
Cetetherm Cetetherm Basic U22
Driftsinstru ktion

Basic U22 ar utvecklad med en val genomttinkt rordragning och

med alia komponenter lall iitkomliga tor tillsyn och framtida service.

Vtirmevaxlarna har SlOr varmeyta fOr ell bra utnynjandc av fjarr

vtirmevallnets temperatur. vilket inncbar en god uppvarmnings
ekonomi.

Efter injustering fungcrar Basic U22 hclautomatiskt. Vannen till

radialOrkretscn regleras i fOrhallande till utetemperatur och

onskad rumstemperatur. Onskad varmvallentempcratur stalls in pa

reglercentralen. Automatiken fOrhindrar hoga temperaturer i varme

vtixlaren under stillcstandsperioder. vilket ger fordelar genom

minskad risk fOr kalkutfallningar i varmevaxlaren. Dock bor man i
omriiden med kalkhaltiga vallenkvaliteter uppmarksamma och i god

tid avhjalpa eventuella fel om varmvallentempcraturen blir fOr hog.

I annat fall kan risken fOr kalkutfallning i varmvallenvaxlaren oka.

Prestanda vid primart ditftryck 100-600 kPa
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Drittsdata

Eldata: 230 V ]-fas. 100 W

Huvudmatt: Kapa bredd 600 x djup 470 x hojd 1000 mm

Vikt: 33 kg, kapa 8 kg

For transport: Vikt 58 kg, volym 0.4 m'

Cetetherm. grundat 1923. har specialiscrat sig pa vtirmcvtixling och

varmvanenbercdning och ar en av vtirldens ledande fOretag inom

dcssa omraden. Cetctherms kvalitetssystem ar certifierat enligt det

intemationella kvalitetssystemetlSO 9001 :2000.

Cetetherm Basic U22 ingar i en serie f]arrvarmecentraler avsedda

fOr olika typer av anslutning av villor och mindre fastigheter till

fjarrvarmentil. Basic U22 anvtinds vid primaranslutning. direkt

anslutning. till fjarrvarmenatel.

Huvudkomponenter ar lodda planvarmevaxlarc. Varmeytan bestar

av planor. tillvcrkade av syrafast. rostfrin stal. med mycket hog

korrosionsbestandighel. I varmevaxlama sker all uppvarmning av

vannet till fastighetens varmc- och varmvanensystem. Uppvarm

ningen av varmvallnet sker samtidigt med sjalva varmvallen

tappningen. vilket innebar all varmvallnet alltid ar friskt och

nyuppvarmt.

Anslutningsdimension DN 20. invandigt gangad.

Ror ansluts valfriu uppat eller nedilt.

A vstiingningsventiler ingiir bipackade i ]everansen.

Fjv
VarmeVv

Designtryck MPa

1,60,61,0

Designtemperatur °C

120100100

Sak.vent.6ppn.tryck Mpa

-0,250,9

Volym,1

1,00,40,6



540 mm

Funktion

Inkommande f]arrvarmevatten fran kulvertnatet har beroende pa

distributionstekniska fOrdelar hogt tryck och hog temperatur. Dar
fbr anvands enbart varmen fran detta vatten. sjalva t]arrvarmevattnet

leds inte in i villans varme- och varmvattensystem,

Overfbringen av varme fran (iarrvarmevattnet till fastighetens

varme- och varmvattensystem sker i varmevaxlarna, Varmeover

fbringen sker genom tunna plattor av syrafasl. rostfritt stal. vilka

hailer fjtirrvarmevattnet helt atskilt fran fastighetens egna system,

Varmvattentemperaturen. som stalls in pa ca 50°C. styrs av regler
centralen (3).

Temperaturen pa vtinnekretsen regleras automatiskt i fbrhiillande till

utetemperatur och onskad rumstemperatur via reglercentral. fram

ledningsgivare och utegivare. Reglercentralen har ECO sparprogram

med pumpstopp nar ingen vtirme behovs samt aUlOmatisk pump

motion som skyddar pumpen mot att ktirva under ltingre stillestand.

Energianvandning registreras genom fjtirrvtirmeleverantorens fbrsorg.

Mtitningen sker genom att registrera mtingden fjtirrvarmevatten som

passerar anlaggningen i kombination med temperaturskillnaden mel

Ian fjarrvarme tillopp och retur.
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5 Knapp Ibr tappvarmvatten TILUFRAN

6 Knappar + och - for omstallning av varden

7 Installningsratt for rumstemperaturbor-

varde vid kontinuerlig drift
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1 Knappar for val av driftprogram

2 Indikeringsfalt (LCD)

3 Knappar for val av betjaningsrader

4 Knapp for manuell drift TlLUFRAN
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Styr- och reglerutrustning Siemens RVD 135

Sakerhetssystem
Basic U22 har expansionssystcm med expansionskarl volym 12 loch

sakerhetsventil (25) med oppningstryck 2.5 bar fbr varmesystemel.

For tappvattensystemet finns sakerhetsvcntil (18) med oppnings

tryck 9.0 bar. Betraffande kontroll av sakerhetsventiler. se under

Tillsynskontroll.

Tilisynskontroll
- Daglig tillsyn att ingct vattenlackage fbrekommer.

- Var tredje manad kontroll av stikerhetsventiler (nr 18 och 25 i bild)

samt vtirmesystemets tryck.

Daglig tillsyn begransas till att se till att inget vattenltickage fbre

kommer fran ror cllcr komponenter. Observera dock att under tiden

fbr varmvallentappning och strax dtirefter kan kondensvatten fore

komma pa till centralen inkommande kallvallcnledning.

Sakerhetsventilema kontrolleras genom all vrida moturs pa respektive

rattlvred tills det kommcr vatten ur venti lens spillror och dtirefter stanga

sa snabbt som mojligl. Observera att sakerhetsventi1en fOr tappvarm

vattnet kan appna regelbundet i samband med varmvattemappningar.

Efter varje siidan oppning skall den dock sttinga helt' Betrtiffande

varmesystemets tryck. se ntista sida under avsnitt Expansionssystem

och Pilfyllning varmesystem!
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Att iaktta vid golvvarmesystem. GOlwarmesystem behover normalt cirkulationspump med stone kapacitet. garna

en elekroniskt styrd. Golwarmeflode stone an 0.30 lIs kraver speciell golwarmetillsats. (Se tiIIval!) Golvvarme i kombi

nation med radiatorkrets skall ha separat styrning. Kontrollera aven anvisningar fran tillverkaren av galwarmesystemet.

Principschema Basic U22,
Siemens reglerutrustning (extraval)

Ingaende komponenter
1. Varmevaxlare varme
2. VarmeV3xlare varmvatten

3 Reglercenlral. varme
4. Styrvenlil. varme
5. Slalldon. varme
6 Framledningstemperaturglvare. varme
7. Returtemperalurglvare. varme
8. Utetemperalurgivare

8a. Plint fbr utetemperaturglvare
9 Framlednmgslemperaturglvare. varmvanen

10. Styrventil. varmvanen
11. Stalldon. varmvanen
12. Differenstrycksregulator (1IIIval)
13. Filter. flarrvarme
14 Passblt. energlmalare
15. Temperaturglvareanslutnmg. fjarrvarme 1IIIopp
16 Temperaturglvareanslutning. flarrvarme retur
17. Backvenlil. kallvanen (ej I blld ovan)
18. Sakerhelsvenlil. tappvarmvanen
19. Filler. kallvanen
20. Flbdesvakt (1IIIval)

20a Plint Ibr IIbdesvakt
21. Crrkulalionspump. varmvanen
22. Injuslenngsventll. varmvanen
23. Backventll. varmvanencirkulatlon

24 Patyllnrng varme
25. Sakerhetsventil. varme
26. Manometer. varme
27. Filter. varme
28. Expansionskarl varme. 12 I
29 Crrkulationspump. varme
30. Avstangningsven1ll (6 Sl. el i bild ovan)

•• Varme retur
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Information i teckenruta

Diagrammet fOr varmekllrvan tir byggnadsspecitikt och maste jus
teras individuellt under fOrsta varmestisongen. Vardena ovan ar bara
ett exempel.

Justering av varmekurva/rumstemperatur
Huvudsakligell vid mild viiderlek:

Justera rumstemperaturen med insttillningsratten :~ .

Huvudsakligell vid kall viiderlek:

Justera vtirmekurvans lutning pa betjtiningsraden ~ :
- Rumstemperaturen tir fOr hog: Sank lutningen med ca 0.5.
- Rurnstemperaturen tir fOr lag: Hoj lutningen med ca 0.5.

Huvudsakligell lIattetid:

JlIstera temperaturen fbr stinkt bbrvarde pa betjtiningsrad ill£) .

Vtinta tva dagar efter varje justeling av rumstemperaturen: tills reg
leringen stabiliserat sig'

Varmen halls pa sankt temperatur

... 5,1 betyder detta:

Varmen Mils pa normal borvardestemperatur
(installning pa installningsratten)

Lyser stapeln under ...

Ar du borta p~ obestamd tid? ©
Satt anlaggningen i lage beredskapsdrift (stand-by). Anlaggningen

tir avstangd men frysskyddad.

I. Tryck knappen 0 (knappen Iyser).

Installning eller andring av onskade temperaturer
I. Onskad temperatur fOr normalbbrvtirde stalls in pa insttillnings

ratten. Installningen ar aktiv:
- i automatikdlifl under de varmefaser som har matats in i varme

program met
- sttindigt i kontinuerlig drift

2. Ovliga temperaturer samt reglerkurvan stalls in rned knappama
enligt fOljande:

Automatisk eller kontinuerlig temperaturreglering
Vid automatikdlift regleras rumstempereling enligt instillIt program.

I. Tryck knappen ~ fOr automatikdrift (knappen Iyser).

Vid kontinuerlig drift halls den installda rumstemperaturen pa ett
konstant yarde.

I. Tryck knappen ® fOr kontinllerlig drift (knappen Iyser).

.., Stall in bnskad rumstemperatllr pii installningsratten :~.

Felindikering
- Kontrollera felrneddelanden.

Fel i regleringen indikeras i teckenrutan med f ,.(Error) och ett
felnummer. Meddela din servicetekniker detta felnummer.

Valj med ... .. indikeringAndra med ...... 6nskad temperatur

2
@]Ej andringsbarIndikering av installd temperaturWI

,,2
~!BRumstemperatur for sankt,>, .. ·c·,

borvarde

2 @]]!BRumstemperatur for helg-/
'v<,-,.";,,.

... semester / frysskydd

2 @]!B::: '·A:

Tappvarmvaltentemperatur

·2
[ill!BReglerkurvans tutning

' . Visas i teckenrutan ...

*
ECO

... 5,1 betyder detta:

Varmen Mils pa frysskyddstemperatur

Inget varmebehov foreligger for narvarande

Valj med ... .. .indikering ... avlas fefnumret

1=Mandag
2= Tisdag osv
1-7=Hel vecka

10= Fet, utegivare
30 = Fel, framledningsgivare
50 = Fel. tappvarmvattengivare
61 = Fel, rumsenhet (tillval)

2. Mata in onskade tider fOr den valda dagens vtirmefaser:
Avlasning av temperatur

Valj med ... ... indikeringAndra med ......b6qan och slut av de dagliga varmefaserna
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Vid ett normal! radiatoruppvtirmt hus kan vardet idiagram met vara
ungefjr 12.5. Vid hus uppvtirmt med golvvarme sa kan vardet i dia
!!rammet vara un2:efar 5.

Valj med ... .. .indikering... temperaturen visas i DC

..... ~ ....

[E}Rumstemperatur (tillval)':. -,.,,:

·;··2
lIDUtetemperatur

.:.,

,.~,
lIDTappvarmvattentemperatur

.;." .

...~. lITIFramledningstemperatur..... -.;,.

Avbrott i varmeregleringen ®
Om varmereglelingens funktion inte ltingre kan garanteras kan du

trycka pa knappen tm (manuell drift: lampan Iyser). Vtirme
tillfbrseln via styrventilen kan nu tindras manuellt med knappama!!!.Kontakta din servicetekniker.

Cirkulationspump varme, Wilo RS15/4-3
Cirkulationspumpen har tre ltigen. Om radiatorerna blir ojtirnt
varma. sttill in pumpen pa hbgre ltige. Vid missljud. susande i ror

systemet. vtilj ett ltigre effektlage. Mest ekonomiskt ar sa lagt effekt
ltige som mojligt.

Varmealltomatiken stoppar pumpen ntir ingen varme behovs men

startar den rcgelbundet nagon minut fOr att den inte skall "ktirva"
vid ltingre stillestand. t ex under sommarperioden. Om den trots

detta inte startar efter stillestiind. forsok att IMa den starta vid hbgsta
laget (III). Hjtilper inte detta kan van ligen pumpen startas genom

att man tar bort den centralt placerade tindmuttern pa pumpmotom

och med skruvmejsel i skaran pa motoraxeln hjalper pumpen igang.



Strommen till fjarrvarmecentralen skall vara bruten vid denna at

gard. Om pumpen hjalps igang med strommen pakopplad kan skruv
mcjseln "rycka till" nar pumpen startar.

Expansionssystem
For au varmcsystcmct alltid skall vara vattenfyllt finns ett ex pan

sionskarl. Expansionskarlet tar upp vattnets volymfOrandringar.
vilka sker nar temperaturcma fOrandras.

I leverans av Basic U22 ingar slutet expansionskarl och till detta
Finns en manometer och en sakerhctsventil. Manometern visar ak

tuellt tryck i radiatorsystemet. Trycket varierar med temperaturen:

lag temperatur = lagt tryck. hog temperatur = hogre tryck. Hogsta

tryck far vara 2.5 bar. vid detta yarde skall sakcrhetsvcntilen oppna

och slappa ut eventuellt overtryck. Detta intraffar om man fyllt pa
"fOr mycket" vauen i systemet.

Pafyllning varmesystem
Piifyllning av nytt vatten till varmesystemet skall skc fOrst vid
behov. Oct vattcn man fyller pa med innehaller syre och kan med

fOra korrosion i systemet. DarfOr skall man fylla pa sa sallan sam
mojligt. Fyll fOrst om trycket understiger sommartid 0.6 bar. vin

tertid 1.0 bar om expansionskarlet ar i standardutforande med fOr
tryck 0.5 bar.

Piifyllning gores genom au ha piifyllningsventilen nr 24 oppen tills

trycket pa manometern visar hogre an ovanstaende varden ellcr till
ca 2.0 bar. Sakerhetsventilens oppningstryck ar 2.5 bar.

Felsokningsschema

Symtom
OrsakAtgard

For I~g vv-temperatur

Reglercentral felinstalld (3)Justering

Reglercentral eller temperatur-

Bestall servicehjalp
givare ur funktion (3/9) FIOdesvakt (14) ur funktion

Bestall servicehjalp

Fjarrvarmefilter igensatt (20)

Bestall servicehjalp

For hog vv-temperatur

Styrventil fOr hogt installd all.Justering all. servicehjalp
ur funktion (10)

Varmesystemet har for I~g

Reglercentralen (3) kan behbvaKontroll av installning. Varmekurva

eller for hog temperatur

omjusteringi reglercentral kan justeras.
Se instruktion.

Ingen varme p~ radiator-

Cirkulationspumpen g~r ej (29)Kontrollera att strommen ar p§slagen

systemet

och sakringar ar hela. Gar nytt startforsok

enligt fOreg§ende sida.For lite vatten i systemet

Fyll p§ vatten. Se instruktion.

Luftansamlingar vid varme-

Lufta b§de vid expansionskarl (10)
vaxlare eller i varmekrets

och i varmekrets (radiatorerna)

Storande Ijud i radiator-

For hbgt effektlage p§ pumpen (29)Sank pumpkapaciteten genom omstallning

systemet (susningar)

tililagre siffra p§ pumpens effektreglage

Pendlande temperatur

For I§g pumphastighet (29)Oka pumphastigheten genom omstallning

Knappningar i radiatorsystemet

till hbgre effektlage.

Behbver fylla p§ vatten

Expansionskarlet klarar ej taBestall servicehjalp fOr kontrollav
for ofta

upp volymfOrandringarna (28)expansionskarlets volymupptagande del

Lackage

och fortryck eller eventuellt lackage

For I§g temperatur p§ b§de

Igensatt fjarrvarmefilter (13)Bestall servicehjalp
varme och varmvatten

For I§g fjarrvarmetemperaturKontakta fjarrvarmeleverantoren

Siffror inom parentes hanvisar till
bild- och schemanummer.

Cetetherm AS
Box 60, 372 21 Ronneby, Tel 0457-755 00, Fax 0457-668 30.

Yarning!
Fjarrvarmevaunet har hOgt tryck och hOg temperatur. Arbete med

fjarrvarmecentralcn utfOres av fackman. Felaktig hantering kan
orsaka allvarlig personskada oeh skada pa byggnad,

Barn bor inte lamnas ensamma utan tillsyn vid (jarrvarmecentralen.

For hogt installd varmvattcntemperatur kan orsak a personskada

genom skallning.

STOCKHOLM
Heliosvagen 10
120 30 Stockholm
Tel 08-702 96 70
Tolaf""", nSL~~ R£;, 7n

GOTEBORG
Hulda Mellgrens gata 2
421 32 V Frolunda
Tel 031-27 98 00
T,::t./j:lt.f:::r.v n~1_?7 nt; .'ion

MALMO
Vastra Kanalgatan 8
21141 Malmo
Tel 040-23 30 90
TAIAlax 040-30 25 72

JONKOPINGNAxJO
Kungsgatan 23
352 33 Vaxjo
Tel 0470-34 72 88
Telelax 0470-281 41

OREBRO
Skapplandsgatan 1
703 46 Orebro
Tel 019-611 0450
Telelax 019-611 72 00

SUNDSVALL
Box 7062
850 07 Sundsvall
Tel 060-17 27 00
Telelax 060-17 22 09


