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1 Henvisninger til bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen er et viktig bidrag til sikker og feilfri funksjon av enheten.

Bruksanvisningen har følgende oppgaver:

• Avverge farer for personellet.

• Bli kjent med enheten.

• Oppnå optimal funksjon.

• Registrere feil til rett tid og utbedre disse.

• Unngå feil på grunn av feil betjening.

• Unngå reparasjonsutgifter og nedetider.

• Øke påliteligheten og levetiden.

• Hindre skader på miljøet.

Firmaet Reflex Winkelmann GmbH påtar seg intet ansvar for skader som oppstår på grunn av at denne bruksanvisningen ikke er fulgt. I
tillegg til denne bruksanvisningen må nasjonale regler og bestemmelser i oppstillingslandet overholdes (forebygging av ulykker, vern av
miljøet, sikkerhetsmessig og fagmessig riktig arbeid osv.).

Denne bruksanvisningen beskriver enheten med en grunnutrustning for avgassing og grensesnitt for valgfri tilleggsutrustning med
tilleggsfunksjoner. Informasjon om valgfritt tilleggsutstyr, se kapittel 4.6 "Valgfritt tilleggsutstyr" på side 12.

Merk!

Denne bruksanvisningen må leses og anvendes grundig av enhver som monterer disse apparatene eller utfører andre
arbeider på apparatet. Den skal utleveres til eieren av apparatet, og vedkommende skal oppbevare den lett tilgjengelig i
nærheten av apparatet.

2 Ansvar og garanti

Enheten er produsert i henhold til den nyeste teknologien og anerkjente sikkerhetstekniske regler. Likevel kan det ved bruk oppstå fare
for liv og helse til personellet hhv. tredjeperson, samt påvirke anlegget eller materielle verdier.

Det må ikke gjøres endringer f.eks. på hydraulikken eller gjøres inngrep i koblingen på enheten.

Produsentens ansvar og garanti er utelukket når feilen kan føres tilbake til en eller flere av følgende årsaker:

• Ikke tiltenkt bruk av enheten.

• Feil igangsetting, betjening, vedlikehold, overhaling, reparasjon og montering av enheten.

• Sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen er ikke fulgt.

• Enheten har vært brukt med defekte eller ikke forskriftsmessig monterte sikkerhetsinnretninger / beskyttelsesinnretninger.

• Vedlikeholds- og inspeksjonsarbeidet har ikke vært utført til rett tid.

• Bruk av ikke frigitte reserve- og tilbehørsdeler.

Fagmessig riktig montering og igangsetting av enheten er en forutsetning for garantikravene.

Merk!

La Reflex fabrikkundeservice utføre første gangs igangsetting samt det årlige vedlikeholdet, se kapittel 12.1 "Reflex-
fabrikkundeservice" på side 45.
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3 Sikkerhet

3.1 Symbolforklaring

3.1.1 Henvisninger i bruksanvisningen

Følgende henvisninger brukes i bruksanvisningen.

Fare

• Livsfare/alvorlige helseskader

– Respektive varselsymbol i kombinasjon med signalordet "Fare" angir en umiddelbar fare som fører til dødsfall
eller alvorlige (irreversible) personskader.

Advarsel

• Alvorlige helseskader

– Respektive varselsymbol i kombinasjon med signalordet "Advarsel" angir en fare som kan føre til dødsfall eller
alvorlige (irreversible) personskader.

Forsiktig

• Helseskader

– Respektive varselsymbol i kombinasjon med signalordet "Forsiktig" angir en fare som kan føre til lette
(reversible) personskader.

OBS!

• Materielle skader

– Dette symbolet i kombinasjon med signalordet "OBS" angir en situasjon som kan føre til skader på selve
produktet eller på gjenstander i produktets omgivelser.

Merk!

Dette symbolet i kombinasjon med signalordet "Merk" angir nyttige tips og anbefalinger for effektiv bruk av produktet.

3.1.2 Sikkerhetssymboler i bruksanvisningen

Følgende sikkerhetssymboler brukes i bruksanvisningen. De er også plassert på apparatet eller i apparatets omgivelser.

Dette symbolet advarer mot elektrisk spenning.

Dette symbolet advarer om varm overflate.

Dette symbolet advarer om overtrykk i ledninger og tilhørende koblinger.
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3.2 Krav til personellet

Montering og drift må kun utføres av fagpersonell eller personell som har fått spesiell opplæring i dette.

Den elektriske tilkoblingen og kablingen av enheten skal uføres av en fagperson iht. gjeldende nasjonale og lokale forskrifter.

3.3 Personlig verneutstyr

Ved alt arbeid på anlegget skal du bruke foreskrevet personlig verneutstyr, f.eks. hørselsvern, øyebeskyttelse, sikkerhetssko,
beskyttelseshjelm, beskyttelsesklær, beskyttelseshansker.

Du finner informasjon om det personlige verneutstyret i de nasjonale forskriftene i det aktuelle brukerlandet.

3.4 Tiltenkt bruk

Enheten er en ettermatingsstasjon for varmtvanns- og kjølevannssystemer. Den sørger for å opprettholde vanntrykk og ettermating av
vann i et anleggssystem. Drift må kun skje i korrosjonsteknisk lukkede systemer med vann med følgende egenskaper:

• Ikke korroderende

• Kjemisk ikke aggressiv

• Ikke giftig

Tilførsel av oksygen som følge av inntrenging i varme- og kjølevannsystemet, ettermating av vann osv. må minimeres på en sikker måte
under drift.

3.5 Ikke tillatte driftsforhold

Enheten er ikke egnet for følgende forhold.

• I mobil anleggsdrift.

• For bruk utendørs.

• For bruk med mineralolje.

• For bruk med antennelige medier.

• For bruk med destillert vann.

Merk!

Endringer på hydraulikken eller inngrep i koblingen er ikke tillatt.
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3.6 Restfarer

Dette apparatet er byttet etter nåværende tekniske standarder. Likevel kan restfarer aldri utelukkes.

Forsiktig – forbrenningsfare!

• I varmeanlegg kan høy overflatetemperatur føre til forbrenninger på huden.

– Vent til overflatene er avkjølt, eller bruk vernehansker.

– Plasser egnede varselhenvisninger i nærheten av apparatet.

Forsiktig – fare for personskader!

• Feil montering eller feil utført vedlikeholdsarbeid på tilkoblinger kan føre til forbrenninger og personskader hvis
varmt vann eller varm damp under trykk plutselig strømmer ut.

– Kontroller at monteringen er utført fagmessig korrekt.

– Kontroller at anlegget er trykkløst før du skal utføre vedlikeholdsarbeid på tilkoblinger.

Advarsel – høy vekt!

• Apparatene har en høy vekt. Dette medfører fare for personskader og ulykker.

– Til transport og montering må det benyttes egnet løfteutstyr.
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4 Apparatbeskrivelse

4.1 Beskrivelse

Enheten er en ettermatingsstasjon for varmtvanns- og kjølevannssystemer med en pumpe og en nettskilletank. Styringen av enheten
regulerer ettermatingen av ferskvann for anleggssystemet.

Med enheten kan man velge mellom to ettermatingsvarianter:

• Ettermating av ferskvann for anleggssystemer med membrantrykkekspansjonsbeholder.

• Ettermating av ferskvann for anleggssystemer med trykkholdestasjon.

4.2 Oversiktsvisning

1 Control Basic-styring 5 Pumpe "PU"

2 Posisjon til vannmangelbryteren "LS" i
nettskillebeholderen

OC Overløp fra nettskillebeholderen

3 Nettskillebeholder "BT" WC Ettermatingsledning ferskvann til enheten

4 Trykksensor "PIS" DC Ettermatingsledning til anleggssystemet
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4.3 Identifikasjon

4.3.1 Typeskilt

På typeskiltet finner du opplysninger om produsent, byggeår, produksjonsnummer samt de tekniske dataene.

Påføring på typeskiltet Betydning

Type Apparatbetegnelse

Serial No. Serienummer

min. / max. allowable pressure P Minimum / maksimum
tillatt trykk

max. continuous operating
temperature

Maksimum permanent
driftstemperatur

min. / max. allowable
temperature / flow temperature
TS

Minimum / maksimum
tillatt temperatur /
tilførselstemperatur TS

Year built Produksjonsår

min. operating pressure set up on
shop floor

Minimum driftstrykk stilt
inn på fabrikken

at site Innstilt minimum
driftstrykk

max. pressure saftey valve
factory - aline

Fabrikkinnstilt responstrykk
fra sikkerhetsventilen

at site Innstilt responstrykk fra
sikkerhetsventilen

4.3.2 Typenøkkel

Typenøkkel

Fillcontrol Auto Compact AC 8,5 (Pumpetype)
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4.4 Funksjon

1 Kontaktvannteller "FQIRA+" (Valgfritt tilleggsutstyr) WC Ettermatingsledning for ferskvann til enheten

2 Fillsoft (Valgfritt tilleggsutstyr) LS Signalledning for vannmangelbryter

3 Fillcontrol Auto Compact DC Ettermatingsledning til anleggssystemet

PIS Trykksensor LIS Ekstern signalledning fra en trykkholdestasjon

Ved hjelp av pumpen regulerer styringen av enheten ettermatingen av ferskvann for anleggssystemet.

Følgende funksjoner blir overvåket av styringen:

• Ettermatingstiden.

• Ettermatingssyklusene.

• Ettermatingsmengden med valgfri installasjon av kontaktvannteller.

Overvåkingen oppdager mindre lekkasjer i anleggsnettet. Ved en lekkasje blir ettermatingen av vann avbrutt av styringen hvis
ettermatingstiden eller ettermatingssyklusene overskrides. Vannmangelbryteren gir et signal til styringen hvis minimum vannivå i
nettskillebeholderen underskrides. Styringen slår av pumpen for å unngå tørrkjøring.

Med enheten kan man stille inn to ettermatingsvarianter. Ettermatingsvariantene er avhengig av anleggsystemet.

• Ettermating av vann i anleggssystemer med membrantrykkekspansjonsbeholder.

– Hvis minimum driftstrykk underskrides av anleggssystemet, gir trykksensoren et signal til styringen. Styringen slår på pumpen.
Ferskvann ettermates ut av nettskillebeholderen og inn i anleggssystemet. For beregning av fylletrykket inn i anleggssystemet,
se kapittel 7.2 "Registrere minimum driftstrykk P0 for styring" på side 27.

• Ettermating av vann med en trykkholdestasjon.

– Trykkholdestasjoner har en overvåking av fyllenivået. Hvis minimum fyllenivå underskrides, utløses det et signal fra
trykkholdestasjonen til styringen av enheten. Styringen slår på pumpen. Ferskvann ettermates ut av nettskillebeholderen og
inn i anleggssystemet.

Merk!

Ettermatingsvariantene stilles inn i kundemenyen, se kapittel 9.1.1 "Kundemeny" på side 34.
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4.5 Leveringsomfang

Leveringsomfanget blir beskrevet på leveringsbeviset, og innholdet vises på pakken.

Kontroller umiddelbart etter at varen er ankommet om den er komplett og om den er skadet. Informer umiddelbart om eventuelle
transportskader.

Grunnutrustning for ettermatingen:

• Den formonterte enheten.

• Bruksanvisning.

4.6 Valgfritt tilleggsutstyr

Følgende tilleggsutstyr og tilleggsfunksjoner kan leveres til enheten:

• Fillset eller Fillset Compact som tilkoblingskomponentgruppe til drikkevannssystemer.

• Avherding med Reflex Fillsoft.

• Utvidelser for Reflex Basic-styringer:

– I/O-moduler

– Bus-moduler:

• Lonworks Digital

• Lonworks

• Profibus DP

• Ethernet

Merk!

Det leveres ut separate bruksanvisninger sammen med tilleggsutstyret.
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5 Tekniske data

Etter-matingsstasjon med en pumpe for varmtvanns- og kjølevannssystemer med membran-trykkekspansjonsbeholdere eller
trykkholdestasjoner.

Type Fillcontrol Auto Comact

Artikkelnr. 8688500

Bredde 580 mm

Høyde 620 mm

Dybde 290 mm

Vekt 17,5 kg

Tillatt driftsovertrykk 10 bar

Tillatt driftstemperatur 30 °C

Tillatt omgivelsestemperatur >0 C – 45 °C

Ettermatingseffekt ≤ 195 l/t 

Min. nødvendig tilførselseffekt 400 l/t

Ettermatingstrykk til anlegget ≤ 10 bar 

Maks. tilførselstrykk til Fillcontrol 6 bar (ved overskridelse forkobles en trykkreduksjon)

Lydtrykknivå 55 dB

Kapslingsgrad IP IP 54

Strømforsyning

• Effekt 350 W

• Sikring 4 A

• Spenning 230 V

• Frekvens 50 Hz

Tilkobling ettermatingsledning innvendig gjenge (IG)

• Til enheten G 1/2 "

• Til anlegget G 1/2 "

Tilkobling overløp DN 32
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Effektdiagram

Ettermatingseffekt i liter / time

Ettermatingstrykk i bar
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6 Montasje

Fare – strømstøt!

• Livsfarlige skader på grunn av strømstøt.

– Sørg for at anlegget som apparatet monteres i er koblet spenningsfritt.

– Sørg for at anlegget ikke kan slås på igjen av andre personer.

– Sørg for at kun elektrikere utfører montasjearbeid på den elektriske tilkoblingen til enheten og at det gjøres iht.
elektrotekniske regler.

Forsiktig – fare for personskader!

• Feil montering eller feil utført vedlikeholdsarbeid på tilkoblinger kan føre til forbrenninger og personskader hvis
varmt vann eller varm damp under trykk plutselig strømmer ut.

– Kontroller at monteringen er utført fagmessig korrekt.

– Kontroller at anlegget er trykkløst før du skal utføre vedlikeholdsarbeid på tilkoblinger.

Forsiktig – forbrenningsfare!

• I varmeanlegg kan høy overflatetemperatur føre til forbrenninger på huden.

– Vent til overflatene er avkjølt, eller bruk vernehansker.

– Plasser egnede varselhenvisninger i nærheten av apparatet.

Forsiktig – Fare for personskader på grunn av fall eller støt!

• Bloduttredelser på grunn av fall eller støt mot anleggsdeler under monteringen.

– Bruk personlig verneutstyr (beskyttelseshjelm, beskyttelsesklær, beskyttelseshansker, sikkerhetssko).

Merk!

Bekreft fagmessig riktig montering og igangsetting i montasje-, igangsettings- og vedlikeholdssertifikatet. Dette er
forutsetningen for garantikravene.

– La Reflex fabrikkundeservice utføre første gangs igangsetting samt det årlige vedlikeholdet.
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6.1 Forutsetninger for monteringen

6.1.1 Kontroll av leveringstilstanden

Før levering blir enheten omhyggelig kontrollert og pakket. Skader under transport kan ikke utelukkes.

Merk!

Kontroller umiddelbart etter at varen er ankommet om den er komplett og mulige skader på grunn av en transport.

• Dokumenter transportskadene.
• Kontakt speditøren for å reklamere skadene.

6.2 Forberedelser

Forberedelser for montering av enheten:

• Uvedkommende har ingen adgang.

• Frostfritt, godt utluftet rom.

– Romtemperatur 0 °C til 45 °C.

• Fylle- og dreneringsmulighet.

– Still en fylletilkobling DN 15 iht. DIN 1988 T 4 til disposisjon.

– Klargjør et avløp for tømmevannet.

• Elektrisk tilkobling: 230 V~, 50 Hz, 16 A med forkoblet jordfeilbryter: Utløsningsstrøm 0,03 A.
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6.3 Gjennomføring

OBS! – Skader på grunn av feil montering

• Vær oppmerksom på ekstra belastninger på enheten på grunn av tilkoblinger av rørledninger eller apparater fra
anlegget.

– Sørg for at rørtilkoblingene til enheten til anlegget kobles spenningsfritt.

Enheten kan installeres hvor som helst i anleggssystemet når den drives i det tillatte trykk- og temperaturområdet, se kapittel 5
"Tekniske data" på side 13.

På anleggssystemer med membran-trykkekspansjonsbeholder må enheten monteres i nærheten av denne. På denne måten garanteres
det at fylletrykket for ettermating av ferskvann blir registrert via trykksensoren "PIS" i enheten. For beregning av fylletrykket, se kapittel
7.2 "Registrere minimum driftstrykk P0 for styring" på side 27.

Utfør følgende punkter for monteringen:

• Plasser enheten.

• Opprett tilkoblingene på vannsiden for enheten til anlegget.

• Opprett grensesnittene iht. koblingsskjemaet.

6.3.1 Montering av påbyggingsdeler

Monter følgende påbyggingsdeler på enheten:

• En stengekran med smussfanger for tilkobling på
nettskillebeholderen.

• En stengekran for tilkobling på anleggssystemet.

Utfør følgende monteringsarbeid:

1. Trekk det fremre kapslingsdekslet forsiktig av enheten.

2. Ta det øvre dekslet av kapslingen.

3. Monter stengekranen med smussfangeren og mellomringen på
tilkoblingen fra nettskillebeholderen.

– Under fasttrekkingen må du passe på at flottørventilen i
nettskillebeholderen ikke blir forvridd.

4. Kontroller den loddrette stillingen til flottørventilen for å unngå
at den slutter å fungere.

5. Monter stengekranen på tilkoblingen til pumpen til
anleggssystemet.

6. Forleng overløpet fra nettskillebeholderen.

– Før forlengelsen til et avløp.
7. Sett det øvre dekslet på kapslingen.
8. Sett det fremre kapslingsdekslet fra enheten på kapslingen.

Påbyggingsdelene er ferdig montert.

WC Tilkobling av ettermatingsledningen til
nettskillebeholderen

OC Tilkobling av overløpet til nettskillebeholderen

DC Tilkobling av ettermatingsledningen til
anleggssystemet
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6.3.2 Montering på vegg

Monter enheten på veggen. På baksiden av kapslingen er det hull
for montering på vegg.

Velg egnet festeutstyr iht. følgende:

• Etter veggens beskaffenhet.
• Etter vekten på enheten.

Merk!

Ved monteringen må du være oppmerksom på betjeningen av armaturene og tilførselsmulighetene til
tilkoblingsledningene.
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6.3.3 Hydraulisk tilkobling

6.3.3.1 Tilkobling til anleggssystemet

OBS! – Skader på grunn av feil montering

• Vær oppmerksom på ekstra belastninger på enheten på grunn av tilkoblinger av rørledninger eller apparater fra
anlegget.

– Sørg for at rørtilkoblingene til enheten til anlegget kobles spenningsfritt.

Tilkobling til anlegget

1 Kontaktvannteller (Valgfritt tilleggsutstyr) DC Ettermatingsledning til anleggssystemet

2 Reflex Fillsoft avherdingsanlegg (Valgfritt tilleggsutstyr) LIS Fyllenivåovervåking
– Ekstern signalkabel for ettermatingsvariantene

Levelcontrol

3 Fillcontrol Auto Compact LS Vannmangelbryter

WC Ettermatingsledning til enheten PIS Trykksensor
– For ettermatingsvarianten Magcontrol
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Klargjør tilkoblingen:

1. Velg nominell diameter "DN" for ettermatingsledningene.

• Ved en lengde på inntil 10 meter: DN 15.

• Ved en lengde på over 10 meter: DN 20.

Koble til ettermatingsledningene.

2. Koble til ettermatingsledningen "DC" på stengekranen fra pumpen.

3. Koble til ettermatingsledningen "DC" på anleggssystemet.

4. Koble til ettermatingsledningen "WC" på stengekranen fra nettskillebeholderen.

5. Koble til ettermatingsledningen "WC" på det eksterne ferskvannsnettet.

Ettermatingsledningene er ferdig tilkoblet.

Merk!

Installer en trykkreduksjon i ettermatingsledningen "WC" hvis trykket fra det eksterne ferskvannsnettet overskrider 6 bar.

Merk!

For valg av ettermatingsvariantene, se kapittel 6.4 "Koblings- og ettermatingsvarianter" på side 21.
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6.4 Koblings- og ettermatingsvarianter

Trykkavhengig ettermating av vann "Magcontrol" inn i anleggssystemet

WC Ettermatingsledning til enheten PIS Trykksensor

ST Smussfanger på stengekranen fra nettskillebeholderen LS Vannmangelbryter

BT Nettskillebeholder DN Nominell diameter til ettermatingsledningen

PU Pumpe

Ettermating av vann i anleggssystemer med membrantrykkekspansjonsbeholder.

Enheten må monteres i nærheten av membran-trykkekspansjonsbeholderen. På denne måten garanteres det at fylletrykket for
ettermating av ferskvann blir registrert via trykksensoren "PIS" i enheten. For beregning av fylletrykket, se kapittel 7.2 "Registrere
minimum driftstrykk P0 for styring" på side 27.
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Nivåavhengig ettermating av vann "Levelcontrol" inn i anleggssystemet

LIS Nivåsensor
– For overvåking av fyllenivået i trykkholdestasjonen

PU Pumpe

WC Ettermatingsledning til enheten PIS Trykksensor

ST Smussfanger på stengekranen fra nettskillebeholderen LS Vannmangelbryter

BT Nettskillebeholder DN Nominell diameter til ettermatingsledningen

Ettermating av vann i anleggssystemer med en trykkholdestasjon.

Trykkholdestasjoner har en overvåking av fyllenivået. Hvis minimum fyllenivå underskrides, utløses det et signal fra trykkholdestasjonen
til styringen av enheten. Styringen slår på pumpen. Ferskvann ettermates inn i anleggssystemet.

Merk!

For innstilling av ettermatingsvariantene, se kapittel 9.1.1 "Kundemeny" på side 34.

Merk!

Det er mulig å kombinere avherdingsanlegg og enheten, dette kan leveres som valgfritt tilleggsutstyr, se kapittel 4.6
"Valgfritt tilleggsutstyr" på side 12.
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6.5 Elektrisk tilkobling

Fare – strømstøt!

• Livsfarlige skader på grunn av strømstøt.

– Sørg for at anlegget som apparatet monteres i er koblet spenningsfritt.

– Sørg for at anlegget ikke kan slås på igjen av andre personer.

– Sørg for at kun elektrikere utfører montasjearbeid på den elektriske tilkoblingen til enheten og at det gjøres iht.
elektrotekniske regler.

Fare – Strømstøt!

• Livsfarlige skader på grunn av strømstøt. På deler av kretskortet til enheten kan det være en spenning på 230 V selv
om nettstøpslet er tatt ut av spenningsforsyningen.

– Før dekslene tas av, må styringen til enheten kobles fullstendig fra spenningsforsyningen.

De følgende beskrivelsene gjelder for standardanlegg, og er begrenset til nødvendige tilkoblinger på anleggssiden.

1. Gjør anlegget spenningsfritt, og sikre det mot gjeninnkobling.

2. Ta av dekslet.

3. Sett inn en kabelforskruing som er egnet for respektive kabel. For eksempel M16 eller M20.

4. Før alle kabler som skal legges på gjennom kabelforskruingen.

5. Koble til alle kablene iht. koblingsskjema, se kapittel 6.5.1 "Koblingsskjema" på side 24.

– For sikring på anleggssiden må du være oppmerksom på tilkoblingsledningene til enheten, se kapittel 5 "Tekniske data" på side
13.

Når alle tilkoblinger er opprettet iht. koblingsskjemaet, monterer du dekslet og kobler nettstøpslet til spenningsforsyningen 230 V.
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6.5.1 Koblingsskjema

1 Sikring "L" for elektronikk og magnetventiler 9 Digitale innganger
• Vannteller "WZ"
• Vannmangel "WM"

2 Sikring "N" for magnetventiler 10 Strømtilkobling for motorkuleventil

3 Magnetventil (ikke nødvendig ved tilkobling av
motorkuleventilen)

11 Analoginngang for trykk

4 Samlemelding 12 Eksternt ettermatingsbehov

5 Blir ikke brukt 13 Blir ikke brukt

6 Blir ikke brukt 14 Pumpe "PU"

7 Grensesnitt RS-485 15 Nettinnmating

8 Skjerm
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Klemmenu
mmer

Signal Funksjon Kabling

1 PE

Spenningsforsyning 230 V via kabel med nettplugg. Fabrikkmontert2 N

3 L

4 PE

Pumpe for ettermating. Fabrikkmontert5N N

6 M1 M 1

10 Y 1

Ikke i bruk. Fabrikkmontert11 N

12 PE

13 COM

Samlemelding (potensialfri).
På anleggssiden,
valgfritt

14 NC

15 NO

16 fri Eksternt ettermatingsbehov.

– F.eks. fra en trykkholdestasjon.

• For ettermatingsvarianten "Levelcontrol"

På anleggssiden,
valgfritt

17 Ettermating (230 V)

18 Ettermating (230 V)

19 PE skjerm

Ikke i bruk.
20 - Nivå (signal)

21 + Nivå (+ 18 V)

22 PE (skjerm) Analoginngang trykk.
• For indikering i displayet.
• For påstyring av ettermatingen.

– For ettermatingsvarianten "Magcontrol"

Fabrikkmontert
23 - Trykk (signal)

24 + Trykk (+ 18 V)

25 0 – 10 V (pådrag)

Ikke i bruk.
26 0 – 10 V (tilbakemelding)

27 GND

28 + 24 V (forsyning)

29 A

Grensesnitt RS-485.
På anleggssiden,
valgfritt

30 B

31 GND

32 + 24 V (forsyning) E1 Forsyning for E1 og E2. Fabrikkmontert

33 E1 Tilkobling for kontaktvannteller
• F.eks. i "Fillset", se kapittel 4.6 "Valgfritt tilleggsutstyr" på side

12.
• Brukes til å vurdere ettermatingen.

– Hvis kontakten 32/33 er tilkoblet, inntreffer telleimpulsen.

På anleggssiden,
valgfritt

34 E2 Tilkobling vannmangelbryter "LS"
• Brukes til å beskytte mot tørrkjøring av pumpen.

Brokoblet fra fabrikk
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6.5.2 Grensesnitt RS-485

Følgende funksjoner kan brukes via grensesnittet:

• Spørring om all informasjon fra styringen.

– Trykk

– Pumpens driftsstatuser.

– Oppsamlet mengde fra kontaktvanntelleren "FQIRA+".

– Alle meldinger, se kapittel 9.2 "Meldinger" på side 39.

– Alle oppføringer i feilminnet.

• Kommunikasjonen med styresentralene.

• Kommunikasjonen med andre enheter.

Merk!

Be om å få protokollen til grensesnittet RS-485 ved behov fra Reflex fabrikkundeservice.

• Informasjon om tilkoblingene.

• Informasjon om det tilbudte tilbehøret.

6.5.2.1 Tilkobling av grensesnittet RS-485

• Koble grensesnittet med en skjermet kabel til klemmene 29, 30, 31 fra kretskortet i koblingsskapet.

– For tilkobling av grensesnittet, se kapittel 6.5 "Elektrisk tilkobling" på side 23.

• Ved bruk av enheten sammen med en hovedsentral som ikke støtter noe grensesnitt RS-485 (f.eks. grensesnitt RS-232), må man
bruke en tilsvarende adapter.

Merk!

• Bruk følgende kabel for å koble til grensesnittet.

– LJYCY (TP), 4 × 2 × 0,8, maksimal samlet buslengde 1000 m.

6.6 Montasje- og igangsettingssertifikat

Data iht. typeskilt: P0

Type: PSV

Produksjonsnummer:

Enheten ble montert og satt i drift i henhold til bruksanvisningen. Innstilling av styringen tilsvarer de lokale forholdene.

Merk!

Hvis innstilte verdier for enheten blir endret på fabrikken, fører du inn dette i tabellen til vedlikeholdssertifikatet, se
kapittel 10.4 "Vedlikeholdssertifikat " på side 43.

for monteringen

Sted, dato Firma Underskrift

for igangsettingen

Sted, dato Firma Underskrift
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7 Første igangsetting

Merk!

Bekreft fagmessig riktig montering og igangsetting i montasje-, igangsettings- og vedlikeholdssertifikatet. Dette er
forutsetningen for garantikravene.

– La Reflex fabrikkundeservice utføre første gangs igangsetting samt det årlige vedlikeholdet.

7.1 Kontrollere forutsetningene for igangsetting

Enheten er klar for første igangsetting når arbeidet som er beskrevet i kapitlet Montering er ferdig. Vær oppmerksom på følgende ved
første igangkjøring:

• Monteringen av enheten er ferdig.

• Tilkoblingene på vannsiden til anleggssystemet er opprettet.

• Stengekranene fra enheten er lukket.

– Stengekran fra ettermatingsledningen "DC" til anleggssystemet.

– Stengekran fra ettermatingsledningen "WC" til ferskvannsnettet.

• Trykkovervåkingen "PIS" er driftsklar.

• Strømtilkoblingen er opprettet iht. nasjonale og lokale forskrifter.

Garanter spenningstilførselen på 230 V ved å koble til nettstøpslet. Styringen befinner seg i stoppdrift.

7.2 Registrere minimum driftstrykk P0 for styring

Minimum driftstrykk "P0" for enheten blir nødvendig for anleggssystemer med en membran-trykkekspansjonsbeholder.

Registrer minimum driftstrykk "P0" for enheten:

– Enheten er installert på samme nivå som membran-
trykkekspansjonsbeholderen:

• hst = 0, P0 = p0*

– Enheten er installert lavere enn membran-
trykkekspansjonsbeholderen:

• P0 = p0 + hst/10*

– Enheten er installert høyere enn membran-
trykkekspansjonsbeholderen:

• P0 = p0 - hst/10*

* p0 i bar, hst i meter

Merk!

Fylletrykket for ettermatingen av ferskvann inn i anleggssystemet blir beregnet på denne måten:

Fylletrykk ≥ P0 + 0,3 bar

Merk!

Under planleggingen må du påse at enhetens arbeidsområde ligger mellom starttrykket "PA" og sluttrykket "PE" i
arbeidsområdet til trykkholdingen.
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7.3 Fylle enheten med vann

Forsiktig – Fare for personskade på grunn av pumpestart!

• Skader på hånden og materielle skader på pumpen på grunn av pumpestart.

– Slå av spenningen til pumpen før du dreier pumpemotoren med et skrujern på viftehjulet.

Fyll enheten med vann:

1. Åpne sakte stengekranen i ettermatingsledningen "WC" fra
nettskillebeholderen.

– Nettskillebeholderen fylles med vann fra
ferskvannsnettet.

2. Kontroller at flottørventilen i nettskillebeholderen lukkes
som den skal.

– Det må ikke strømme vann fra overløpet fra enheten.
3. Åpne sakte stengekranen i ettermatingsledningen "DC" til

anleggssystemet.
– Trykkledningen fra nettskillebeholderen til pumpen

fylles med vann fra nettskillebeholderen.

Luft pumpen (1):

4. Løsne lufteskruen fra pumpen og luft pumpen til det
kommer ut boblefritt vann.
– Ved behov trekkes pumpen på viftehjulet til med en

skrutrekker til det kommer ut boblefritt vann.
5. Skru fast lufteskruen og kontroller at den er tett.

Enheten er ferdig fylt med vann.

7.4 Parameterer styringen i kundemenyen

I kundemenyen kan anleggsspesifikke verdier korrigere eller avleses. Ved første igangsetting må først og fremst fabrikkinnstillingene
tilpasses de anleggsspesifikke betingelsene.

– For tilpasning av fabrikkinnstillingene, se kapittel 7.4 "Parameterer styringen i kundemenyen" på side 28.

– For informasjon om betjening av styringen, se kapittel 9.1 "Håndtering av betjeningsfeltet" på side 33.
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7.5 Funksjonskontroll

Foreta en funksjonskontroll av enheten. Følgende funksjoner blir kontrollert:

• Ettermating av ferskvann.

• Tettheten til flottørventilen i nettskillebeholderen.

Følgende må gjennomføres før funksjonskontrollen:

• Sett styringen på manuell drift, se kapittel 8.1.2 "Manuell drift" på side 31.

• Rengjør smussfangeren, se kapittel 10.3.1 "Rengjøre smussfangeren" på side 42.

Gå fram på denne måten:

Kontroller at ettermatingen av ferskvann fungerer.

1. Ta det øvre ventilasjonsdekslet av enheten.
2. Ta av det runde dekslet på nettskillebeholderen.
3. Slå på pumpen "PU".
4. Kontroller fyllenivået i nettskillebeholderen.

– Hvis fyllenivået i nettskillebeholderen ikke synker:

• Slå av pumpen.

• Luft pumpen.

5. Kontroller den mekaniske funksjonen til stangen til
flottørventilen.
– Trykk stangen nedover.

• Ferskvann strømmer etter.

– Løft stangen.

• Flottørventilen lukkes.

Kontrollen av ettermatingen med ferskvann er ferdig.

Kontroller at flottørventilen er tett.

1. Slå av pumpen.

– Kuleventilen i ettermatingsledningen er åpnet.
– Kuleventilen etter pumpen er åpnet.

2. Forsikre deg om at fyllenivået i nettskillebeholderen ikke
forandrer seg.

– Hvis fyllenivået stiger til overløpet:

• Demonter flottørventilen.

• Rengjør tetningen.

• Monter flottørventilen med den rengjorte
tetningen.

Tetningskontrollen av flottørventilen er ferdig.

1 Stang til flottørventilen

Merk!

Luftingen av pumpen blir beskrevet i kapitlet Fylle enheten med vann under punkt 4, se kapittel 7.3 "Fylle enheten med
vann" på side 28.

Merk!

Kontakt ved behov Reflex fabrikkundeservice, se kapittel 12.1 "Reflex-fabrikkundeservice" på side 45.
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7.6 Starte automatisk drift

Automatisk drift blir startet etter første gangs oppstart. Følgende forutsetninger må være oppfylt for automatisk drift:

• Minimum driftstrykk "P0" er lagt inn i styringen.

• Enheten er fylt med vann.

• Alle nødvendige parametere er lagt inn i styringen.

• Funksjonskontrollen ble gjennomført

Start den automatiske driften på styringens betjeningsfelt:

• Trykk på knappen "Auto" for automatisk drift.

– Lysdioden "Auto" på betjeningsfeltet lyser som visuelt signal for automatisk drift.

Merk!

Første igangsetting er avsluttet på dette stedet.
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8 Drift

8.1 Driftstyper

8.1.1 Automatisk drift

Med automatisk drift blir enheten koblet til permanent drift. For å starte automatisk drift utfører du følgende punkt:

• Trykk på knappen "Auto" på betjeningsfeltet til styringen.

• Lysdioden "Auto" til automatisk drift lyser som visuelt signal for den permanente driften til enheten. Styringen overvåker
funksjonene for ettermatingen.

8.1.2 Manuell drift

Manuell drift fungerer som funksjonskontroller innenfor første igangsetting og vedlikehold av enheten. For å starte manuell drift utfører
du følgende punkt:

• Trykk på knappen "Manuell" på betjeningsfeltet til styringen.

– Lysdioden "Auto" i automatisk drift blinker som et visuelt signal for manuell drift.

– I displayet til styringen blinker "PU" som tilleggssignal for manuell drift.

Etter start av den manuelle driften, er det mulig å slå pumpen av og på manuelt.
Utfør følgende punkter:

• Du slår på pumpen med knappen "OK" på betjeningsfeltet til styringen.

– I displayet til styringen vises "PU !" som visuelt signal for innkobling av pumpen.

• Du slår av pumpen med knappen "OK" på betjeningsfeltet til styringen.

– I displayet til styringen vises "PU" som visuelt signal for utkobling av pumpen.

Merk!

Pumpen slås av etter 10 sekunder hvis det ikke foreligger noe ettermatingskrav.

8.1.3 Stoppdrift

Du slår av enheten med stoppdrift. Det foregår ingen funksjonsovervåking av styringen for ettermatingen. I stoppdrift er enheten uten
funksjon bortsett fra visningen i displayet.

For å starte stoppdrift utfører du følgende punkt:

• Trykk på knappen "Stopp" på betjeningsfeltet til styringen.

– Styringen slår av pumpen.

Merk!

Hvis stoppdrift er aktivert lenger enn 4 timer, utløses det en melding.

– Hvis "Potensialfri feilkontakt?" er stilt inn med "Ja" i kundemenyen, utløses det en melding på samlefeilkontakten.

Merk!

Velg stoppdrift for igangsetting av enheten.
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8.1.4 Sommerdrift

Ettermatingen av ferskvann må også være garantert utenfor drift av varme- og kjølesystemer. Slå ikke av enheten hvis trykkholdingen til
varme- og kjølesystemene er i drift.

8.1.5 Ny igangsetting

Forsiktig – Fare for personskade på grunn av pumpestart!

• Skader på hånden og materielle skader på pumpen på grunn av pumpestart.

– Slå av spenningen til pumpen før du dreier pumpemotoren med et skrujern på viftehjulet.

Etter langvarig stans (enheten er uten strøm eller befinner seg i stopp-drift) kan det hende at pumpen "PU" setter seg fast. Drei derfor
pumpen i gang med en skrutrekker på viftehjulet til pumpemotoren før ny igangsetting.

Merk!

Ved hjelp av en tvangsstart (etter 24 timer) kan du unngå at pumpen "PU" setter seg fast.
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9 Styring

9.1 Håndtering av betjeningsfeltet

1 Feillampe
• Lampen lyser rødt ved en feilmelding

7 Gå "tilbake" til menyen

2 Display 8 Auto
• For permanent drift

3 Auto-lampe
• Lampen lyser grønt i automatisk drift
• Lampen blinker grønt i manuell drift
• Lampen lyser ikke i stopp-modus

9 Gå til menyen "framover"

4 Stopp
• For igangsetting og ny innlegging av verdier i

styringen

10 Meny
• Hent fram kundemenyen

5 OK
• Bekreft handlinger

11 Quit
• Kvitter meldinger

6 Manuelt
• For tester og vedlikeholdsarbeid

Velge og endre parameter

• Velg parameterne med "OK"-knappen (5).

• Endre parameterne med skiftknappene (7) eller (9).

• Bekreft parameterne med "OK"-knappen (5).

• Bytt menypunkt med skiftknappene (7) eller (9).

• Bytt menynivå med knappen "Quit" (11).
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9.1.1 Kundemeny

I kundemenyen kan anleggsspesifikke verdier korrigeres eller avleses. Ved første igangsetting må fabrikkinnstillingene tilpasses de
anleggsspesifikke betingelsene.

Merk!

Beskrivelse av betjeningen, se kapittel 9.1 "Håndtering av betjeningsfeltet" på side 33.

Ved første igangsetting behandles alle gråmerkede menypunkter.

Skift til manuell drift med knappen "Manual".

Med knappen "Menu" skifter du til det første hovedmenypunktet "Kundemeny".

Skift til neste hovedmenypunkt.
• Du kommer til forrige hovedmenypunkt med knappen "Quit".
• Med opp/ned-knappene "▼▲" skjer navigeringen innenfor det valgte menypunktet.

▼Kundemeny

Endre til ønsket språk.

Språk

Endre visningene for "Time", "Minutt" og "Sekund" som blinker etter hverandre.
Innstilt klokkeslettet blir brukt av feilminnet. Klokkeslett:

Endre visningene for "Dag", "Måned", "År" som blinker etter hverandre.
Innstilt dato blir brukt av feilminnet. Dato:

Magcontrol
– Velg denne innstillingen ved en ettermating av ferskvann i anleggssystemer med en

membran-trykkekspansjonsbeholder.
Levelcontrol
– Velg denne innstillingen ved en ettermating av ferskvann i anleggssystemer med en

trykkholdestasjon.

Fillcontrol xx

Magcontrol

Oppføringen "Min. driftstrykk" vises i displayet når ettermatingen "Magcontrol" er stilt inn.

– Legg inn minimumstrykket "P0".
– For innstilling av minimum driftstrykk, se kapittel 7.2 "Registrere minimum driftstrykk

P0 for styring" på side 27.

Min. driftstrykk

01,8 bar (005)

Oppføringen "Sik. vent.trykk" vises i displayet når ettermatingen "Magcontrol" er stilt inn.
– Legg inn responstrykket til sikkerhetsventilen fra varme- eller kjølegeneratoren.

Sik. vent.trykk

03,0 bar (006)
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Skift til hovedmenyen "▼Ettermating".

• Du kommer inn i menyen med "OK"-knappen.

• Med opp/ned-knappene "▼▲" kommer du til neste hovedmenypunkt.
Ettermating˃

Skift til hovedmenyen "Ettermating˃".

• Du kommer til forrige hovedmenypunkt med knappen "Quit".

• Med opp/ned-knappene "▼▲" skjer navigeringen innenfor det valgte menypunktet.
▼Ettermating

Tid for en ettermatingssyklus:
– Hvis den innstilte tiden overskrides, avbrytes ettermatingen.
– Feilmeldingen "Ettermatingstid" utløses.

Maks. etterm.tid

020 min. (023)

Antall ettermatingssykluser:
– Hvis valgt antall ettermatingssykluser overskrides i løpet av 2 timer, avbrytes

ettermatingen.
– Feilmeldingen "Ettermatingstid" utløses.

Maks. etterm.sykl.

003 / 2 h (024)

Menypunktet "Med vannteller" vises i displayet.
– Velg en av følgende innstillinger:

Med vannteller.

JA: Kontaktvannteller "FQIRA+" er installert, se kapittel 4.6 "Valgfritt tilleggsutstyr" på
side 12.

JA (027)

Kontaktvanntelleren er forutsetningen for overvåking av ettermatingsmengden og
drift av et avherdingsanlegg.

NEI: Standardutførelse. Det er ikke installert noen kontaktvannteller.

De følgende oppføringene vises når "JA" er valgt under menypunktet "Med vannteller".

Ettermatingsmengde:

– Endre oppføringen med "OK"-knappen. Velg en av følgende innstillinger:
• Verdien som vises i displayet, tilbakestilles til "0" ved hjelp av "JA".
• Den viste verdien blir opprettholdt med "Nei".

Ettermatingsmengde

000020 l (028)

Maksimal ettermatingsmengde.

– Når innstilt mengde er overskredet, avbrytes ettermatingen.
– Feilmeldingen "Maks. etterm. men. overskredet" avgis.

Maks. etterm.men.

000100 l (029)

Avherding:
– Velg en av følgende innstillinger:

Med avherding

JA (030)

JA Det kommer forespørsler om avherdingen.

NEI: Det kommer ikke forespørsler om avherdingen.

Følgende oppføringervises kun når "JA" er valgt under menypunktet "Med avherding".

Sperre ettermating:

– Velg en av følgende innstillinger:

Sperr etterm.?

JA (031)
JA: Hvis valgt mykvannskapasitet overskrides, stoppes ettermatingen.

NEI: Ettermatingen blir ikke stoppet. Meldingen "Avherding" vises.
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Hardhetsreduksjon:

– Hardhetsreduksjon beregnes ut fra differansen til den totale vannhardheten til
råvannet GHfaktisk og ønsket vannhardhet GHnominell.
• Hardhetsreduksjon = GHfaktisk-GHønsketl °dH

Legg verdien inn i styringen. Se produsentens informasjon vedrørende fremmede
fabrikater.

Hardhetsreduksjon

10°dH (033)

Kapasitet mykvann:

Den oppnåelige mykvannskapasiteten beregnes ut fra type avherding som brukes og
hardhetsreduksjonen som er lagt inn.

–  Fillsoft I, mykvannskapasitet ≤ 6000/hardhetsred. l 
–  Fillsoft II, mykvannskapasitet ≤ 12000/hardhetsred. l 

Legg verdien inn i styringen. Ved fremmede fabrikater tar du produsentens verdi.

Kap. mykvann

00600 l (032)

Restkapasitet mykvann.

– Fortsatt tilgjengelig mykvannskapasitet.

Restkap.mykvann.

000020 l (035)

Utskifting av avherdingspatronen.

– Opplysninger fra produsenten om etter hvor lang tid (i måneder)
avherdingspatronene må byttes.

– Meldingen "Avherding" vises etter at tiden er utløpt.

Utskifting om

18 måneder (034)

Meldinger om vedlikeholdsanbefaling. Neste vedlikehold

Av: Uten vedlikeholdsanbefaling.

001 – 060: Vedlikeholdsanbefaling i måneder. 012 måneder

Utmating av meldinger på den potensialfrie feilkontakten, se kapittel 9.2 "Meldinger" på
side 39.
– Velg en av følgende innstillinger:

pot.fri feilkontakt

JA
ja: Utmating av alle meldinger.

nei: Utmating av meldinger som er merket med "xxx" (f.eks. "01").

Skift til undermenyen "Feilminne".

• Du kommer inn i menyen med "OK"-knappen.

• Du kommer til undermenyen med Skift opp/ned-knappene "▼▲".
Feilminne>

De siste 20 meldingene lagres med feiltype, dato, klokkeslett og feilnummer.

Du finner inndelingen av meldingene ER… i kapitlet Meldinger. ER 01…xx 05
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Skift til undermenyen "Parameterminne".

• Du kommer inn i menyen med "OK"-knappen.

• Du kommer til undermenyen med Skift opp/ned-knappene "▼▲".
Parameterminne>

De siste 10 innleggingene til min. driftstrykk lagres med dato og klokkeslett.

P0 = xx.x bar 11

Dato | Klokkeslett

Informasjon om programvareversjonen

Fillcontrol +

V1.00
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9.1.2 Servicemenyen

Denne menyen er passordbeskyttet. Tilgang er kun mulig for Reflex-fabrikkundeservice. Du finner en deloversikt over innstillingene i
servicemenyen i kapitlet Standardinnstillinger, se kapittel 9.1.3 "Standardinnstillinger" på side 38.

9.1.3 Standardinnstillinger

Styringen til enheten leveres med følgende standardinnstillinger. I kundemenyen kan verdiene tilpasses de lokale forholdene. I spesielle
tilfeller er en ytterligere tilpasning i servicemenyen mulig.

Kundemeny

Parameter Innstilling Kommentar

Språk DE Språket i menystyringen

Fillcontrol Plus Magcontrol For anlegg med membran-trykkekspansjonsbeholder

Minimum driftstrykk p0 1,5 bar Kun Magcontrol
se kapittel 7.2 "Registrere minimum driftstrykk P0 for
styring" på side 27.

Sikkerhetsventil trykk 3,0 bar Utløsningstrykk til sikkerhetsventilen til anleggets
varmeprodusent

Neste vedlikehold 12 måneder Hviletid til neste vedlikehold

Potensialfri feilkontakt NEI Kun meldingene som er markert i listen "Meldinger"

Ettermating

Maksimal ettermatingsmengde 1000 liter Kun ved styring med "Med vannteller ja"

Maksimal ettermatingstid 20 minutter Magcontrol

Maksimale ettermatingssykluser 3 sykluser på 2 timer Magcontrol

Avherding (kun når "med avherding ja")

Sperre ettermating Nei I tilfelle restkapasitet mykvann = 0

Hardhetsreduksjon 8°dH = Virkelig - Innstilt

Maksimal ettermatingsmengde 0 liter Oppnåelig ettermatingsmengde

Kapasitet mykvann 0 liter Oppnåelig vannkapasitet

Utskifting patron 18 måneder Bytte patron

Servicemenyen

Parameter Innstilling Kommentar

Ettermating

Trykkforskjell ettermating "NSP" 0,2 bar Kun Magcontrol

Trykkforskjell fylletrykk PF – P0 0,3 bar Kun Magcontrol

Vannmengde avhengig av kontakt 10 l / K Kun hvis en vannteller er installert. (f.eks. Fillset Impuls)

Maksimale fyllekontakter AV Begrensning av fyllemengden.
Kun hvis en vannteller er installert. (f.eks. Fillset Impuls)
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9.2 Meldinger

Meldinger med ER-koden vises i displayet til styringen. Meldingene velges med opp/ned-knappene på betjeningsfeltet til styringen.

I kundemenyen vises de 20 siste meldingene ved å velge feilminnet.

Årsakene til meldingene kan utbedres av eieren eller en fagbedrift. Ved behov kontakter du Reflex fabrikkundeservice.

Merk!

Utbedring av årsaken må bekreftes med "Quit"-knappen på betjeningsfeltet til styringen. Alle andre meldinger
tilbakestilles automatisk straks årsaken er utbedret.

Merk!

Potensialfrie kontakter, innstilling i kundemenyen, se kapittel 7.4 "Parameterer styringen i kundemenyen" på side 28.

ER-kode Melding Potensialfri
kontakt

Årsaker Utbedring Tilbakestill
melding

01 Min. trykk
– Kun ved

Magcontrol

JA Innstillingsverdi til
minimumstrykket "P0" ble
overskredet.
• Vanntap i anlegget.
• Ekspansjonsbeholder

defekt.
• Feil på pumpe "PU“.

• Kontroller at anlegget er tett.
• Bytt ekspansjonsbeholder.
• Sjekk funksjon i manuell drift.

– Pumpe "PU"

"Quit"

02.1 Vannmangel Ikke vann i
nettskillebeholderen.
• Kuleventil i

ettermatingsledninge
n er lukket.

• Smussfanger
tilstoppet.

• Defekt flottørventil.

• Åpne kuleventilen i
ettermatingsledningen.

• Rengjør smussfangeren.
• Bytt flottørventil.

04.1 Pumpe JA Pumpen starter ikke.
• Pumpe "PU“ sitter

fast.
• Pumpemotor defekt.
• Sikring 10 A defekt.
• Motorvern (Klixon)

utløst.

• Trekk til pumpe manuelt.
• Bytt pumpemotor.
• Bytt sikring.
• Kontroller pumpemotor

mekanisk og elektrisk.

"Quit"

06 Ettermatingstid Innstillingsverdien til
ettermatingstiden ble
overskredet.
• Høyt vanntap i

anlegget.
• Ettermating ikke

tilkoblet.
• For lav

ettermatingseffekt.
•

Ettermatingsshys
terese for stor.

• Kontroller at anlegget er tett.
• Koble til ettermating.
• Kontroller

ettermatingseffekten.
• Kontroller

ettermatingshysterese.

"Quit"

07 Ettermatingssykluser Innstillingsverdien til
ettermatingssyklusene ble
overskredet.
• Lekkasje i anlegget.

• Kontroller at anlegget er tett. "Quit"
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ER-kode Melding Potensialfri
kontakt

Årsaker Utbedring Tilbakestill
melding

08 Trykkmåling
– Kun ved

Magcontrol

JA Styringen mottar et feil
signal.
• Trykksensorpluggen

ikke innplugget.
• Kabelbrudd til

trykksensoren "PIS".
• Trykksensor "PIS“

defekt.

• Plugg inn pluggen.
• Bytt kabel.
• Bytt trykksensor "PIS".

"Quit"

10 Maksimumstrykk
– Kun ved

Magcontrol

Innstillingsverdi for
maksimumstrykk ble
overskredet.
• Sikkerhetsventil defekt.
• For liten dimensjon på

rørledningen til
anlegget.

• Kontroller responstrykk fra
sikkerhetsventilen.

• Bytt sikkerhetsventil.
• Bytt rørledningen til

anlegget med en tilsvarende
dimensjon.

"Quit"

11 Etterm. mengde
– Kun når "Med

vannteller" i
kundemenyen er
aktivert.

Innstillingsverdi for
vanntelleren ble
overskredet.
• Lekkasje i anlegget.
• Vannmengde feil

innstilt etter kontakt i
servicemenyen.

• Kontroller at anlegget er tett.
• Kontroller innstillingsverdi.

"Quit"

16 Spenningsutfall Ingen spenning. Kontroller spenningstilførselen. –

19 Stopp > 4 t Enheten befinner seg lenger
enn 4 timer i stoppdrift.

Velg automatisk drift. –

20 Maks. NSP-mengde Innstillingsverdien til
ettermatingsmengden ble
overskredet.

Tilbakestill teller
"ettermatingsmengde" i
kundemenyen.

"Quit"

21 Vedlikeholdsanbefaling Innstillingsverdi
overskredet.

Utfør vedlikehold. "Quit"

24 Avherding • Innstillingsverdi til
vannkapasiteten ble
nådd.

• Tid for utskifting av
avherdingspatronen
ble nådd.

Bytt avherdingspatron. "Quit"

30 Feil EA/modul • EA-modul defekt.
• Forbindelsen mellom

opsjonskort og styring
er forstyrret.

• Opsjonskort defekt.

Kontakt Reflex fabrikk-
kundeservice.

31 EEPROM defekt JA • EEPROM defekt.
• Intern beregningsfeil.

Kontakt Reflex fabrikk-
kundeservice.

"Quit"

32 Underspenning JA Forsyningsspenning
underskredet.

Kontroller spenningstilførselen.

33 Feil
utligningsparameter

EEPROM-parameterminne
defekt.

Kontakt Reflex fabrikk-
kundeservice.

34 Kommunikasjonsfeil
grunnkort

• Forbindelseskabel
defekt.

• Grunnkort defekt.

Kontakt Reflex fabrikk-
kundeservice.

35 Digital giverspenning
forstyrret

Kortslutning av
giverspenningen.

Kontroller kablingen ved de
digitale inngangene (for
eksempel vannteller).

36 Analog giverspenning
forstyrret

Kortslutning av
giverspenningen.

Kontroller kablingen ved de
analoge inngangene (trykk/nivå).
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10 Vedlikehold

Forsiktig – forbrenningsfare!

• Fare for forbrenninger på grunn av medium som kommer ut

– Hold tilstrekkelig avstand til medium som kommer ut.

– Bruk egnet personlig verneutstyr (for eksempel beskyttelseshansker og beskyttelsesbriller).

Fare – strømstøt!

• Livsfarlige skader på grunn av strømstøt.

– Sørg for at anlegget som apparatet monteres i er koblet spenningsfritt.

– Sørg for at anlegget ikke kan slås på igjen av andre personer.

– Sørg for at kun elektrikere utfører montasjearbeid på den elektriske tilkoblingen til enheten og at det gjøres iht.
elektrotekniske regler.

Utfør vedlikehold på enheten hvert år. I spesielle tilfeller er vedlikeholdsintervallene avhengig av driftsbetingelsene.

Vedlikeholdet som må utføres hvert år, vises i displayet etter at den innstilte driftstiden er utløpt. Indikeringen "Vedlikehold anbef."
bekreftes med knappen "Quit". Vedlikeholdstelleren tilbakestilles i kundemenyen.

Merk!

La kun fagpersonell eller Reflex fabrikk-kundeservice utføre vedlikeholdsarbeid og bekreft dette, se kapittel 10.4
"Vedlikeholdssertifikat " på side 43.

10.1 Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplanen er et sammendrag av de regelmessige aktivitetene for vedlikeholdet.

Vedlikeholdspunkt Betingelser Intervall

▲ ■= Kontroll, = Vedlikehold,●= Rengjøring

Kontroller tettheten, se kapittel 10.2 "Utvendig tetthetskontroll" på side
42.
• Tilkoblingenes skrueforbindelser.
• Pumpe "PU".

▲ ■ Årlig

Rengjør smussfangeren.
– se kapittel 10.3.1 "Rengjøre smussfangeren" på side 42.

● Driftsavhengig

Kontroller ettermatingsfunksjon.
– se kapittel 7.5 "Funksjonskontroll" på side 29.

▲ Årlig

Kontroller anleggsspesifikke innstillingsverdier i styringen, se kapittel
9.1.1 "Kundemeny" på side 34.
• Minimum driftstrykk "P0“.
• Sikkerhetsventiltrykk "PSV".

▲ Årlig
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10.2 Utvendig tetthetskontroll

Kontroller at følgende komponenter i enheten er tett:

– Pumpe "PU" og skrueforbindelser.

• Tett igjen lekkasjer på tilkoblingene eller bytt tilkoblingene ved behov.

• Tett igjen utette skrueforbindelser eller bytt ved behov.

10.3 Rengjøring

10.3.1 Rengjøre smussfangeren

Rengjør smussfangeren "ST" i disse tilfellene:

• Etter første igangsetting.
• Etter langvarig drift.

– Avhengig av driftsbetingelsene.

• Etter langvarige opphold.

• Senest etter ett år i kontinuerlig drift.

Gå fram på denne måten:

1. Skift til stopp-drift.

– Trykk på "Stopp"-knappen på betjeningsfeltet til
styringen.

2. Koble til kuleventilen foran smussfangeren "ST" i
ettermatingsledningen til nettskillebeholderen.

3. Skru smussfangerinnsatsen (2) sakte ut av smussfangeren
(1), slik at resttrykket i rørledningsstykket kan slippe ut.

– Ta silen ut av smussfangerinnsatsen.
– Spyl silen i rent vann.
– Rengjør silen med en myk børste.

4. Sett den rengjorte silen inn i smussfangerinnsatsen igjen.

– Kontroller om tetningen til smussfangerinnsatsen er
skadet.

5. Skru smussfangerinnsatsen inn i kapslingen til
smussfangeren "ST" (1) igjen.

6. Åpne kuleventilen foran smussfangeren "ST" (1).

7. Skift til automatisk drift.

– Trykk på "Auto"-knappen på betjeningsfeltet til
styringen.

Smussfangeren er ferdig rengjort.

Merk!

Rengjør andre installerte smussfangere i anleggssystemet (f.eks. i fillset).
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10.4 Vedlikeholdssertifikat

Vedlikeholdsarbeidet ble utført iht. Reflex montasje-, drifts- og vedlikeholdsveiledningene.

Dato Servicefirma Underskrift Kommentarer



Demontering

44 — Norsk Fillcontrol Auto Compact — 2014-05-28

11 Demontering

Fare – strømstøt!

• Livsfarlige skader på grunn av strømstøt.

– Sørg for at anlegget som apparatet monteres i er koblet spenningsfritt.

– Sørg for at anlegget ikke kan slås på igjen av andre personer.

– Sørg for at kun elektrikere utfører montasjearbeid på den elektriske tilkoblingen til enheten og at det gjøres iht.
elektrotekniske regler.

Fare – Strømstøt!

• Livsfarlige skader på grunn av strømstøt. På deler av kretskortet til enheten kan det være en spenning på 230 V selv
om nettstøpslet er tatt ut av spenningsforsyningen.

– Før dekslene tas av, må styringen til enheten kobles fullstendig fra spenningsforsyningen.

Forsiktig – forbrenningsfare!

• Fare for forbrenninger på grunn av medium som kommer ut

– Hold tilstrekkelig avstand til medium som kommer ut.

– Bruk egnet personlig verneutstyr (for eksempel beskyttelseshansker og beskyttelsesbriller).

Forsiktig – fare for personskader!

• Feilaktig montering eller feilaktig utført vedlikeholdsarbeid på tilkoblinger kan føre til forbrenninger og
personskader hvis varmt vann eller damp under trykk plutselig strømmer ut.

– Sørg for fagmessig riktig demontering.

– Sørg for at anlegget er trykkløst før du foretar demontering.

Gå fram på denne måten:

1. Før demontering må du stenge av alle tilkoblinger fra enheten på vannsiden.

2. Koble anlegget fra strømmen, og sikre anlegget mot gjeninnkobling.

3. Trekk nettstøpslet til enheten ut av spenningsforsyningen.

4. Koble kablene som er festet til styringen av enheten og fjern de.

5. Løsne samtlige slange- og rørforbindelser fra enheten med anlegget og fjern dem helt.

6. Tøm enheten helt for vann.

7. Fjern eventuelt fra anleggsområdet ved behov.

Demonteringen av enheten er ferdig.
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12 Tillegg

12.1 Reflex-fabrikkundeservice

Sentral fabrikkundeservice

Sentralt: Telefonnummer: +49 (0)2382 7069 - 0

Fabrikkundeservice telefonnummer: +49 (0)2382 7069 - 9505

Faks: +49 (0)2382 7069 - 523

E-post: service@reflex.de
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12.2 Samsvar/standarder

Samsvarserklæring for de elektriske innretningene på trykkholde-, ettermatings- hhv. avgassingsanlegg

1. Hermed bekreftes det at produktene tilsvarer de vesentlige beskyttelseskravene
som er bestemt i direktivet fra rådet for tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning for elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF).

Følgende standarder ble brukt til vurdering av produktene: Deutsches Institut für Normung
Europäische Norm 61326 – 1:2006-10

2. Vi bekrefter med dette at koblingsskapene oppfyller de viktige kravene i
lavspenningsdirektivet (2006/95/ EF).

Følgende standarder ble brukt til vurdering av produktene: Deutsches Institut für Normung
Europäische Norm 61010 – 1:2002-08,
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften
Absatz 2

Produsent
Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
D - 59227 Ahlen - Germany
Telefon: +49 (0)2382 7069 -0
Telefaks: +49 (0)2382 7069 -588
E-post: info@reflex.de

Produsenten erklærer at trykkenheten (komponentgruppen) oppfyller
kravene etter retningslinje 97/23/EG.

Norbert Hülsmann Volker Mauel

Medlemmer av styret
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12.3 Garanti

Respektive aktuelle garantibestemmelser gjelder.

12.4 Glossar

Anlegg Varme-, klima- eller andre forsyningstekniske anlegg som enheten er tilkoblet.

Hysterese Forsinkelse som skyldes forskjell mellom inngangs- og utgangsstørrelse.
(Inngangssignalet påvirker utgangssignalet)

Kavitasjon Dannelse og oppløsning av dampfylte hulrom (dampbobler) i væsker.

Oppsamlet Ansamlinger av verdier.

Klixon Trykksikringsautomat for beskyttelse av pumpemotoren.

Permeasjon En prosess hvor et stoff trenger gjennom eller vandrer gjennom et fast stoff.
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Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen, Germany

Telefon: +49 (0)2382 7069-0
Telefaks: +49 (0)2382 7069-588
www.reflex.de
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