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Gemina Termix indstillingsforslag
Ved anden anlægstype end to-strengsanlæg skal pumpen indstilles iht. 
nedenstående.

UPM3-pumpe - indstillingsforslag

Tast Diodevisning
Justér parameter

med tast
Bemærkning

Viser fabriksindstilling, som anbefales til 
to-strengsanlæg, afhængig af tryktab.

Anbefalet til gulvvarme

 Tryk
3 x   = 

Anbefalet til et-strengsanlæg

  Tryk
2 x   = 

Ændring fra anbefalet pumpeindstilling til alternativ pumpeindstilling
Hvis den anbefalede pumpeindstilling ikke giver den ønskede varmefordeling i husets rum set over tid, kan pumpeindstillingen 
ændres til  en alternativ indstilling. 
Det må forventes at det kan tage op til et døgn inden resultatet af justeringen har sin fulde virkning.               
Forklaring til pumpeindstilling - se næste side.
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Grundfos UPM3 AUTO vejledning
Betjening
For hvert tryk på piletasten rykkes et program frem.
Valget af styretilstand afhænger af anlægstype og tryktab i 
anlægget.

Pumpeindstillingstabel

Funktion: Vejledende:

Proportionaltryk Auto adapt

Konstant tryk Auto adapt

Proportionaltryk 1

Proportionaltryk 2 (fabriksindstilling) 2 Strengsanlæg - afhængig af tryktab

Proportionaltryk 3 - Maks.

Konstant tryk 1 1 Strengsanlæg

Konstant tryk 2 Gulvvarme

Konstant tryk 3 - Maks.

Konstant kurve 1

Konstant kurve 2

Konstant kurve 3 - Maks.

Fejlmeldinger

Funktion:

Ingen strøm

Blokeret

Forsyningsspænding lav

Elektrisk fejl


