Drift- og vedligeholdelsesinstruktion
UDFØRELSE OG FUNKTION
Et LK Gulvvarmesystem er opbygget som følger: Fra
kedelen/varmekilden ledes det varme vand ud til en eller
ﬂere varmekredsfordelere, hvor det fordeles ud til de
forskellige gulvvarmekredse. Gulvvarmekredsene opvarmer gulvet, der igen opvarmer rummet.
En varmekredsfordeler er forsynet med to fordelerrør.
Det øverste fordelerrør er mærket ”Flow” (fremløb) er
forsynet med indreguleringsventiler, beregnet til indregulering af de enkelte gulvvarmekredses ﬂow. Der
eksisterer to typer varmekredsfordelere. VKF og VKF-i,
hvor den sidst nævnte er forsynet med integrerede
ﬂowindikatorer for de enkelte gulvvarmekredse.

Varmekredsfordeleren er som standard forsynet med
manuelle udluftningsventiler. Som ekstraydelse kan der
monteres automatiske udluftere. Automatiske udluftere
letter udluftningsarbejdet under opstart. Udlufterens luftskrue skal lukkes ca. 1 måned efter opstart af systemet.

RUMREGULERING
LK Gulvvarme kan forsynes med individuel rumstyring.
På varmekredsfordeleren er telestater, der regulerer
flowet i gulvvarmekredsene, monteret. Telestaten
styres af rumtermostater placeret i de respektive rum.
Rumtermostaterne kompenserer for tilskudsvarme fra
f.eks. personbelastning, belysning, solindfald osv.
Til LK Gulvvarme kan leveres to typer rumstyring,
kabelforbundet henholdsvis trådløst forbundet, med
funktion som nedenfor angivet:
Kabelforbundet rumregulering
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LK Varmekredsfordelere VKF / VKF-i.

For at forhindre tilsmudsning af ventilspindlerne er
indreguleringsventilerne for de enkelte kredse forsynet
med beskyttelseskapper.
Ved ibrugtagning af anlægget skal ventilerne indstilles af
VVS- installatøren i henhold til den beregnede indstillingsværdi. Normalt er der ikke behov for at ændre
indstillingen, men en hvis efterjustering kan forekomme.
Det nedre fordelingsrør tilsluttes varmekredsenes returløb.
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1. LK Rumtermostat NO
2. LK Koblingsbox
3. LK Telestat NO

Rumtermostater og telestat kobles elektrisk sammen
via LK Koblingsbox NO.
• En lysende diode på LK Rumtermostaten indikerer, at
den ”kalder” på varme, og at telestaten åbner ventilen
på varmekredsfordeleren.

LK Automatudluftere.

• En slukket diode indikerer, at telestaten lukker, og cirkulationen i gulvvarmekredsen aftager.
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• Hvis anlægget er koblet over en LK Koblingsboks,
indikerer boksens dioder, når telestaten åbner og
lukker (lysende diode = telestaten åbner).
• Telestatens top indikerer om ventilen er åben eller
lukket. Er toppen i øvre position (den blå markering
er synlig) er ventilen åben, hvilket skal være stillingen
for telestaten når rumtermostaten ”kalder” på varme
og modtagerenhedens diode er tændt. Telestatens
reguleringstid er ca. 5 min.
• Telestatens levetid afhænger af, hvor ofte og hvor
længe den lukker. Afbryd derfor strømtilførslen til
rumreguleringen i sommerperioden.
• Rumtermostater og telestater er i åben tilstand strømløse (NO) 24 V AC.
• Til at trække rumstyringen har koblingsboksen en
integreret transformator 230/24 V AC, 40 VA. Transformatoren er forsynet med en sikring på primærsiden. Ved en evt. Udskiftning af sikringen skal
spændingen til koblingsboksen afbrydes.
Trådløs rumstyring
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1. LK Rumtermostat Cq
2. LK Modtagerenhed Cq
3. LK Telestat NO
4. LK Transformator

Rumtermostaterne sender trådløst et signal til modtagerenheden der omformes til et styresignal der påvirker
den aktuelle telestat. Modtagerenheden kan leveres
i tre forskellige størrelser med 1, 4 eller 6 kanaler
afhængigt af hvor mange rumtermostater der skal
programmeres.

Modtagerenhed Cq 4 og Cq 6
• En tændt diode i modtagerenheden Cq 4 og Cq 6
indikerer at den ”kalder” på varme og telestaten åbner
for den respektive ventil på varmekredsfordeleren.
• En slukket diode indikerer at telestaten lukker ventilen
og gulvvarmekredsens cirkulation ophører.
• Telestatens top indikerer om ventilen er åben eller
lukket. Er toppen i øvre position (den blå markering
er synlig) er ventilen åben, hvilket skal være stillingen
for telestaten når rumtermostaten ”kalder” på varme
og modtagerenhedens diode er tændt. Telestatens
reguleringstid er ca. 5 min.
• Telestaten er i strømløs tilstand åben, (NO) 24 V AC.
Modtagerenhed Cq 1
• Slukket diode i modtagerenheden Cq 1 indikerer at
den ”kalder” på varme og at telestaten åbner ventilen
på varmekredsfordeleren.
• Tændt diode indikerer at telestaten lukker og gulv
varmekredsens ﬂow ophører.
• Telestatens top indikerer om ventilen er åben eller
lukket. Er toppen i øvre position (den blå markering
er synlig) er ventilen åben, hvilket skal være stillingen
for telestaten når rumtermostaten ”kalder” på varme
og modtagerenhedens diode er slukket. Telestatens
reguleringstid er ca. 5 min.
• Telestaten er i strømfri tilstand åben, (NO) 24 V AC
Alarm/forstyrrelse
• En blinkende diode sammen med et lydsignal i Cq1, 4
og 6 angiver alarm/forstyrrelse. For yderligere information se de aktuelle montagevejledning for
LK Trådløs rumstyring Cq (NO).
• En blinkende diode i Rumtermostaten betyder at
det er tid for batteriudskiftning. Rumtermostaten skal
forsynes med 2 stk. Alkaliske standardbatterier 1,5 V
(LR03).
Modtagerenheden er tilsluttet 230 V. Modtageren
forsynes ligeledes via en LK Transformator 230/24
V AC, 60 VA der leverer spænding til udgangene til
telestaterne. Telestaten er forsynet med en sikring på
primærsiden. Før en eventuel udskiftning af sikringen,
skal strømmen afbrydes.
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FREMLØBSTEMPERATUR

DRIFT

En udetermostatstyret fremløbstemperatur er en forudsætning for et jævnt og godt indeklima. Kurvehældningen på reguleringsudstyret skal tilpasses gulvvarmeanlæggets beregnede fremløbstemperatur. Indstilling af
kurvehældningen på varmekildens reguleringsudstyr
skal udføres som angivet i fabrikantens anvisninger.

Et korrekt monteret og indreguleret LK Gulvvarmesystem kan stort set betragtes som vedligeholdelsesfrit.

SHUNTGRUPPE

• Inspicer varmekredsfordeleren regelmæssigt og kontroller at der ikke er nogen lækage. Selv en dryplækage skal repareres omgående.

Følgende kontrolopgaver skal dog udføres:
• Opret en driftsjournal og gør notater om inspektionstidspunkt, iagttagelser og eventuelle indgreb.

• Driftstryk og fremløbstemperatur skal kontrolleres
under drift.
• Indgreb i etageadskillelse må kun udføres i samarbejde med projektets byggeleder eller den kvalitetsansvarlige.
• Gulvvarmesystemets stopventiler bør motioneres 1-2
gange om året.

LK Shunt.

LK Fordelershunt.

Gulvvarme er et lavtemperatursystem der som regel
har ca. 15° C lavere fremløbstemperatur end radiatorsystemer. Ved et opdelt system f.eks. gulvvarme i
kombination med et radiatorsystem er en shuntgruppe
nødvendig for at kunne levere de to forskellige fremløbstemperaturer. Shuntgruppen skal forsyne gulvvarmesystemet, og modtager vand med en højere temperatur
fra f.eks. radiatorsystemet.
Shuntgruppen kan manuelt indstilles til et fast blandingsforhold, hvilket medfører at gulvvarmesystemet
permanent ligger på en beregnet lavere fremløbstemperatur end radiatorsystemet. Bemærk at gulvvarmens
fremløbstemperatur stadig er udetemperaturstyret
idet varmekildens reguleringsudstyr regulerer fremløbstemperaturen til radiatorene og dermed indirekte
gulvvarmesystemet.

Som supplement til denne drift og vedligeholdelsesinstruktion anvendes de enkelte produkters montagevejledning, der er leveret sammen med disse produkter.
Heri beskrives yderligere hvilke tilslutninger, indstillinger, programmeringer osv. der er nødvendige for de
enkelte produkter.
Mangler en vejledning kan denne bestilles eller hentes
på vor hjemmeside www.lkvvs.dk

MATERIALEGENVINDING
Affald ved nedrivningsarbejde og demontering kan
håndteres i den normale byggeaffaldshåndtering. For
yderligere information henvises til produkternes miljødeklaration (kan rekvireres hos LK VVS A/S eller downloades fra www.lkvvs.dk. Ingen detaljer i systemet
er klassiﬁceret som farligt affald. LK tager ikke den
anvendte emballage retur.

Shuntgruppen bør forsynes med automatisk reguleringsudstyr, hvor shuntgruppen tilsluttes et system,
der ikke er shuntet, d.v.s. holder en konstant konstant
temperatur.
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