 
open, dvs. öppen.

Textmeddelande vid låst temperaturinställning

Upplåst temperaturinställning, visas vid upplåsning

OBS! Om LK Kopplingsbox NO eller  
LK Kopplingsplint 1 används följ istället 
aktuell produkts inkopplingsschema. 

Demontering av termostatens bakstycke

24V~

1 2 4 5

Inkoppling LK Rumstermostat S2

24V~

1 2 4 5 11 12

Inkoppling LK Rumstermostat S2 EXT med möjlighet för 
inkoppling av extern givare 
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Monteringsanvisningar | LK Rumstermostat S2, 24 V NO

Anslutning av LK Extern givare ICS/S2
LK Extern givare ICS/S2 är avsedd att använ-
das tillsammans med LK Rumstermostat S2 EXT 
när t.ex. golvtemperaturen ska regleras. Giva-
ren kopplas in till plint 11 och 12 i termostaten, 
se kopplingsschema. Om det är nödvändigt kan 
den externa givarens förlängas upp till 50 meter. 
Använd samma kabelarea eller större som giva-
ren vid förlängning. Obs! Undvik parallell för-
läggning med starkströmsinstallation, ex på ka-
belstege.

Den externa givaren placeras enligt följande:
Ingjutning i betong
Innan gjutning placeras ett tomrör normalt ca  
1,5 meter ut i rummet. Beakta att placeringen blir 
på en representativ plats för den yta/zon som ska 
regleras. Givarens ände ska sluta mitt emellan 
två golvvärmerör. Tomrörets ände tätas med tejp 
eller motsvarande så att betong inte kan tränga 
in i tomröret. Försök placera tomröret så högt 
som möjligt i konstruktionen eftersom detta ger 
en mer optimal reglering av golvytetemperatu-
ren. Den externa givaren förs in i tomröret innan 
gjutning och ansluts till termostaten enligt ovan 
beskrivning.

LK HeatFloor 22, LK EPS 30/50/70 eller  
LK Silencio
Fräs ett spår i spårskivans ovansida. Placera ett 
tomrör i det frästa spåret, avsluta tomröret mitt 
emellan två värmefördelningsplåtar. Beakta att 
placeringen blir på en representativ plats för den 
yta/zon som ska regleras. Den externa givaren 
förs in i tomröret före golvläggning och ansluts 
till termostaten enligt ovan beskrivning.

Golvvärme i glespanel
Placera ett tomrör mitt emellan två värmefördel-
ningsplåtar, fäst tomröret i kanten av glespane-
len med hjälp av klammer för tomrör. Beakta att 
placeringen blir på en representativ plats för den 
yta/zon som ska regleras. Den externa givaren 
förs in i tomröret före golvläggning och ansluts 
till termostaten enligt ovan beskrivning.

Släckning av temperaturvisning och LED
Rumstermostatens temperaturvisning samt funk-
tions LED kan släckas. Efter släckning av tempe-
raturvisning samt LED är termostaten fortsatt 
aktiv. För avläsning samt förändring av tempe-
ratur tänds temperaturvisningen upp när någon 
av touchknapparna vidrörs. Termostaten återgår 
kort därefter till släckt läge. Släckning av tempe-
raturvisning utförs lämpligen för sovrum.

• Släckning av rumstermostatens tempera-
turvisning utförs genom att hålla den högra 
pilknappen intryckt under ca 5 sek. När 
funktionen blir aktiv visar termostaten ”doF” 
för display off, dvs. display släkt.

• För återställning till normalt tänd tempera-
turvisning utförs det genom att hålla den hö-
gra pilknappen intryckt under ca 5 sek. När 
funktionen blir inaktiverad visar termostaten 
”don” för display on, dvs. display tänd.

Textmeddelande vid släckning av temperaturvisning

Textmeddelande vid återgång till tänd temperaturvisning
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Monteringsanvisningar | LK Rumstermostat S2, 24 V NO

Temperaturområde för självmodulering

Self  modulation 0%

Self  modulation changing

Self  modulation 100%

Temperaturområde för självmodulering, cykeltid 42 min.

Energideklaration enligt EU 811/2013

Temperaturregulatorns klass IV
Temperaturregulatorns bidrag till 
säsongsmedelverkningsgraden för 
rumsuppvärmning

2%

Mått
80

112

16

LK EPS 16
Placera ett tomrör längs golvvärmeinstallatio-
nens långsida med riktning mot närmsta kortsida.  
Vid kortsidan sågas ett ca 2 meter långt jack i EPS-
skivan mätt från kortsidan, i detta jack placeras 
tomröret. Den externa givaren förs in i tomröret 
före golvläggning och ansluts till termostaten en-
ligt ovan beskrivning. Beakta att placeringen blir 
på en representativ plats för den yta/zon som ska 
regleras.

LK Golvvärmelist 8/ LK Golvvärmelist 12
Placera ett tomrör längs golvvärmeinstallatio-
nens långsida med riktning mot närmsta kort-
sida. Vid kortsidan förläggs tomröret mitt emel-
lan två golvvärmerör och avslutas normalt ca 
1,5 meter in. Tomrörets ände tätas med tejp eller 
motsvarande så att betong/golvspackel inte kan 
tränga in i tomröret. Den externa givaren förs in 
i tomröret innan gjutning och ansluts till termo-
staten enligt ovan beskrivning. Beakta att place-
ringen blir på en representativ plats för den yta/
zon som ska regleras.

Tekniska Data LK Rumstermostat S2 

Spänning 24 V AC (20….30 V, 50….60 Hz) NO strömlöst 
öppen
Bryteffekt max 22 W (625 mA)
Egeneffekt 2 W
Max 5 st LK Ställdon 24 V NO per rumstermostat 
Temp. område 5–45 °C
Ingång för temp. sänkning -3 K
Cykeltid för självmodulering 42 min
Område för självmodulering 2 K
Färg, hus och täckram vit RAL 9003, frontglas högblank 
vit/isgrå 
Skyddsklass III
Kapslingklass IP30
Lagringstemperatur -25 till +80 °C
Rel. fuktighet (lager) <80 % ej kondenserande
Arbetstemperatur 0 till + 50 °C
Extern givare, Längd 3 m, typ NTC 10 kΩ (tillval)
Mått 80 x 112 x 16 mm 
Täckande mått med monterad täckram 80 x 112 mm
Täckande mått utan monterad täckram 65 x 98 mm

LK Systems AB, Box 66, 161 26 Bromma | www.lksystems.se



Drift och skötsel
Thermopanel och Thermocon

I samband med konstruktionsarbetet har VVS-konsulten gjort 

omfattande dimensioneringsberäkningar för att optimera Din 

värmeanläggning. Vid installationen har varje radiator och kon-

vektor  justerats till hög verkningsgrad och skön komfort. Det är 

därför av största vikt att Du inte gör några förändringar i anlägg-

ningen utan att först rådgöra med en fackman.

Livslängden på värmesystemet är starkt beroende av att ingen 

syresättning av vattnet i anläggningen förekommer. Om trycket 

sjunker under drift och påfyllning måste göras skall systemet 

snarast kontrolleras. Innan systemet inregleras och termostater-

na monteras skall systemet renspolas. För att förhindra igensätt-

ning av ventiler rekommenderar vi att en smutsavskiljare monte-

ras in i systemet.

Om mineralolja kommer in och blandar sig med radiatorvattnet 

kan O-ringar och ventilkäglor skadas. Ventilernas funktion kan 

helt upphöra. Samtliga ventiler är utrustade med en utbytbar 

packbox. Den slits och måste kontrolleras och eventuellt bytas ut 

med jämna mellanrum.

Ljudproblem i en värmeanläggning beror oftast på för höga 

pumptryck. Därför bör man i samband med ljudproblem först 

kontrollera och eventuellt åtgärda detta. Garantivillkor 10 år.

TermosTaTvenTil

Termostatventilen är konstruerad så att den automatiskt håller den 

temperatur som Du själv bestämmer. Värmaren kan ibland vara helt 

eller delvis kall. Detta innebär inte att termostatventilen ej fungerar. 

Kontrollera istället temperaturen i rummet med en termometer och 

att den överensstämmer med inställt värde. 

För att termostatventilen skall fungera bra, fordras att känselkrop-

pen, som ofta är inbyggd i termostaten, är omgiven av en tempera-

tur som är så nära rummets temperatur som möjligt . Försvåra där-

för inte luftcirkulationen kring termostaten genom att möblera 

eller hänga tunga gardiner framför. 

lackskador/målning

Vid eventuell ommålning får inte färg som innehåller metaller 

användas, eftersom den typen av färg påverkar värmeavgivningen. 

Lagning av uppkomna lackskador görs lämpligast med en spetsig 

pensel och snabbtorkande färg. Rengör noga och skrapa bort even-

tuell rost.

rengöring

Vid rengöring får inga typer av lösningsmedel användas. Den pul-

vermålade ytan kan ta skada. Använd enbart tvållösning eller tvätt-

medel och torka rent.

lufTning

Normalt är anläggningen luftad då den tages i drift, men trots 

detta kan behov av luftning uppstå efter en tid. Detta visar sig i så 

fall genom porlande ljud och/eller nedsatt värmeavgivning.

Luftning utföres bäst på följande sätt.

• Ställ upp temperaturen på panna eller växlare så  

högt som möjligt under några timmar. På så sätt får man bun-

det syre att lämna vattnet.

• Stäng av termostatventilen och om möjligt cirkula-  

tionspumpen.

• Öppna försiktigt utluftningsventilen och stäng när det börjar 

komma vatten.

• Öppna därefter åter termostatventilen och starta  

pumpen.

Vid behov upprepas ovanstående ett antal gånger med cirka en till 

två timmars mellanrum. OBS! I hyreslägenheter skall fastighetsskö-

tare kontaktas om luftningsbehov föreligger.

Rettig Sweden AB 
Box 220 29, SE-250 22 Helsingborg 
Tel. 042 15 30 00, Fax 042 15 20 13
info@rettig.se, www.thermopanel.se 0
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•   Miljövänlig

•   Noggrann

•   Energibesparande

• Dimension:  M28x1,5

• Temperatur:  0°C till +28°C
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Beskrivning           

Användningsområde
Termostat Evosense används för att reglera rumstemperaturen 
via termostatventiler i värmesystem. 
MMA Evosense passar alla MMA’s termostatventiler och radiatorkoppel.

Beskrivning
Evosense är en självverkande ställbar termostat anpassad till MMA’s 
ventilsortiment för att ge bästa möjliga rumsreglering. 
Inställt värde visas i ett fönster på termostaten, den fi nns som standard 0-28°C, 
men kan levereras max- eller minbegränsad från fabrik. 
Symbolen * skyddar mot frostskada i exempelvis rum som inte används. 
Ventilen stängs för fl öde när termostaten är inställd på siffran 0. 
Vid service/underhåll rekommenderar vi att anslutande ledning proppas.
MMA’s beteckningar avser stängtemperaturer, då termostaten är helt stängd. 
Rumstemperatur som blir i rummet ligger ca 2°C lägre. 
Evosense passar på alla MMAs ventiler och har en anslutning som är M28x1,5, 
för ventiler av annat fabrikat fi nns den även med anslutning M30x1,5. 
Termostaten är energiklassad i enlighet med TELL Klass A. 
Evosense är godkänd enligt EN215 tillsammans med 
FVR10, FVV10, FVAV10, FVR15, FVV15 och FVAV15. 

Evosense Sprint är utrustad med balanseringssprint för möjliggöra exakt 
och tidsbesparande driftsättning. 
Evosense Sprint skall användas till termostatventilen FVRe.

Evosense Remote används där givaren inte kan placeras vid radiatorventilen.

026

Paul
Rektangel
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Evosense i standardutförande med dold begränsning. 
Temperaturområden enligt nedan.

Beställningsbeteckningar 

RSK - nummer Artikel nummer Benämning Beskrivning Kulör Anmärkning

480 67 37 2013201028 Evosense 0-28°C, M28x1,5 vit

480 67 38 2013201018 Evosense 0-18°C, M28x1,5 vit

480 67 39 2013201019 Evosense 0-19°C, M28x1,5 vit

480 67 40 2013201020 Evosense 0-20°C, M28x1,5 vit

480 67 41 2013201021 Evosense 0-21°C, M28x1,5 vit

480 67 42 2013201022 Evosense 0-22°C, M28x1,5 vit

480 67 43 2013201023 Evosense 0-23°C, M28x1,5 vit

480 67 44 2013201024 Evosense 0-24°C, M28x1,5 vit

480 67 45 2013201025 Evosense 0-25°C, M28x1,5 vit

480 67 46 2013201026 Evosense 0-26°C, M28x1,5 vit

480 68 20 2013001028 Evosense 0-28°C, M30x1,5 vit

Produktuppgifter

RSK - nummer Artikel nummer Benämning Beskrivning Kulör Anmärkning

480 67 47 2013201818 Evosense 8-18°C, M28x1,5 vit

480 67 48 2013201819 Evosense 8-19°C, M28x1,5 vit

480 67 49 2013201820 Evosense 8-20°C, M28x1,5 vit

480 67 50 2013201821 Evosense 8-21°C, M28x1,5 vit

480 67 51 2013201822 Evosense 8-22°C, M28x1,5 vit

480 67 52 2013201823 Evosense 8-23°C, M28x1,5 vit

480 67 53 2013201824 Evosense 8-24°C, M28x1,5 vit

480 67 54 2013201825 Evosense 8-25°C, M28x1,5 vit

480 67 55 2013201826 Evosense 8-26°C, M28x1,5 vit

RSK - nummer Artikel nummer Benämning Beskrivning Kulör Anmärkning

480 67 56 9001504 Evosense  0-28°C, M28x1,5 vit 100-pack bulk

480 67 57 9001507 Evosense 0-22°C, M28x1,5 vit 100-pack bulk

480 67 58 9001506 Evosense 0-23°C, M28x1,5 vit 100-pack bulk

480 67 59 9001505 Evosense 0-24°C, M28x1,5 vit 100-pack bulk

480 67 60 9001510 Evosense 8-22°C, M28x1,5 vit 100-pack bulk

480 67 61 9001509 Evosense 8-23°C, M28x1,5 vit 100-pack bulk

480 67 62 9001508 Evosense 8-24°C, M28x1,5 vit 100-pack bulk

Paul
Markering
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1. Montage vinkrelrätt mot golv a. Färdig vägg b. Färdigt golv
2. ROT-montering 
3. Hörnmontage

a.

Min 100

1.

b.

2.

3.

Ifö Sign WC-stol 6860, inbyggt S-lås

WC-stol med hel cisternkåpa för enklare rengöring,
och fri från kondens. Fresh WC som standard, vilket
ger doft och underlättar rengöring genom en
doseringstablett som stoppas i via spolknappen.
Inbyggt S-lås. Mjuksits ingår. Spolknapp 4/2-
litersspolning. Sitthöjd utan sits 42 cm. Modellen
finns även i en variant utan skruvhål för att kunna
limmas/silikoneras istället för att skruvas fast.

WC-stolen är behandlad med vår rengöringsvänliga
glasyr Ifö Clean och godkänd enligt Nordisk
kvalitetssäkring.

I leveransen ingår
Monteringssats Ifö nr Z98380
består av:
4 st rostfria skruvar,
avstängningsventil
Täcklucka för avlopp
Drift- och skötselanvisning
Delbar mjuksits med lock
Täckhattar för skruv och för
limning

Produkt Ifö nr RSK nr

Vit med Ifö Sign mjuksits vit 686006511 785 69 02
Vit med Ifö Sign hårdsits vit, snabbkoppling eller fasta beslag 686006011 785 69 36
Vit med Ifö Sign hårdsits vit, mjukstängande, snabbkoppling eller fasta
beslag

686006311 785 69 62

Vit med Ifö Sign hårdsits vit, snabbkoppling eller fasta beslag, hål för
armstöd

68600601100020 785 69 74

Vit med Ifö Sign mjuksits vit, enkelspolning 4 l, vit spolknapp 686006597 785 69 00
Vit utan skruvhål för limning och Ifö Sign mjuksits vit 68600651100010 785 69 03
Vit utan skruvhål med Ifö Sign hårdsits vit, mjukstängande, snabbkoppling
eller fasta beslag 

68600631100010 785 69 87

860

355

95

   360-415
* 320-375

Ø102

20

70

4040

650

420

6860, standardmodell med
inbyggt S-lås

Typgodkänd hel- och halvspolning.
Stor spolning ställbar mellan 3.5 till
8 liter. Liten spolning ställbar mellan
2 till 4 liter. Vid leverans är
spolvolymen inställd på 4/2 liter.
686006597 - Vid leverans är
spolmängden inställd till 4 liter. Kan
ställas in på 4-8 liter.
Måttolerans +/- 2%

Tillbehör:
Fresh WC 7 pack, Ifö nr 94683 RSK
7922203.

 

Passar till
Ifö Support toalettarmstöd 98126
tillsammans med Ifö Sign WC-stol,
hårdsits med fasta beslag.

* Med avstängningsventil. Sitsbulthål c/c 155.
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Mora MMIX B5 tvätt, lyftventil

Tel: 0250 - 59 60 00 Fax: 0250 - 59 64 60 • kundservice@moraarmatur.se • www.moraarmatur.se

Mora MMIX B5 tvätt, lyftventil

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en 
smeksamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika mil-
jökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig mil-
jöhänsyn. Blandaren är blyfri.

- Med lyftventil
- ESS (Energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
- Eco (Energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare5 l/min)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®

- Godkänd av reumatikerförbundet
- Lead Free (blyfri)
- Hålmått Ø28-37 mm

Tel: 0250 - 59 60 00 Fax: 0250 - 59 64 60 • kundservice@moraarmatur.se • www.moraarmatur.se

Utförande MA nr RSK nr
Krom, energiklass B 73 30 50.CA 8344506
Krom, 9 l/min, med plusflöde, en-
ergiklass B

73 30 50.TT 8344507
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Mora MMIX K2 kök

Tel: 0250 - 59 60 00 Fax: 0250 - 59 64 60 • kundservice@moraarmatur.se • www.moraarmatur.se

Mora MMIX K2 kök

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en 
smeksamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika mil-
jökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig mil-
jöhänsyn.

- ESS (Energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
- Eco (Energi- och vattenbesparande strålsamlare9 l/min)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®

- Svängbar pip 110°
- Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan kv och vv, inställd på kv
- Lead Free (blyfri)
- Hålmått Ø33-37 mm

Tel: 0250 - 59 60 00 Fax: 0250 - 59 64 60 • kundservice@moraarmatur.se • www.moraarmatur.se

Utförande MA nr RSK nr
Krom 73 22 50 8318166
Krom, med plusflöde 73 22 50.TT 8318165
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Mora MMIX Shower Kit 160 c/c

BL3
Mora MMIX Shower Kit 160 c/c

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en 
smeksamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika mil-
jökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig mil-
jöhänsyn. Blandarna är blyfria.

Består av:

Mora MMIX Duschblandare (MA nr 731000.0011):
- Tryckbalanserad termostatinsats
- Säkerhetsspärr 38°
- Eco stop 9 l/min vid 3 bar
- Lead Free (blyfri)
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
Mora MMIX Duschanordning (MA nr 130310):
- Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang
- Med tvålkopp
- Med variabelt c/c-mått för befintliga skruvhål
- Med antikalksystem "Easy-Clean"
- Eco (Energi och vattenbesparande handdusch 9 l/min)

Utförande MA nr RSK nr
Krom/Svart, energiklass A 73 13 20.0011 8344037
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Mora MMIX Shower System Kit 
160 c/c

BL3 (Tillval)
Mora MMIX Shower System Kit 160 c/c

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en 
smeksamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika mil-
jökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig mil-
jöhänsyn. Blandaren är blyfri.

Består av:

Mora MMIX Duschblandare (MA nr 731050.0011):
- Tryckbalanserad termostatinsats
- Säkerhetsspärr 38°
- Eco stop 9 l/min vid 3 bar
- Lead Free (blyfri)
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Mora MMIX Shower System (MA nr 130313):
- Omkastare med keramisk tätning
- Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang
- Med antikalksystemet "Easy-Clean"
- Duschröret kan kapas vid behov
- Justerbart väggfäste
- Omkastaren kan monteras med vredet framåt eller åt sidan
- Eco (Energi och vattenbesparande- handdusch 9 l/min, taksil 12 l/min)
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Mora MMIX Shower System Kit 
160 c/c
Tel: 0250 - 59 60 00 Fax: 0250 - 59 64 60 • kundservice@moraarmatur.se • www.moraarmatur.se

Utförande MA nr RSK nr
Krom/Svart 73 13 00.0011 8344165
Krom/Svart, 150 c/c 73 13 02.0011 8344200
Tel: 0250 - 59 60 00 Fax: 0250 - 59 64 60 • kundservice@moraarmatur.se • www.moraarmatur.se



Mora Garden II vattenutkastare

Tel: 0250 - 59 60 00 Fax: 0250 - 59 64 60 • kundservice@moraarmatur.se • www.moraarmatur.se

Mora Garden II vattenutkastare

Med Mora Garden II har du ständig tillgång på vatten i din trädgård. Trädgårdskranen är mycket driftsäker och lät-
tinstallerad. När du stängt av vattnet och tagit bort slangen med dess anslutning, så töms Mora Garden II autom-
atiskt på kvarvarande vatten. Det gör den frostsäker.

- Med frostfritt placerat återströmningsskydd
- Nyckel och metallratt ingår
- Med inbyggd backventil
- Skjutbar väggbricka för justering mot väggtjocklek, alt. utsprång
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Tel: 0250 - 59 60 00 Fax: 0250 - 59 64 60 • kundservice@moraarmatur.se • www.moraarmatur.se

Utförande MA nr RSK nr
Råförkromad, för väggtjocklek max 
300

40 05 36 4316072

Råförkromad, för väggtjocklek max 
400

40 05 37 4316075
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Diskmaskinsavstängning

Tel: 0250 - 59 60 00 Fax: 0250 - 59 64 60 • kundservice@moraarmatur.se • www.moraarmatur.se

Diskmaskinsavstängning

Tel: 0250 - 59 60 00 Fax: 0250 - 59 64 60 • kundservice@moraarmatur.se • www.moraarmatur.se

Utförande MA nr RSK nr
Krom 30 09 92 8322307

TV1



RSK NR / ART NR

7113930

Brage är gruppnamnet för golvbrunnar med vertikala utlopp.
Brage 75 är tillverkad i polypropen (PP). Den senare har en
lång tapp som kan kortas av (genom att såga av den). För
användning i både vinyl och klinkersgolv.

PRODUKTINFORMATION

RSK nr / ART nr 7113930

Kapacitet Minst 0,8 liter/sekund, enligt SS-EN 1253.

Anslutning Botten, Ø75 mm.

Sildimension Ø150 mm.

Material Plast (PP).

Övrigt Klämring 7141315, plast sil 7138446 och vattenlås 7118069 ingår som standard.

BRAGE 75 - Ø150 MM

REKOMMENDERADE VAL

1/3Purus AB
Södra Dragongatan 15, 271 39, Ystad
info@purus.se, www.purus.se

Vår ständiga produktutvecklng kan medföra
ändringar i utförande, design och konstruktion,
vilket vi förbehåller oss rätten till.

/uploads/tx_pxaproductmanager/pxa-fal-qbank-3895a2d047f5d2c14122cb86a71d3172139ad644.jpg
/pdf/?tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.purus.se%2Fprodukter%2Fprodukt%2Fbrage-75-oe150-mm%2F%3Fpdf%3D1
Paul
Rektangel



NOOD PLAST
RSK NR / ART NR  7138448

NOOD-LÅS ROSTFRI
RSK NR / ART NR  7138433

STÅL-RAN
RSK NR / ART NR  7118084

CENTER
RSK NR / ART NR  7118109

RSK NR / ART NR

7113522

Oden är en golvbrunn av plast, Ø150 mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nr / ART nr 7113522

Kapacitet Minst 0,8 liter/sekund, enligt SS-EN 1253

Anslutning Sida, Ø75 mm.

Sildimension Ø150 mm.

Material Plast (PP)

Övrigt Klämring 7141315, plast sil 7138446 och vattenlås 7118069 ingår som standard.

ODEN - Ø150 MM

REKOMMENDERADE VAL

1/2Purus AB
Södra Dragongatan 15, 271 39, Ystad
info@purus.se, www.purus.se

Vår ständiga produktutvecklng kan medföra
ändringar i utförande, design och konstruktion,
vilket vi förbehåller oss rätten till.

B2

/uploads/tx_pxaproductmanager/561_pxa-fal-qbank-bcc3fe1f6a2e6fe2a723905628738169ff3eca81.jpg
/pdf/?tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.purus.se%2Fprodukter%2Fprodukt%2Foden-oe150-mm%2F%3Fpdf%3D1
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RSK NR / ART NR

7138448

Torkar vattenlåset i golvbrunnen ut? Kommer det lukt från
avloppet? Med NOOD-lås hindrar du lukt från avlopp,
alltid! Passar särskilt i miljöer med liten vattenförbrukning
eller vid längre tids oanvändning.

PRODUKTINFORMATION

RSK nr / ART nr 7138448

Material Plast (PP).

Övrigt Levereras med låsring som tål ett bakvattentryck på 1 meter vattenpelare.

NOOD PLAST

1/2Purus AB
Södra Dragongatan 15, 271 39, Ystad
info@purus.se, www.purus.se

Vår ständiga produktutvecklng kan medföra
ändringar i utförande, design och konstruktion,
vilket vi förbehåller oss rätten till.

/uploads/tx_pxaproductmanager/pxa-fal-qbank-f232598e6c2bcf9d961844c134586c103e4f0323.jpg
/pdf/?tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.purus.se%2Fprodukter%2Fprodukt%2Fnood-plast%2F%3Fpdf%3D1


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER 

 

                                     

 

 

 

 

 

         

 

TVÄTTMASKINSAVLOPP FÖR VÄGGMONTAGE     
Komplett med spillmuff, vattenlås, rörböj och väggbricka 

  

RSK 808 2371    Art nr 70740     32mm 

RSK 808 2374    Art nr 70750     40mm 

                           
Samtliga delar är tillverkade i PP, förutom röret, ABS. Normalt behövs inget underhåll annat än att 

(synliga) delar torkas av med trasa och vanligt milt rengöringsmedel.  

 

 

Användningsområde:  
 

För anslutning av tvättmaskin till vägg. 

 

 

Montering: 
 

Tag reda på ev. krav som gäller för håltagning av tätskikt etc. 
 

Mät ut installationen. 
 

Märk ut spillmuff på vägg. 

! Notera att visa maskiner har krav om minhöjd på utloppslang. 

! Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler. 
 

Vid behov kan (ABS) röret kapas till lämplig längd. 

 Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig  

 utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapspånor, så att  

 tätningen ej skadas vid montaget.  
 

Montera vägghuv på rör och utloppsrör rör i vägg. 

Vi rekommenderar att gummitätningar i muffar smörjs innan montage, med t.ex. Glidex,  

(OBS använd inte smörjmedel mellan rör och vattenlås !) 
 

Fäst spillmuff  i vägg. 
 

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät ! 
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Rengöring: 
 

Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan. 

 

 Skruva loss spillmuffen från väggen. 

 Gänga ur spillmuffen ur vattenlåsets övre del, med händerna. 

OBS Det nya raka vattenlåset har en integrerad packning i dykröret.  

Alltså det finns ingen lös packning! 

(Har du en äldre modell har du en svart platt packning som du ska återanvända) 

 Gänga loss den övre delen av vattenlåset, med händerna och lyft  

av överdel med dykrör. 

 Lyft ur ”koppen” och rengör invändigt (samt alla lösa delar) 

(Man kan behöva trycka underifrån på koppen för att den ska lossna) 

 Montera sedan ihop delarna igen med handkraft (OBS inga verktyg) 

 Testa att produkten är tät! 

 

Tänk på att plastgängor är mjuka. Var noggrann att gängan löper in rätt och att den inte skär. Använd 

ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sväljkapacitet 0,6liter/sek 

 

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90° 

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider 
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