
13.

9

8

7

6

5

4

2

1

3

2

1

3

6

4

5

9

8

7

ecocirc XL
ecocirc XLplus
25-40
25-60
32-40
32-60

it en fr de es pt nl da no sv fi is et lv lt pl cs sk hu ro bg sl hr sr el tr ru uk ar

399



ATHUGA:
Geymið þessa handbók ef það skyldi þurfa að leita
í hana síðar. Og hafið hana alltaf til taks nálægt ein-
ingunni.

1.2  Öryggishugtök og -tákn
Hættustig

Hættustig Ábending

HÆTTA:
 

Hættulegar aðstæður
sem, ef ekkert er að
gert, munu valda dauða
eða alvarlegum slysum.

AÐVÖRUN:
 

Hættulegar aðstæður
sem, ef ekkert er að
gert, geta valdið dauða
eða alvarlegum slysum.

VARÚÐ:
 

Hættulegar aðstæður
sem, ef ekkert er að
gert, geta valdið vægum
eða nokkuð alvarlegum
meiðslum.

ATHUGA:
 

• Mögulegar aðstæður
sem, ef ekkert er að
gert, gætu valdið
óæskilegum skilyrð-
um

• Aðgerð sem tengist
ekki líkamstjóni

Hættuflokkar
Hættuflokkanir falla annað hvort undir hættustig
eða ákveðin tákneru látin koma í stað hefðbund-
inna hættutákna.
Rafmagnshætta er gefin til kynna með eftirfarandi
sérstökum táknum:

Spennuhætta:
 

Hætta út frá heitu yfirborði
Hættur út af heitu yfirborði eru skilgreindar með
sérstöku tákni sem kemur í stað hefðbundinna
hættutákna:

VARÚÐ:

1.3  Óreyndir notendur

AÐVÖRUN:
Ætlast er til að eingöngu hæft starfsfólk
starfræki dæluna.

Athugið eftirfarandi varúðarráðstafanir:
• Fólk sem er hamlað að einhverju leyti ætti ekki

að starfrækja dæluna nema undir leiðsögn eða
eftir rétta þjálfun fagfólks.

• Börn skulu vera undir eftirliti þannig að tryggt
sé að þau séu ekki að leik á eða kringum dæl-
una.

1.4  Ábyrgð

Varðandi upplýsingar um ábyrgð, sjá sölusamning.

1.5  Varahlutir

AÐVÖRUN:
Notið aðeins upprunalega varahluti til
að skipta um slitna eða bilaða íhluti. Ef
notaðir eru varahlutir sem ekki eiga við
getur það valdið truflunum, skemmdum
og líkamstjóni sem og fellt úr gildi
ábyrgðina.

Hafa skal samband við sölu- og þjónustudeild varð-
andi frekari upplýsingar um varahluti

1.6  ESB-SAMRÆMISYFIRLÝSING
(SKÝRING)
XYLEM SERVICE ITALIA SRL, MEÐ HÖFUÐSTÖÐV-
AR Í VIA VITTORIO LOMBARDI 14 - 36075 MON-
TECCHIO MAGGIORE VI - ITALY, LÝSIR ÞVÍ HÉR
MEÐ YFIR AÐ VARAN
HRINGRÁSARDÆLA (SJÁ MIÐA Á FYRSTU SÍÐU)*
[* í einni af eftirfarandi útfærslum: ECOCIRC XL,
ECOCIRC XLplus, ECOCIRC XLplus með RS485
einingu, ECOCIRC XLplus með þráðlausri einingu.
RS485 og þráðlausar einingar afgreiddar eftir beið-
ni þar sem uppsetning er á ábyrgð þess sem fram-
kvæmir verkið ].
UPPFYLLIR VIÐEIGANDI GREINAR EFTIRFARANDI
EVRÓPSKRA TILSKIPANA

• VÉLBÚNAÐUR 2006/42/EC (VIÐHENGI II: TÆK-
NISKRÁ ER AÐGENGILEG HJÁ XYLEM SERVICE
ITALIA SRL).

• RAFSEGULSVIÐSSAMHÆFI 2004/108/EC.
• FJARSKIPTABÚNAÐUR 1999/5/EC (Þráðlaus

eining).
• VISTHÖNNUN 2009/125/EC, REGLUR (EC) Nr.

641/2009, REGLUR (ESB) Nr. 622/2012: EEI ≤ 0,
…. (SJÁ MIÐA Á FYRSTU SÍÐU). (Viðhengi I: “
Viðmiðun fyrir afkastamestu hringrásardælurnar
er EEI ≤ 0,20.”).

OG EFTIRFARANDI TÆKNISTAÐLAR
• EN 60335-1, EN 60335-2-51, EN 62233.
• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011, EN

55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008, EN
61000-3-2:2006 + A1:2009 +A2:2009, EN
61000-3-3:2008, 61800-3:2004+A1:2012.

• EN 60950-1, EN 301 489-17, EN 300 328 (Þráð-
laus eining).

• EN 16297-1, EN 16297-2.

MONTECCHIO MAGGIORE, 02.09.2013
AMEDEO VALENTE
(FORSTJÓRI VERKFRÆÐIDEILDAR OG DEILD-
AR FYRIR RANNSÓKNIR OG ÞRÓUN)
rev.00 [endurskoðun 00]

Lowara er vörumerki Lowara srl Unipersonale, dótt-
urfélags Xylem Inc.

2  Flutningur og geymsla
2.1  Farðu yfir pöntunina
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1. Kannaðu pakkann að utan

2. Hafðu samband við dreifingaraðila okkar innan
átta daga frá móttöku ef sýnilegar skemmdir
eru á vörunni.

3. Fjarlægðu hefti og opnaðu pappakassann.

4. Fjarlægðu skrúfur eða ólar sem notaðar eru til
að festa viðarrammann (ef við á).

5. Fjarlægðu umbúðirnar. Fargaðu öllum umbúð-
um í samræmi við reglugerðir á staðnum.

6. Kannaðu vöruna til að sjá hvort einhverjar ein-
ingar hafi skaddast eða vanti.

7. Hafðu samband við söluaðila ef eitthvað er í
ólagi.

2.2  Viðmiðunarreglur um flutninga
Varúðarráðstafanir

AÐVÖRUN:
• Fylgið slysavarnarreglum sem eru í

gildi.
• Hætta á að kremjast. Samstæðan og

íhlutir geta verið þungir. Notið réttar
lyftiaðferðir og klæðist ávallt skóm
með stáltá.

Athugið brúttóþyngd sem sýnd er utan á umbúð-
um til að geta valið réttan lyftibúnað.

Staðsetning og festingar
Eininguna má aðeins flytja í lóðréttri stöðu eins og
kemur fram á umbúðum. Gangið úr skugga um að
samstæðan sé tryggilega fest meðan hún er flutt og
geti hvorki skriðið né oltið. Flytja verður eininguna
við umhverfishita -40°C til 70°C (-40°F til 158°F) við
rakastig <95% og verja hana fyrir óhreinindum, hita
og skemmdum af áverkum.

2.3  Geymsluleiðbeiningar

2.3.1  Geymslustaður

ATHUGA:
• Verjið vöruna fyrir raka, óhreinindum hitagjöfum

og áverkum.
• Vöruna skal geyma við umhverfishitastig frá

-25°C til 55°C (-13°F til 131°F) og rakastig
<95%.

3  Vörulýsing
3.1  Gerð dælu
Dælan er hringrásardæla með votum snúð og orku-
sparandi rafeindastýrðri sísegultækni, ECM-tækni.
Ekki þarf útloftunarskrúfu á dæluna.

Notkunarsvið
Dælan er gerð fyrir:

• Heitt neysluvatn (eingöngu fyrir gerðir með
dæluhús úr bronsi)

• Vatnsupphitunarkerfi
• Kælivatns- og kaldavatnskerfi

Einnig má nota dæluna í:
• Sólarorkukerfi
• Jarðvarmakerfi

 

Röng notkun

HÆTTA:
Notið ekki þessa dælu til að sjá um eld-
fima og sprengifima vökva.

AÐVÖRUN:
Röng notkun dælunnar getur skapað
hættulegar aðstæður og valdið líkam-
stjóni og eignaskemmdum.

ATHUGA:
Notið ekki þessa dælu til að dæla vökva með slíp-
andi, föstum eða trefjaríkum efnum, eitruðum eða
tærandi vökvum, drykkjarvörum öðrum en vatni
eða vökvum sem ekki hæfa smíðaefni dælunnar.

Röng notkun vörunnar leiðir til að ábyrgðin fellur úr
gildi.

3.2  Heiti vöru

Dæmi: ecocirc XLplus D 40-100 F

ecocirc XL dælulína með hárri nýtni

plus með samskiptamögu-
leikum

D Gerð dælu:
"autt" = ein dæla
D = tvíburadæla
B = dæluhús úr bronsi
fyrir dælingu á heitu
neysluvatni

40 nafnmál flangsatengis

-100 Hámarks dæluhæð -100
= 10m

F Flangsagerð:
F=flangsatengi
"autt" = Skrúfutengi

3.3  Tæknilegar upplýsingar

Eiginleikar Lýsing

Vélargerð Rafeindastýrð sísegulvél

Lína ecocirc XL
ecocirc XLplus

Málspenna 1 x 230 V ±10%

Tíðni 50/60 Hz

Orkunotkun 40÷1700 W

IP vörn IP 44

Einangrunar-
flokkur

Flokkur 155 (F)

Hámarks
vinnuþrýsting-
ur

Hámarksþrýstingur kemur fram á
merkiplötu dælu
0,60 MPa (6 bör)
1,0 MPa (10 bör)
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Eiginleikar Lýsing

Leyfilegt vö-
kvahitastig

Hámarkshitastig kemur fram á
merkiplötu dælu
frá -10°C (14°F) til +110°C (230°F)
fyrir hitadælur
frá -10°C (14°F) til +85°C (185°F)
fyrir hitavatnsdælur heimila

Leyfilegt um-
hverfishitastig

frá 0°C (32°F) til 40°C (104°F)

Leyfilegt um-
hverfisrakastig

< 95%

Leyfilegir dæl-
uvökvar

Hitaveituvatn samkvæmt VDI
2035, vatn/glýkól-blöndur100 allt
að 50%.

Hljóðstyrkur ≤ 43 dB (A)

EMC (rafsegul-
sviðssamhæfi)

EN 55014-1:2006 + A1:2009 +
A2:2011, EN 55014-2:1997 +
A1:2001 + A2:2008, EN
61000-3-2:2006 + A1:2009 +
A2:2009, EN 61000-3-3:2008,
61800-3:2004+A1:2012.

Lekastraumur < 3,5 mA

I/O viðbótar
+15 VDC raf-
magn (Fæst
ekki á 25-40,
25-60, 32-40,
32-60 gerðum)

Imax < 40 mA

Villuboð
rafliði

Vmax < 250 VAC
Imax < 2 A

3.4  Afgreiðslulisti
Í umbúðunum er:

• Dælueining
• Einangrunarsskildir (eingöngu einföld dæla)
• Pakkning (OR) sem nota má í staðinn fyrir O-

hring sem er sett upp á milli vélar og dæluhúss.
• Tengikló (eingöngu fyrir 25-40, 25-60, 32-40,

32-60 gerðir)
• Þétting fyrir skrúfað tengi (eingöngu fyrir dælu-

hús með gengjum)
• Flangsaþétting (eingöngu fyrir dæluhús með

flangs)
• Átta M12 skinnur og átta M16 skinnur (fyrir

gerðir DN32 til DN65)
• Átta M16 skinnur (fyrir DN80 og DN100 PN6

gerðir)
• Sextán M16 skinnur (fyrir DN80 og DN100

PN10 gerðir)

3.5  Fylgihlutir
• Mótflangsar
• Blindflangsar
• Millistykki
• Þrýstiskynjari (sjá nánar kafla 5.2.9 í þessari

handbók)
• Hitaskynjari (sjá nánar kafla 5.2.9 í þessari hand-

bók)
• RS485 eining (eingöngu fyrir ecocirc XLplus)
• Þráðlaus eining (eingöngu fyrir ecocirc XLplus)

4  Uppsetning
Varúðarráðstafanir

AÐVÖRUN:
• Fylgið slysavarnarreglum sem eru í

gildi.
• Notið viðeigandi búnað og varnir.
• Takið ávallt mið af lögum, reglu-

gerðum og stöðlum á hverjum stað
varðandi val á uppsetningarstað
ásamt pípulögnum og rafmagns-
tengingum.

4.1  Meðhöndlun dælu

AÐVÖRUN:
Taka skal tillit til gildandi reglugerða
varðandi hvenær megi beita handafli
við að lyfta og meðhöndla dæluna.

Ávallt skal lyfta dælunni á dæluhaus eða dæluhúsi.
Ef dælan er þyngri en svo að beita megi handafli á
hana skal nota lyftibúnað og stroffur í samræmi við 
Mynd 11 .

4.2  Kröfur um aðstöðu

4.2.1  Dælustaðsetning

HÆTTA:
Ekki skal nota þessa einingu í eldfimu/
sprengifimu umhverfi eða þar sem tær-
andi gastegundir eða duft er fyrir hendi.

Leiðbeiningar
Fylgið eftirfarandi leiðbeiningum varðandi staðs-
etningu vörunnar:

• Gangið úr skugga um að uppsetningarsvæðið
sé varið fyrir vökvalekum og flóðum.

• Ef hægt er skal koma dælunni fyrir svolítið yfir
gólfhæð.

• Setja skal stopploka framan og aftan við dæl-
una.

• Rakastig andrúmslofts í kring skal vera undir
95%.

4.2.2  Lágmarks inntaksþrýstingur við
soghlið
Töflugildin eru inntaksþrýstingur umfram loftþrýst-
ing.

Nafnþver-
mál

Vökvahita-
stig 25°C

Vökvahita-
stig 95°C

Vökvahita-
stig 110°C

RP 1 0,2 bör 1 bar 1,6 bör

RP 1 0,2 bör 1 bar 1,6 bör

Nafnþver-
mál 32

0,3 bör 1,1 bar 1,7 bör

Nafnþver-
mál 40

0,3 bör 1,1 bar 1,7 bör

Nafnþver-
mál 50

0,3 bör 1,1 bar 1,7 bör

100 Afköst dælu er vísað til vatns við 25°C (77°F). Dæluvökvar með mismunandi seigju hafa áhrif á afköst.

is - Þýðing af upprunalega eintakinu

154



Nafnþver-
mál

Vökvahita-
stig 25°C

Vökvahita-
stig 95°C

Vökvahita-
stig 110°C

Nafnþver-
mál 65

0,5 bör 1,3 bör 1,9 bör

Nafnþver-
mál 80

0,5 bör 1,3 bör 1,9 bör

Nafnþver-
mál 100

0,5 bör 1,3 bör 1,9 bör

ATHUGA:
• Þrýstingurinn má ekki verða lægri en tilgreint er

því ella gæti orðið straumtæring og dælan
skemmst.

• Inntaksþrýstingur auk dæluþrýstings á lokaðan
loka skal vera lægri en leyfður hámarksþrýsting-
ur kerfis.

4.2.3  Pípulagnakröfur
Varúðarráðstafanir

AÐVÖRUN:
• Notið pípur sem ráða við hámark-

svinnuþrýsting dælunnar. Ef það er
ekki gert getur það valdið því að
kerfið rofni með hættu á meiðslum.

• Tryggið að allar tengingar séu gerð-
ar af viðurkenndum tæknimönnum í
uppsetningu og séu í samræmi við
gildandi reglur.

• Ekki skal nota stopploka á framrásar-
lögn í lokaðri stöðu lengur en nokkr-
ar sekúndur. Ef dælan þarf að vera í
gangi með framrásarlögn lokaða
lengur en nokkrar sekúndur, skal
setja upp hjáveitulögn til að hindra
yfirhitun á vatni inni í dælunni.

Gaumlisti fyrir pípulagnir
• Stærð röra og loka verður að vera rétt.
• Röralagnir skulu hvorki flytja nokkurn þunga né

snúningsátak að dæluflöngsum.

4.3  Raftæknilegar kröfur
• Gildandi reglurgerðir hafa gildi umfram kröfur

sem settar eru fram hér að neðan.

Gaumlisti fyrir raftengingu
Athugið hvort eftirfarandi kröfur eru uppfylltar:

• Rafleiðarar eru varðir fyrir háum hita, titringi og
hnjaski.

• Rafspenna og -straumur verða að vera í sam-
ræmi við tæknilýsingu á merkiplötu dælunnar.

• Á rafveitulögninni er:
• Hánæmarofi (30 mA) [afgangs gildandi RCD

tæki] sem passar við jarðbilun með DC eða
sláttar DC innihald (mælt er með B RCD teg-
und).

• Skilrofi á aðallögn með snertibili a.m.k.
3 mm.

Gaumlisti fyrir stjórnskápinn

ATHUGA:

Stjórnskápur skal vera í samræmi við afköst rafkn-
únu dælunnar. Ef málgildin eru í ekki í samræmi
gæti það gert vörnina á einingunni óvirka.

Athugið hvort eftirfarandi kröfur eru uppfylltar:
• Stjórntaflan skal verja dæluna fyrir skamm-

hlaupi. Hægt er að nota tafarbræðilag eða
skammhlaup (mælt er með tegund C-gerðar) til
að vernda dæluna.

• Dælunni fylgir yfirálags- og hitaálagsvörn, ekki
er þörf á viðbótarálagsvörn.

Gátlisti fyrir vél
Nota skal kapla í samræmivið reglur um 3 þræði (2
+ jarðtenging). Allir kaplar skulu þola allt að +85°C
(185°F) hita.

4.4  Uppsetning dælu
1. Setja upp dælu samkvæmt vökvastreymi kerfis.

• Örin á vélarhúsi sýnir streymisstefnu gegn-
um dæluna.

• Dæluna skal setja upp með dæluhaus í lár-
éttri stöðu. Varðandi frekari upplýsingar um
leyfilegar stellingar, sjá Mynd 12

2. Ef nauðsyn krefur skal snúa dæluhaus til að
bæta aflestur í notendaviðmóti.

Varðandi frekari upplýsingar sjá Breyta stöðu
dæluhauss.

3. Ef við á skal setja upp hitaskildi.
• Nota skal aðeins hitaskildi sem afgreiddir

voru. Ekki einangra vélarhús. Rafeindabún-
aður getur ofhitnað svo að slokknar sjálf-
krafa á dælunni.

• Hitaskildi sem fylgdu við afhendingu skal
aðeins nota við hringrásardælingu á heitu
vatni sem er yfir 20°C (68°F). Hitaskildirnir
geta ekki umlukið dæluhús án þess að eitt-
hvað sleppi í gegn.

• Ef viðskiptavinur býr til þétta einangrun má
ekki einangra dælu ofan við vélarflangs.
Ekki má vera neitt fyrir aftöppunaropi svo
uppsafnað þéttivatn geti runnið frá.

4.5  Breyta stöðu dæluhauss

AÐVÖRUN:
• Tappa af kerfinu eða loka stopplok-

um báðum megin við dælu áður en
hún er tekin í sundur. Dæluvökvinn
getur verið undir þrýstingi eða
brennheitur.

• Hætta er á að gufa sleppi út þegar
dæluhaus er skilinn frá dæluhúsi.

Spennuhætta:
Áður en farið er að vinna við eininguna
skal tryggja að hún og stýritaflan séu
einangruð frá rafmagnsinntaki og ekki
sé hægt að setja spennu á þau.

VARÚÐ:
Brunahætta. Meðan á rekstri á mismun-
andi yfirborði á samstæðu getur hitnað.
Notið hitaverjandi hanska til að forðast
brunasár.
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AÐVÖRUN:
• Sterkt segulsvið skapast þegar legan

er fjarlægð frá eða sett á dæluhaus-
inn. Þetta segulsvið getur verið
skaðlegur gangráði og öðrum
ígræðslum. Þar að auki getur segul-
sviðið dregið málmhluti að snúðnum
sem getur valdið slysum og/eða
skemmdum á legu dælunnar.

Varðandi nánari upplýsingar, sjá Mynd 14 og Mynd
15 .

1. Losa fjóra sexkantbolta (2) sem festa dæluhaus
við dæluhús (4).

2. Snúa skal dæluhaus (1) i 90° áföngum í æski-
lega stöðu.

3. Þegar dæluhaus (1) er skilinn frá dæluhúsi (4):

a) Forðist að fjarlægja snúðinn frá dæluhausnum
(1):

b) Takið eftir hættu á segulsvið sem er skráð hér
fyrir framan;

c) Kannið að O-hringur (3) sé ekki skemmdur.

Skipta þarf um gallaðan O-hring. Vara O-hring-
ur er þegar í boði inn í pakkanum.

4. Festið og þéttið samkvæmt töflunni hér að
neðan fyrir fjögurra hexa skrúfum (2) sem festa
vélina á dæluhúsið (4).

Dælugerð Skrúfutegund Snúningsvægi

25–40
25–60
32–40
32–60

M5 2,0 Nm

25–80
25–100
32–80
32–100
32–100F
40–100F
50–100F

M6 10,0 Nm

32–120F
40–120F
50–80F
65–80F

M8 19,0 Nm

50–120F
65–120F
80–120F
100–120F

M10 38,0 Nm

AÐVÖRUN:
gera lekakönnun eftir að dælan hefur
verið sett saman aftur.

4.6  Rafbúnaðar uppsetningar
Varúðarráðstafanir

Spennuhætta:
• Tryggið að allar tengingar séu gerð-

ar af viðurkenndum tæknimönnum í

uppsetningu og séu í samræmi við
gildandi reglur.

• Áður en farið er að vinna við eining-
una skal tryggja að hún og stýritaflan
séu einangruð frá rafmagnsinntaki
og ekki sé hægt að setja spennu á
þau.

Jarðtenging

Spennuhætta:
• Tengið ávallt verndarleiðara við jarð-

tengil áður en aðrar raftengingar eru
framkvæmdar.

• Allan rafbúnað skal jarðtengja. Þetta
á við dælusamstæðu og skyldan
búnað. Kannið hvort dælan er jarð-
tengd.

ATHUGA:
Kveikja eða slökkva á dælu verður að vera minna
en 3 sinnum á klukkutíma og í öllu falli minna en
20/24t

4.6.1  Raftenging

AÐVÖRUN:
Ekki skal tengja í stjórnskáp dælu nema
rafmagn hafi verið aftengt í að minnsta
kosti 2 mínútur.

Fyrir gerðir með „tengik-
ló“ (25-40, 25-60, 32-40,
32-60). Sjá Mynd 16 .

1. Opna tengikassa og
setja kapalinn inn í
kapalþéttið.

2. Toga niður fjaður-
festinguna.

3. Tengja kapal í sam-
ræmi við tengimynd.

4. Rétta af báða hluta
tengis

5. Ýta hlutunum inn í
hvor annan.

6. Loka tenginu og
herða vandlega að
kapalþéttinu.

Fyrir gerðir með hefð-
bundna tengingu í teng-
ibretti. Sjá Mynd 15 .

1. Opna tengikassa
með því að taka burt
skrúfurnar (5).

2. Nota M20 kapalþétti
fyrir rafmagnskapal-
inn.

3. Tengja kapal í sam-
ræmi við tengimynd.
Sjá Mynd 17 og 
Mynd 19 .

a. Tengdu jarðtengiþ-
ráðinn. Gakktu úr
skugga um að jarð-
leiðslurnar séu leng-
ri en fasaleiðslurnar.

b. Tengdu fasaleiðsl-
urnar.

4. Lokið tengikassan-
um og herðið skrúf-
ur í 1 Nm.

Varðandi kröfur um kapla sjá Tengingar
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4.6.2  I/O tengingar
1. Opna tengikassa með því að taka burt skrúf-

urnar (5). Sjá Mynd 14 og Mynd 15

2. Tengja viðeigandi kapal í samræmi við tengi-
mynd. Sjá Mynd 18 , Mynd 19 og kröfur í kafla 
Tengingar.

3. Lokið tengikassanum og herðið skrúfur í 1 Nm.

4.6.3  Tengingar

ATHUGA:
• Í allar tengingar skal nota kapla sem þola allt að

+85°C (+185°F) hita. Kaplarnir skulu aldrei sner-
ta vélarhlíf, dælu eða pípulögn.

• Vírar sem tengjast rafmagnstengjum eða villub-
oðarafliða (NO, C) skulu aðgreindir frá öðrum
vírum með styrktri einangrun.

Aðeins fyrir
25-40,
25-60,
32-40,
32-60
gerðir

TengiKLÓ M12 (1)
kapall Φ
2÷5 mm

M12 (2)
kapall Φ
2÷5 mm

Raftenging 3 x
0,75÷1,5m
m2  (2P+T)

  

Villuboð  2 x
0,75÷1.5m
m2

 

• Hliðr-
ænt
0-10V

• Ytri
þrýstis-
kynjari

• Ytri hit-
askynj-
ari

• Ytra
Start/
stopp

 Ef ENGIN
villuboð á
þessu kap-
alþétti.
Fjölþátta
stjórnkap-
all, fjöldi
víra fer eftir
fjölda stýrir-
ása. Varinn
ef þarf

Fjölþátta
stjórnkap-
all, fjöldi
víra fer eftir
fjölda stýrir-
ása. Varinn
ef þarf

Gagnabra-
ut

  Brautarkap-
all

 M20 kapall
Φ 5÷13
mm

M16 (1) M16 (2)

Raftenging 3 x
0,75÷2,5
mm2  (2P
+T)

  

- Rafteng-
ing
- Villuboð

5 x
0,75÷1,5
mm2  (4P
+T)

  

Villuboð  2 x
0,75÷1.5m
m2

 

• Hliðr-
ænt
0-10V

 Ef ENGIN
villuboð á
þessu kap-

Fjölþátta
stjórnkap-
all, fjöldi

 M20 kapall
Φ 5÷13
mm

M16 (1) M16 (2)

• Ytri
þrýstis-
kynjari

• Ytri hit-
askynj-
ari

• Ytra
Start/
stopp

alþétti.
Fjölþátta
stjórnkap-
all, fjöldi
víra fer eftir
fjölda stýrir-
ása. Varinn
ef þarf

víra fer eftir
fjölda stýrir-
ása. Varinn
ef þarf

Gagnabra-
ut

  Brautarkap-
all

ATHUGA:
Herðið kapalþétti vandlega til að hindra að kapall-
inn renni og raki komist inn í tengikassann.

5  Kerfislýsing
5.1  Notendaviðmót
Skráin lýsir því sem er á Mynd 13 .

1. Stýrihnappur
2. Stýriljós (gaumljós)
3. Breytuhnappur
4. Breytuljós
5. Stillihnappar
6. Talnaskjár
7. Rafmagnsljós
8. Stöðu-/bilanaljós
9. Fjarstýringarljós

Heitt yfirborð:
Brunahætta. Í venjulegum rekstri getur
yfirborð dælu orðið svo heitt að aðeins
skal snerta hnappana til að forðast
brunasár.

5.1.1  Opna/loka notendaviðmót
Notendaviðmótið mun lokast sjálfkrafa ef ekki er ýtt
á hnapp í tíu mínútur eða ef ýtt er á efristillihnapp
(5) og breytihnapp (3) í tvær sekúndur. Sjá Mynd
13 .
Ef ýtt er á hnapp þegar notendaviðmótið er lokað,
sýnir skjárinn (6):

Til að opna notendaviðmótið er ýtt á efristillingar-
hnapp (5) og breytihnappinn (3) í tvær sekúndur.
Skjárinn (6) mun sýna:

Nú er mögulegt að breyta dælustillingum eins og
óskað er eftir.

5.2  Aðgerðir
Aðgerðir á dælu eru aðgengilegar gegnum not-
endaviðmót dælu og innfelld I/O. Hátækniaðgerðir
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eða samskiptaaðgerðir er aðeins hægt að stilla
gegnum gagnabrautarsamskipti eða valkvæða
þráðlausa einingu101.

Virkni ecocirc XL
ecocirc
XLplus

eingöngu ecocirc
XLplus

Nota not-
endavið-
mót dælu
eða inn-
felld I/O

Gagnabra-
ut

Þráðlaus
samskipti
(valfrjálst)

Stöðugur
þrýstingur
(sjá kafla
5.2.1)

X X X

Hlutfallsþ-
rýstingur
(sjá kafla
5.2.1)

X X X

Stöðugur
hraði (sjá
kafla 5.2.1)

X X X

Næturham-
ur (sjá kafla
5.2.2)

X X X

∆p-T stýr-
ing (sjá ka-
fla 5.2.3)

X X

∆p-∆T stýr-
ing (sjá ka-
fla 5.2.4)

X X

T Stöðugur
(sjá kafla
5.2.5)

X X

∆T Stöðug-
ur (sjá kafla
5.2.6)

X X

Ytra start/
stopp (sjá
kafla 5.2.7)

X X X

PWM inn-
tak
Aðeins í
boði á
25-40,
25-60,
32-40,
32-60
gerðir (sjá
kafla 5.2.8)

X X X

Hliðrænt
innmerki
(sjá kafla
5.2.9)

X X X

Villuboð
(sjá kafla
5.2.10)

X X X

Virkni ecocirc XL
ecocirc
XLplus

eingöngu ecocirc
XLplus

Nota not-
endavið-
mót dælu
eða inn-
felld I/O

Gagnabra-
ut

Þráðlaus
samskipti
(valfrjálst)

Ytri þrýstis-
kynjari (sjá
kafla
5.2.11)

X X X

Ytri hitask-
ynjari (sjá
kafla
5.2.11)

X X

5.2.1  Stýrihamur

Hamur Lýsing

Hlutfallsþrýstingur

2

Hset

Hset

Dæluþrýstingur eykst/
minnkar sífellt eftir auk-
inni/minni þörf á
streymi. Hægt er að
stilla hámarks dæluhæð
gengum notendavið-
mót. Sjá kafla 6.1.2
Breyta stilligildi.

Stöðugur þrýstingur
 

Hset

 

Dælan viðheldur stöð-
ugum þrýstingi við
hvaða streymi sem er.
Stilla má dæluhæð
gegnum notendavið-
mót. Sjá kafla 6.1.2
Breyta stilligildi.

Hraða haldið stöðugum

Max

min

Speed
setpoint

Dælan viðheldur stöð-
ugum hraða við hvaða
streymi sem er. Stilla má
dæluhraða gegnum not-
endaviðmót. Sjá kafla
6.1.2 Breyta stilligildi.

Hægt er að tengja alla stýrihami við næturhamsað-
gerð.

5.2.2  Nætur stilling
Næturham er ekki hægt að nota á kælikerfi.
Forsenda

• Dæla er sett upp í fæðilögn.
• Hægt er að nema næturástand með töluverðri

vissu ef stjórnkerfi er látið breyta hitastigi í fæðil-
ögn.

Næturhamur getur verið virkur í tengslum við:

101 Samskiptaaðgerðir og valkvæðar einingar fást aðeins fyrir ecocirc XLplus gerðir.
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• Hlutfallsþrýstingur
• Stöðugan þrýsting
• Stöðugan hraða

Þessi aðgerð dregur úr rafmagnsnotkun dælunnar
niður í lágmark þegar hitunarkerfið er ekki í gangi.
Algrím finnur rétt rekstrarskilyrði og leiðréttir sjálf-
krafa dæluhraða.
Dælan fer aftur á upphaflegan stillipunkt um leið
og kerfið endurræsist.

5.2.3  ∆p-T stýring (aðeins í boði á ecocirc
XLplus)
Aðgerðin breytir nafngildi mismunaþrýstings eftir
hitastigi dæluvökvans.
Sjá nánar handbók um þróaðar aðgerðir á
www.lowara.com

5.2.4  ∆p-∆T stýring (aðeins í boði á
ecocirc XLplus)
Ytri hitaskynjarinn KTY83 er nauðsynlegur fyrir þes-
sa aðgerð (sjá kafla 5.2.9 í þessari handbók).
Aðgerðin breytir nafngildi mismunaþrýstings eftir
mismunahitastigi dæluvökvans.
Sjá nánar handbók um þróaðar aðgerðir á
www.lowara.com

5.2.5  T stöðugt (aðeins í boði á ecocirc
XLplus)
Aðgerðin breytir hraða dælunnar til að viðhalda
jöfnu nafngildi þrýstings á hitastigi dæluvökvans.
Sjá nánar handbók um þróaðar aðgerðir á
www.lowara.com

5.2.6  ∆T stöðugt (aðeins í boði á ecocirc
XLplus)
Aðgerðin breytir hraða dælunnar til að viðhalda
jöfnu nafngildi mismunaþrýstings á hitastigi dæluv-
ökvans.
Sjá nánar handbók um þróaðar aðgerðir á
www.lowara.com

5.2.7  Ytra start/stopp
Hægt er að gangsetja eða stöðva dæluna gegnum
ytri tengingu eða rafliða sem er tengdur við tengip-
unkta 11 og 12. Sjá Mynd 18 og Mynd 19 . Dæl-
ueiningin kemur með tengipunkta 11 og 12
skammhleypta.

ATHUGA:
• Dælan kemur með 5 VDC í gegnum start/stopp

tengipunktana.
• Ekki þarf að koma með ytri spennu á start/stopp

tengipunktana.
• Kaplarnir sem eru tengdir við tengipunktana 11

og 12 ættu ekki að vera lengri en 20 m á lengd.

5.2.8  PWM inntak (fæst aðeins á 25-40,
25-60, 32-40, 32-60 gerðirnar)
Aðeins á skráðum gerðum, PWM inntak er í boði á
tengingum 11 og 12. Sjá Mynd 18 .
PWM merki deilir sömu tengingum á start/stopp
inntak.
Tveggja inntak er gagnkvæmt útvalið.

Sjá nánar handbók um þróaðar aðgerðir á
www.lowara.com

5.2.9  Hliðrænt innmerki
Dælan samhæfir hliðrænt merki við tengipunkta 7
og 8. Sjá Mynd 18 og Mynd 19 varðandi breytingu
á stilligildi.
Þegar spennumerkið er skynjað fer dælan sjálfvirkt
á sjálfstýringu og fer að vinna eftir eftirfarandi línur-
iti:

Vin[V]

Speed
[rpm]

Vset 101,51,2

min

Max

Setpoint

5.2.10  Merkjarafliði
Dælan er búin rafliða, tengipunktar 4 og 5. Sjá 
Mynd 18 og Mynd 19 , varðandi spennulaust bilan-
amerki. Ef bilun kemur upp virkjast rafliðinn ásamt
rauða gaumljósinu og villukóðinn á skjánum í not-
andaviðmóti Mynd 13 .

Eiginleikar
• Vmax < 250 VAC
• Imax < 2 A

5.2.11  Ytri skynjarar
Hægt er að búa dæluna mismunaþrýstiskynjara og
hitaskynjara samkvæmt eftirfarandi töflu:

Lýsing á skynj-
ara

Gerð Tengipunktar

Mismunaþrýst-
iskynjari
4-20mA

1,0 bar (PN 10)
2,0 bör (PN 10)

9 - 10

Ytri hitaskynjari KTY83 13 - 14

Uppsetning þrýstiskynjara
1. Festið þrýstiskynjara á pípulögnina
2. Tengið kapalinn við tengipunkta 9 og 10 (sjá

4.6.3 Tengingar).
3. Rafmagn á dælusamstæðu
4. Við gangsetningu finnur dælusamstæðan skyn-

jarann og sýnir uppsetningavalmynd.
5. Val á réttum skynjara og staðfesta val með því

að nota stikahnapp (3). Sjá Mynd 13 .
6. Dælan lýkur við gangsetningarferlið og byrjar

strax að vinna á stöðugum þrýstingi.
7. Stilligildi má breyta með því að nota stillih-

nappa (5). Sjá Mynd 13 .

Uppsetning ytri hitastigsskynjara (eingöngu
ecocirc XLplus)
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Uppsetning skynjara og stýrihamur í því sambandi
eru aðeins aðgengileg gegnum gagnabrautina.
Sjá nánar handbók um samskipti og þróaðar að-
gerðir á www.lowara.com

ATHUGA:
Nemasnúrur eiga ekki að vera lengri en 20 m.

5.2.12  Gagnatengibraut (aðeins í boði á
ecocirc XLplus)
Dælan er með 2 innbyggðar RS-485 gagnarásir.
Önnur er hefðbundin (tengipunktar 15-16-17), en
hin er aðeins möguleg með valkvæðri RS-485 eða
þráðlausri gerð (tengipunktar 18-19-20). Sjá Mynd
18 og Mynd 19 .
Dælan getur „talað við“ BMS kerfi gegnum Modbus
eða BAC-net102 samskiptareglur. Frekari útlistun á
samskiptareglum er vísað til samskiptaregluhand-
bókinni á www.lowara.com.

ATHUGA:
Þegar fjarstýring er notuð er eingöngu hægt að stý-
ra stilligildum og stýriham um gagnarásir en ekki
hægt að breyta gegnum notendaviðmót. Stjórnun
á sýndu magni og mælieiningu er áfram virk gegn-
um notendaviðmót.

5.2.13  Sjálfkrafa tví dælurekstur (aðeins í
boði á ecocirc XLplus)
Rekstur með varadælu
Eingöngu aðaldæla er í gangi. Hin dælan fer í gang
ef bilun verður í aðaldælu.

Í gangi til skiptis
Aðeins önnur dælan er í gangi í senn. Dælurnar
skiptast á með 1 sólarhrings millibili að dæla svo að
álagið á þær jafnast út. Hin dælan fer strax í gang ef
önnur bilar.

Samsíða keyrsla
Báðar dælurnar eru í gangi samtímis með sömu
stilligildi. Aðaldælan ákvarðar hvernig kerfið vinnur
og getur hámarkað afköst. Til að tryggja nauðsyn-
leg afköst með lágmarks orkunotkun, gangsetur og
stöðvar aðaldæla hina dæluna eftir dæluhæð og
streymi eftir þörfum.

• ATHUGIÐ: Ef ecocirc XL grunnur (engin sam-
skipti í boði) er notaður í samsíða keyrslu,
tveggja dæluhaus getur gengið í mismunandi
rekstrarpunktum, sérstaklega í litlu flæði. Þetta
gæti valdið einhverjum óstöðugleika í dælu og
kaplaloki getur valdið hávaða. Mælt er með not-
kun á ecocirc XLplus fyrir samsíða keyrslu.

6  Uppsetning og rekstur kerfis
Varúðarráðstafanir

AÐVÖRUN:
• Verið ávallt með hlífðarhanska þegar

fengist er við dælur og vél. Þegar
dælt er heitum vökvum geta dælan

og hlutar hennar farið upp fyrir 40°C
(104°F).

• Ekki má þurrdæla því það getur ey-
ðilagt legurnar. Fylla skal kerfið á
réttan hátt með vökva og lofta út fyr-
ir fyrstu gangsetningu.

ATHUGA:
• Dælan skal aldrei vera í gangi með ON-OFF lok-

ann lokaðan lengur en fáeinar sekúndur.
• Ekki skal láta dælu vera í frosti, ef hún er ekki í

gangi. Tappið af dælunni öllum vökva sem er
inni í henni. Ef það er ekki gert, getur vökvinn
frosið og skemmt dæluna.

• Samanlagður þrýstingur á soghlið (aðalvatn-
slögn, vatnsgeymi) og hámarks dæluþrýstingur
má ekki fara yfir leyfðan hámarks vinnuþrýsting
(nafnþrýsting PN) dælunnar.

• Notið ekki dæluna ef straumtæring kemur upp.
Straumtæring getur skemmt innri íhluti.

6.1  Samskipa dælustillingar
Breyta dælustillingum á einhvern eftirfarandi hátt:

• Notendaviðmót
• Gagnabrautarsamskipti

103 (eingöngu á ecocirc XLplus)
• Þráðlaus samskipti

104 (eingöngu á ecocirc XLplus)

6.1.1  Breyta samskiptabreytum
Breyta samskiptabreytum dælu. Sjá Mynd 13 .

1. Slökkva á dælunni.

Bíða eftir gaumljósi sem sýnir að slökkt er áður
en haldið er áfram.

2. Kveikja á dælunni.

3. Þegar skjárinn sýnir COMM (COM) 105, ýtið á
breytuhnapp (3) til að fara inn í samskiptaval-
myndina.

4. Velja eitt af þrem gildum með stillihnappi.

• BAUD (BDR)6 = baud einingaruppsetning
(gildi í boði 4.8 - 9.6 - 14.4 - 19.2 - 38.4 -
56.0 - 57.6 kbps)

• ADDR (ADDR)6 = vistfangsmerki (vistfang í
boði 1÷255 fyrir Modbus og 0÷127 fyrir
BACnet)

• MODU (MDL)6 = valfrjáls mátaruppsetning
(0 = ekkert mát; 1 = þráðlaust mát; 2 =
RS-485 mát)

5. Ýta á breytuhnapp til að komast í undirval-
mynd

6. Breyta gildum með stillihnöppum.

7. Ýta á breytuhnapp til að staðfesta og geyma ný
gildi.

8. Ýta á hamhnappinn til að fara úr undirvalmynd.

Ef ekki er ýtt á hnapp í 10 sekúndur, fer dælan úr
valmynd sem hún er í og heldur áfram gangsetn-
ingu. Allar breytur sem breytt er án þess að stað-
festa þær fara í fyrri gildi.

102 Fæst ekki á 25-40, 25-60, 32-40, 32-60 gerðirnar.
103 ekki lýst í þessum leiðbeiningum, sjá samskiptahandbók á www.lowara.com
104 þarfnast uppsetningar á þráðlausri einingu á dælunnni
105 Á þriggja stafrænaskjá af gerð 25-40, 25-60, 32-40, 32-60
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6.1.2  Breyta stýriham
Hægt er að stýra dælunni með BMS106 (Uppbygg-
ing stjórnkerfis) eða annarra tækja gegnum RS-485
samskiptahlið í gegnum Modbus eða BACnet107

samskiptareglum.
Eftirfarandi leiðbeiningar nýtast þegar breytingar
eru gerðar í notendaviðmóti. Sjá Mynd 13 .

• Ýta á rekstrarhamshnapp.
• Rekstrarhömum er breytt í lotu með því að ýta

hnappinn.

mode

mode

mode mode

mode

mode

6.1.3  Breyta stilligildi
Sjá Mynd 13 til samanburðar.

1. Ýta á einn af stillihnöppunum (5)
Skjárinn fer að blikka innsettu stilligildi.

2. Breyta lokanum með að nota hnappana (5).

3. Bíða í 3 sekúndur til að vista og virkja nýtt still-
igildi.
Skjárinn hættir að blikka til að staðfesta breyt-
ingu.

ATHUGA:
Ef enginn einstreymisloki er í kerfinu þarf að vera
tryggt að stilltur lágmarks dæluþrýstingur sé ávallt
hærri en þrýstingurinn móti lokuðum loka.

6.1.4  Breytið birtingu mælieiningar
1. Ýta á hnapp (3) til að breyta mælieiningum. Sjá 

Mynd 13 .

Power

Speed

Head

Flow

Parameter
button

Parameter
button

Parameter
button

Parameter
button

2. Með að ýta á hnappinn (3) í meira en eina sek-
úndu, þegar streymi og dæluhæð eru sýnd, er
hægt að breyta mælieiningu eins og hér segir:

• Streymi: m3/h ↔ gpm (US)
• Dæluhæð: m ↔ ft

6.2  Gangsetja eða stöðva dælu

VARÚÐ:
• Ekki má þurrdæla því það getur ey-

ðilagt legurnar á skömmum tíma.
Fylla kerfið af vökva og lofta út eins
og vera ber fyrir gangsetningu. Hús-
ið utan um dælusnúðinn verður loft-
að sjálfkrafa eftir að kveikt hefur ver-
ið á dælunni.

• Ekki er hægt að lofta kerfið í gegn-
um dæluna.

• Gangsetja dæluna á einhvern eftirfarandi hátt:
• Kveikja á dælunni.
• Loka start/stopp snertunni.
• Senda ræsiskipun gegnum gagnabrautina.

Dælurnar byrja að dæla á stöðugri þrýstistillingu
með eftirfarandi sjálfgefnum stillingarpunkutm:

• 2m fyrir XX-40 gerðir (hámarks dæluhæð lok
4m)

• 3m fyrir XX-60 gerðir (hámarks dæluhæð
6m)

• 4m fyrir XX-80 gerðir (hámarks dæluhæð
8m)

• 5m fyrir XX-100 gerðir (hámarks dæluhæð
10m)

• 6m fyrir XX-120 gerðir (hámarks dæluhæð
12m)

Varðandi frekari upplýsingar um hvernig eigi að
breyta stillingu sjá Samskipa dælustillingar.

• Stöðva dæluna á einhvern eftirfarandi hátt:
• Loka fyrir rafmagn að dælunni.
• Opna start/stopp snertuna.
• Senda stöðvunarskipun gegnum gagn-

abrautina.

6.2.1  Sjálfvirk útloftun
Þegar straumur kemur á dælusamstæðuna fer í
gang sjálfvirk útloftun. Á meðan á þessu stendur
sýnir notendaviðmótið „deg“ og niðurtalningu þar
til aðgerðinni er lokið.
Hægt er að afturkalla eða sleppa aðgerðinni:

• Handvirkt með því að ýta samtímis á tvo hnappa
(5). Sjá Mynd 13 .

• Um gagnabraut, eingöngu fyrir ecocirc XLplus.
Sjá samskiptahandbók á www.lowara.com.

6.2.2  Virkjið sjálfkrafa tví dælurekstur
(aðeins fyrir ecocirc XLplus)
Eftirfarandi ferli þarf að framkvæma við gangsetn-
ingu dælunnar.

1. Fara skal inn á undirvalmynd tvíburadælu þeg-
ar skjárinn sýnir tuma eða tusl.

2. Velja skal viðeigandi tvenndardælurekstur

106 Samskiptaaðgerðir og valkvæðar einingar fást aðeins fyrir ecocirc XLplus gerðir.
107 Fæst ekki á 25-40, 25-60, 32-40, 32-60 gerðirnar.
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• bcup = rekstur varadælu
• alte = í gangi til skiptis
• para = samsíða keyrsla

3. Ýta skal á breytuhnappinn til að virkja nýju still-
inguna.

Varadælan er samstillt aðaldælu.

7  Viðhald
Varúðarráðstafanir

Spennuhætta:
Aftengja skal og lokið endanlega fyrir
rafmagnið áður en samstæðan er sett
upp eða þjónustuð.

AÐVÖRUN:
• Verið ávallt með hlífðarhanska þegar

fengist er við dælur og vél. Þegar
dælt er heitum vökvum geta dælan
og hlutar hennar farið upp fyrir 40°C
(104°F).

• Viðhaldsvinnu og þjónustu skal að-
eins hæft og viðurkennt starfsfólk
framkvæma.

• Fylgið slysavarnarreglum sem eru í
gildi.

• Notið viðeigandi búnað og varnir.

AÐVÖRUN:
• Sterkt segulsvið skapast þegar legan

er fjarlægð frá eða sett á dæluhaus-
inn. Þetta segulsvið getur verið
skaðlegur gangráði og öðrum
ígræðslum. Þar að auki getur segul-
sviðið dregið málmhluti að snúðnum
sem getur valdið slysum og/eða
skemmdum á legu dælunnar.

8  Bilanaleit
Inngangur
Sjá Mynd 13

• Ef viðvörun er gefin jafnframt því að dælan er
áfram í gangi sýnir skjárinn á víxl viðvörunar-
kóða og síðasta magngildi sem valið var, en
gaumljós (8) verður appelsínugult.

• Ef dælan stöðvast vegna bilunar sýnir skjárinn
villukóða stöðugt og gaumljós (8) verður rautt.

8.1  Sýna skilaboð
Tafla 23: Sjálfvalið

Rekstrarljósdíóður/-
skjár

Orsök

Straumur á Straumur á dælu

Kveikt á ljósdíóðum og
skjá

Gangsetning dælu

Grænt gaumljós Dæla vinnur eðlilega

Fjarstýring á Fjarskipti eru virk

Tafla 24: Villuskilaboð

Rekstrarljós-
díóður/-skjár

Orsök Lausn

Rafmagn af-
tengt

Dæla er ótengd
eða ranglega
tengd

Kanna tenging-
ar

Rafmagnsbilun Kanna stofnlögn
+ aðalrofa og
var

Appelsínugult
gaumljós

Viðvörun vegna
kerfisbilunar

Kanna viðvörun-
arkóða á skjá til
að skilja kerfis-
vanda.

Rautt gaumljós Biluð dæla Kanna villukóða
á skjá til að
skilja dæluv-
anda.

Fjarstýring af-
tengd

Fjarskipti hafa
verið afvirkjuð

Ef samskipti
virka ekki skal
kanna tengingar
og uppsetning-
arbreytur fyrir
samskipti á ytri
stjórnbúnaði.

8.2  Bilana- og villukóðar

Villukóði Orsök Lausn

E01 Innra samband hefur
rofnað

Endurræsa dæl-
una108

E02 Mikill straumur á vél Endurræsa dæl-
una108

E03 Jafnstraumsyfirspenna
á gagnabraut

Of miklu
streymi þrýst í
gegnum dæl-
una. Kanna
kerfisuppsetn-
ingu, leiðrétta
stöðu einstefn-
uloka.

E04 Vél stöðvast Endurræsa dæl-
una108

E05 Gagnaminni hefur
spillst

Endurræsa dæl-
una108

E06 Spenna utan við
rekstrarsvið

Kanna rafkerfis-
spennu og
tengingu.

E07 Hitaálagsvörn vélar
slær út

Kanna skal
hvort óhreinindi
eru kringum
dæluhjól og
snúð sem gætu
valdið yfirálagi
á vél. Kanna
uppsetningu og
hitastig vatns
og lofts. Bíða

108 Slökkva skal á dælunni í 5 mínútur og kveikja aftur á henni. Ef vandamálið er viðvarandi skal hafa samband við bilana-
þjónustu.
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Villukóði Orsök Lausn

þarf eftir að vél
kólni. Ef villan
er viðvarandi
skal reyna að
endurræsa
dælu108.

E08 Hitaálagsvörn tíðni-
breytis slær út

Kanna uppsetn-
ingu og lofthita.

E09 Vélarvilla Endurræsa dæl-
una108

E10 Þurrdæling Kanna hvort
kerfið leki og
fylla á kerfið.

8.3  Viðvörunarkóðar

Viðvör-
unarkóði

Orsök Lausn

A01 Bilun í vökvaskynj-
ara

Slökkva skal á dæl-
unni í 5 mínútur og
kveikja aftur á
henni.
Ef vandamálið er
viðvarandi skal
hafa samband við
bilanaþjónustu.

A02 Hátt hitastig vökva Kanna skal ástand
kerfis

A05 Gagnaminni hefur
spillst

Slökkva skal á dæl-
unni í 5 mínútur og
kveikja aftur á
henni. Ef vand-
amálið er viðvar-
andi skal hafa sam-
band við bilana-
þjónustu

A06 Bilun í ytri hitask-
ynjara

Kannaðu skynjar-
ann og tengingu
við dælu

A07 Bilun í ytri þrýstis-
kynjara

Kannaðu skynjar-
ann og tengingu
við dælu

A12 Tvíburadæluteng-
ing rofnar

Kannið tenginguna
milli dælanna ef
báðar sýna A12
viðvörun. Ef slokkn-
ar á annarri dæl-
unni eða hún gefur
aðra villumeldingu,
skal leita vandans í
kafla 8.1 og 8.2

A20 Innri viðvörun Slökkva skal á dæl-
unni í 5 mínútur og
kveikja aftur á
henni. Ef vand-
amálið er viðvar-
andi skal hafa sam-
band við bilana-
þjónustu

8.4  Bilanir, orsakir og úrræði
Dælan fer ekki í gang

Orsök Lausn

Rafmagnslaust. Kanna skal raftengingu
og tryggja að hún sé
órofin.

Lekaliði hefur slegið út. Endursetja og skipta um
sprungin vör.

Merki um ranga gangs-
etningu á start/stopp
snertum.

Laga merkið.

Dælan fer í gang en hitavörn slær út eftir stutta
stund eða bræðivör brenna yfir.

Orsök Lausn

Rafmagnssnúra skemmist, vélin
skammhleypir eða hitavörn eða
bræðivör passa ekki fyrir vélar-
strauminn.

Kanna skal og
skipta um hluta
eftir þörfum.

Hita- og straumvörnin (einfasa)
eða varnarbúnaður (þriggja fasa)
hafa slegið út vegna þess að inn-
straumur er of mikill.

Kanna skal
vinnuskilyrði
dælu.

Vantar fasa í rafmagnið. Laga þarf raft-
enginguna.

Dælan veldur hávaða

Orsök Lausn

Loftun ekki nægi-
leg.

Innkallið gangsetja sjálfvirku
loftunina. Sjá kafla 6.2.1 í
þessari handbók

Straumtæring veg-
na of lítils sogþrýst-
ings.

Auktu leyfilegan þrýsting inn-
an leyfilegs sviðs.

Aðskotahlutir í
dælu.

Hreinsa þarf kerfið.

Slitnar legur Hafa skal samband við við-
komandi sölu- og þjónust-
ufulltrúa.

9  Önnur gögn og handbækur sem
skipta máli
9.1  Meðfylgjandi hugbúnaður og
hugbúnaðarleyfi
Með kaupum á dælunni er litið svo á að gengið sé
að skilmálum um notkun hugbúnaðar sem fylgir
dælunni. Varðandi upplýsingar sjá leyfisskilmála á
www.lowara.com
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