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Instruktion Termix Brugsvandsunit ISO
Gennemstrømningsvandvarmer til 
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Termix Brugsvandsunit ISO

Sikkerhedsinstruktioner Inst ruk t ionerne heri  henviser t i l 
standardudgaven af fjernvarmeunitten. På 
forespørgsel kan specialudgaver af anlægget 
leveres.

For at undgå personskader eller skader på anlægget 
er det strengt nødvendigt at gennemlæse og 
overholde instruktionerne nøje.

Montering, opstart og vedligeholdelse må kun 
udføres af autoriseret installatør.

Derudover bør instruktioner fra producenten eller 
fjernvarmeværket overholdes.

Ikke benyttede tilslutninger og afspærringsventiler 
skal forsegles med en prop. Propperne må kun 
fjernes af en autoriseret installatør.

Advarsel mod for højt tryk og temperatur
Den maksimale tilladte temperatur på væsken i 
anlægget er 110 °C.

Det maksimale tilladte driftstryk i anlægget er 
16 bar.

Varmevekslerens prøvetryk er 30 bar.

Vær opmærksom på installationens tilladte 
systemtryk og  temperatur.

Risikoen for skader på personer eller materiel øges 
betydeligt, hvis de anbefalede driftsparametre 
overskrides.

Fjernvarmeunitten skal altid være udstyret med 
sikkerhedsventiler i overensstemmelse med lokale 
forskrifter.

Advarsel mod varme overflader
Fjernvarmeunitten har meget varme overflader, 
som kan give brændemærker på huden. Pas på i 
nærheden af anlægget.
Strømsvigt kan bevirke at motorventilerne blokeres 
i åben stilling. Anlægget kan blive så varmt, at det 
kan medføre forbrænding. Afspærringsventiler på 
fjernvarme frem og retur bør lukkes.

Advarsel mod transportskader
Inden anlægget installeres, skal det tjekkes, at det 
ikke har lidt skade under transporten.

Lydniveau
≤ 55 dB

Korrosionsbeskyttelse
Alle rør og komponenter er udført i rustfrit stål 
og messing.

Det maksimale kloridindhold i flow-mediet bør ikke 
være højere end 150 mg/l.

Risikoen for korrosion øges betydeligt, hvis det 
anbefalede kloridindhold overskrides.

Det anbefales endvidere at installationen monteres 
i henhold til DS439:2009.

REACH
Alle Gemina Termix A/S produkter overholder 
kravene i REACH. 
Et af kravene i REACH er at informere kunder 
om eventuelt indhold af materialer på REACH- 
kandidatlisten. Vi informerer hermed om et 
materiale på kandidatlisten. Produktet indeholder 
messingdele, som indeholder bly (CAS no: 7439-92-1) 
i en koncentration over 0.1% w/w.

Opbevaring I tilfælde af opbevaring inden installation skal 
opbevaringen finde sted et tørt og opvarmet 
sted.

Bortskaffelse

Dette produkt består af materialer, som ikke må 
bortskaffes sammen med husholdningsaffald. 
Produktet skilles ad, og komponenterne sorteres i 
forskellige grupper inden bortskaffelse. Gældende 
regler omkring bortskaffelse ifølge lokal lovgivning 
skal overholdes.
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Montering og opstart Anlægget skal installeres og tilsluttes af autoriseret 
installatør.
Installering skal ske i overensstemmelse med lokale 
standarder og regler.
Der bør være tilstrækkelig plads omkring anlægget 
til montering og vedligeholdelse.

Stationen skal monteres, så komponenter, 
nøglehuller og labels vender korrekt. Hvis 
stationen vendes anderledes kontaktes 
leverandøren.

Før anlægget installeres bør alle tilhørende rør og 
tilslutninger rengøres og skylles.

På grund af vibrationer under transporten skal alle 
tilslutninger tjekkes og efterspændes, når anlægget 
installeres.

Anlægget bør monteres på væggen. 
Monteringspladen bag på anlægget er forsynet 
med huller til fastgørelse med skruer. Dette gælder 
ikke for anlæg, der er beregnet til gulvmontering.

På fjernvarmeunitten er der placeret symboler for 
de forskellige tilslutninger.

Evt. løst medleveret snavssamlere skal monteres i 
henhold til principdiagram.

Afmontér front

Afmontér øvrige klodser.
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Fastgør montagebeslag på væg.

Løft stationen.

Montér stationen på beslaget.

Fastgør stationen til væggen i hullerne på 
bagpladen.

Montér klods A på venstre side af pumpen.
Sæt klods E fast til klods A og klik den fast på rør 
over pumpen.
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Montér klods B på højre side af pumpen.

Montér klods F. Klodsen er hængslet og kan trækkes 
rundt om ventilen. Klodsen fastgøres til klods B og E.

Montér frontcover.
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Rørtilslutning

Rør placeringerne kan afvige fra det viste. Se venligst markeringerne på anlægget.

Interne installationer og tilslutning til fjernvarmerør 
skal foretages ved hjælp af gevindtilslutninger, 
flangesamlinger eller svejste samlinger.

Fjernvarme (FV) – I det følgende er FV specificeret 
som anlæggets varmekilde. Dog kan andre 
varmekilder, som f.eks. oliekedel, gaskedel eller 
solvarme osv. anvendes som primær forsyningskilde 
til det installerede anlæg, idet fjernvarmeunits fra 
Gemina Termix kan anvendes til en lang række 
opvarmningsmetoder med forskellige varmekilder 
afhængig af de lokale driftsforhold. For at øge 
overskueligheden har vi besluttet at anvende 
forkortelsen FV som betegnelse for den primære 
forsyningskilde.

Tilslutning:
1. Fjernvarme fremløb (FVF)
2. Fjernvarme retur (FVR)
3. Varmt vand (VV)
4. Koldt vand (KV)
5. Varmtbrugsvandcirkulation (BC)

Dimensioner for tilslutninger:
FVF + FVR + VV + KV: G 1” (indv. gevind)
BC: G ¾” (indv. gevind)

Mål (mm):
Med fuldisolering:
H 890 x B 905 x D 400

Vægt (ca.): 60 kg

El-tilslutning

Tilslutning af el må kun foretages af en autoriseret 
el-installatør.
El-tilslutning skal foretages i overensstemmelse 
med gældende forskrifter og lokale standarder.

Inden anlægget tilsluttes el, bør man:
- Gennemlæse relevante afsnit af 

sikkerhedsinstruktioner.
- Tilslutte 230 V vekselstrøm med jord.
- Tilslutte el på en sådan måde, at strømmen kan 

afbrydes under reparation.

Påfyldning og opstart Inden anlægget installeres, bør alle rør og 
forbindelser rengøres og gennemskylles.

Før opstarten tjekkes det om:
- Rør er tilsluttet i overensstemmelse med 

afmærkningen på unitten.
- Alle unioner og omløbere er efterspændt.

Herefter åbnes afspærringsventilerne langsomt, 
så unitten fyldes langsomt med vand. Unittens 
drift overvåges (m.h.t. temperatur, tryk, 
termisk ekspansion og lækage).  Såfremt 
unitten fungerer i overensstemmelse med 
dimensioneringsforskrifterne, kan den tages i 
brug.  

Unitten er lækagetestet og alle varmevekslere er 
trykprøvet fra Gemina Termix forud for levering.
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Rørvending Topklods afmonteres.

Rørpropper fjernes i toppen af stationen.

U-bøjler fjernes.

Rør afmonteres.
Vinkler og tee’er vendes, så rør kan monteres 
oppefra.

Rør monteres.
Fjernvarmerør ombyttes.
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U-bøjler monteres.

Rørpropper monteres i bunden af stationen.

Topklods monteres.
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Anlæggets funktioner

Det leverede anlæg kan afvige fra det viste anlæg.

B  Brugsvandsveksler
G  Brugsvandsautomatik
2 Kontraventil

11 Brugsvandscirkulationspumpe
27 Motor
30 Motorventil med trykdifferens
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Principdiagram (eksempel)

Det leverede anlæg kan afvige fra det viste anlæg.

B Brugsvandsveksler
G Brugsvandsautomatik
1 Afspærringsventil
2 Kontraventil
11 Brugsvandscirkulationspumpe
18 Termometer

19 Påspændingsføler
21 Bestilles separat
27 Motor
30 Motorventil med trykdifferens
40 Dykrørsføler
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Reguleringsudstyr Regulering af varmtvandstemperaturen
Temperaturen på det varme brugsvand styres ved 
hjælp af anlæggets temperaturregulator afhængig 
af model og type.

Anlægget bør indstilles til 45-50 °C. Det giver det 
mest økonomiske energiforbrug. Risikoen for 
kalkaflejringer øges betydeligt, hvis brugsvandets 
temperatur overstiger 55 °C.

Elektronisk regulator
Anlægget, som er forsynet med elektronisk 
styringsautomatik, bør reguleres i overens-
stemmelse med producentens vejledning. 

Mængderegulator med integreret regulerings-
ventil
Regulatoren er en selvvirkende mængderegulator 
med indbygget reguleringsventil. Kan anvendes 
sammen med elektriske motorer med og 
uden sikkerhedsfunktion. Spring return motor 
kan benyttes som sikkerhedsafbryder ved 
strømsvigt.

Elektrisk 2-vejs motorventil
Aktuatorer med og uden sikkerhedsfunktioner 
kan leveres til 3-punkts regulatorer. Spring return 
aktuatorer kan benyttes som sikkerhedsafbryder 
ved strømsvigt.
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Brugsvandscirkulationspumpe

Vigtig!
For at undgå styringsproblemer er det nødvendigt, 
at montere brugsvandscirkulation på vandvarmeren, 
hvis dette ikke i forvejen er monteret.
Cirkulationen må ikke afbrydes, dette vil give 
styringsproblemer (Manglende flow over føleren).

Vedligeholdelse Anlægget kræver kun ganske lidt opsyn, bortset fra 
rutinetjek og rensning af snavssamlere. 
Regelmæssigt eftersyn på anlægget i henhold til 
denne instruktion og gennemgang af alle relevante 
driftsparametre anbefales, f.eks. i forbindelse med 
måleraflæsning.

Reservedele kan bestilles ved hjælp af unittens 
serienr. gennem Deres VVS-installatør hos:
Gemina Termix A/S
Navervej 15-17
DK-7451 Sunds
Tlf. +45 9714 1444

Garanti og ansvar Garanti
Se medfølgende garantibevis.

Ansvar
Gemina Termix A/S’ ansvarsområde omfatter 
ikke styring, dimensioneringsgrundlaget samt 
montering og korrekt tilslutning af unitten.
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Fejlfinding  
Varmt brugsvand

Vi anbefaler, at egentlige fejlfindingsprocedurer 
kun udføres af autoriseret personale.

I tilfælde af driftsforstyrrelser bør følgende 
grundlæggende funktioner tjekkes, inden der 
foretages en egentlig fejlfinding:
- at der er strøm på anlægget,

- at snavssamleren på fjernvarmerøret er ren,
- at fremløbstemperaturen på fjernvarmen er 

normal (om sommeren mindst 60 °C – om 
vinteren mindst 70 °C),

- at differenstrykket svarer til eller er højere 
end det normale (lokale) differenstryk i 
fjernvarmenettet – spørg fjernvarmeværket i 
tvivlstilfælde,

- at der er korrekt tryk på anlægget – tjek 
manometeret.

Problem Mulig årsag Afhjælpning

For lidt eller intet varmt 
brugsvand.

Snavssamler i fremløbsledning eller 
returledning tilstoppet. Rens snavssamler.

Cirkulationspumpen ude af drift eller 
indstillet for lavt. Kontroller cirkulationspumpe.

Defekt eller tilstoppet kontraventil. Udskift – rens.

Ingen strøm på anlægget. Kontroller.

Forkert indstilling af automatik.
Angående justering af elektronisk 
varmtvandsregulator se vedlagte 
instruktion.

Tilkalkning af pladevarmeveksler. Udskift – udsyre.

Defekt motorventil. Kontroller (brug den manuelle funktion) 
– udskift.

Defekte temperaturfølere. Kontroller – udskift.

Defekt regulator. Kontroller – udskift.

Varmt vand i nogle haner, 
men ikke i alle.

Koldt vand blandes med det varme, 
f.eks. i en defekt termostatisk 
blandeventil eller kontraventil.

Kontroller – udskift.

Defekt eller tilstoppet kontraventil på 
cirkulationsventil. Udskift – rens.

Temperatur i hanen for høj. Termostatventilen indstillet for højt. Kontroller – indstil.

Faldende temperatur ved 
aftapning.

Tilkalkning af pladevarmeveksler. Udskift – udsyre.

Større tappemængde end anlægget er 
beregnet til. Reducer tappemængde.
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