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Der må ikke slukkes for styrings panelet til guiwarmen, da styringen kan svigte og
gå i stå. Hvis det sker skal guiwarmen programmeres om på ny.

Der må ikke slukkes for pumpen, så vil guiwarmen gå i stå, da der ingen cirkulation
vil være i rørene.

Rumfølerne der sidder i hvert rum reguleres ener behov, den længste af stregerne på
drejeknappen svarer ca. til 21°.

Tegningen der er vedlagt angående husets rum viser, hvordan guiwarmen er opdelt i
rummene.
Fordelerrøret på guiwarmen passer med rummene i huset fra venstre mod højre
1-2-3 osv.

Varmtvand beholderen er monteret med en anode i bunden af beholderen. Den bør
efterses/udskiftes hvert 2. År, da den er med til at forlænge beholderens levetid.
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Indstilling af varmeanlæg om efteråret vinteren og foråret :

I fyringssæsonen holdes ventilen med det gule skilt (V7) lukket. De øvrige
ventiler holdes normalt åbne undtagen ventil V3, der altid skal holdes lukket.
Fjernvarmevandet cirkulerer først igennem varmtvandsbeholderen før det når
radiatorkredsen. Forbruget i radiatorkredsen er normaltvist så stort, at produktio-
nen af varmt vand på denne måde vil være tilstrækkelig.

Indstilling af varmeanlæget om sommeren :

Udenfor fyringssæsonen falder forbruget i radiatorkredsen., hvorfor det i en meget
varme sommerperiode kan blive nødvendigt at omkoble varmtvandsbeholderen.
Ventilen med det gule skilt (V7) åbnes, hvorefter retur-termostatventilen ved
varmtvandsbeholderen overtager styringen af varmtvandsproduktionen. Vær
omhyggelig med, at returløbstemperaturen ikke bliver for høj, og husk endelig at
lukke ventilen med det gule skilt (V7) igen, når sommeren går over i efteråret.



Al= Afspændingsventil koldt vand til hele huset.
A2~ Afspændings ventil med kontraventil og aftap.
A3= Brugsvandmåler.

V= Stophaner fjernvarmen.
VI = Afspændings ventil.
V2= Afspændings ventil.
V3= Afspændings ventil.
V4= Afspændings ventil.
V5= Afspændings ventil.
V6= Afspændings ventil.
V7= Afspændingsventil.

S= Snavs samler

RT= Returventil bruges til at bestemme temperaturen om sommeren på det varme
vand.

TD= Trykdifferens bruges til at lave et differens tryk på fremløb og retur.

T= Følelomme til fjernvarme måleren.

Bl= Termostat der styrer hvor varmt blande shunten bliver . Temperaturen må ikke
stå højere end 3, da blandingen ikke må overstige 35°, ellers vil trægulvet tage skade.
B= Pumpen skal ca. stå på 2-3 om vinteren. Om sommeren kan man regulerer efter
behov.


