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Fjärrvärmevattnet har mycket hög temperatur och tryck. Endast behöriga tekniker får arbeta med
fjärrvärmecentralen. Felaktig drift kan leda till allvarliga personskador och skada byggnaden.

Hög tappvarmvatten temperatur kan orsaka personskada genom skållning. Om
varmvattentemperaturen är för låg kan det leda till oönskad bakterietillväxt i varmvattensystemet. Detta
kan leda till allvarliga personskador.

Delar av Cetetherm Mini City kan bli mycket varma och får därför inte vidröras.
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1. Allmän information
Cetetherm Mini City är en komplett fjärrvärmecentral för värme och varmvatten, klar för installation. Den är
utformad för byggnader med primär anslutning till ett fjärrvärmenät. Alfa Laval har flera års erfarenhet av
fjärrvärmeteknik och har utvecklat Cetetherm Mini City med genomtänkta rörledningar och alla komponenter
lättåtkomliga för underhåll och eventuell framtida service.

1.1

Komfort

Cetetherm Mini City har helautomatisk temperaturkontroll för uppvärmning och varmvatten. Värmen styrs i
förhållande till utomhustemperatur (option) och önskad rumstemperatur. Varmvattnet styrs och hålls på önskad
temperatur.

1.2

Installation

Genomtänkta rörledningar och fördragna ledningar gör installationen mycket enkel. En förprogrammerad
styrenhet och anslutning med stickkontakt gör det hela ännu enklare, så att fjärrvärmecentralen kan startas på
en gång. Cetetherm Mini City är utformad för att hängas på vägg.
Före installation måste du läsa igenom installation och service instruktionerna.

1.3

Långsiktig säkerhet

Värmeväxlarens plattor och rör är gjorda av syrabeständigt rostfritt stål för lång livslängd. Alla delar är
utprovade tillsammans och genomgår noggranna funktionstester enligt Alfa Lavals ISO 9001:2000kvalitetssäkringssystem. Vid framtida service är alla komponenter lättåtkomliga och utbytbara var för sig.
Cetetherm Mini City är CE-märkt för att visa att fjärrvärmecentralen uppfyller internationella
säkerhetsbestämmelser. För att CE-märkningen ska fortsätta att vara giltig får bara identiska reservdelar
användas.
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2. Driftinstruktioner
2.1

Drift

Det inkommande fjärrvärmevattnet från kulvertnätet har mycket hög temperatur och högt tryck. Därför används
bara värmen från det här vattnet. Fjärrvärmevattnet går inte in i byggnadens uppvärmnings- och
varmvattensystem.
Värmen från fjärrvärmevattnet överförs till byggnadens uppvärmnings- och varmvattensystem i värmeväxlarna.
Värmen överförs via tunna plattor av syrabeständigt rostfritt stål som håller fjärrvärmevattnet helt separat från
byggnadens system.
Cetetherm Mini City har helautomatisk temperaturkontroll för uppvärmning och varmvatten. Värmekretsen styrs
av utomhustemperaturen och/eller den önskade rumstemperaturen genom en kontrollmodul och en
utomhustemperaturgivare (option). När ingen värme behövs stannar cirkulationspumpen i värmekretsen
automatiskt, men startas regelbundet för att den inte ska kärva fast under långa perioder när den står stilla.
Varmvattentemperaturen styrs av ett temperaturregleringssystem som är inställt på cirka 50ºC.
Efter inställningen går Cetetherm Mini City helt automatiskt. I områden med hårt vatten bör man dock vara
uppmärksam och åtgärda eventuella fel så snabbt som möjligt. Blir varmvattnet för varmt ökar risken för
kalkbeläggningar i värmeväxlaren.

2.2
-

-

Säkerhetsutrustning/kontroll
Daglig inspektion för att leta efter läckor från rör eller komponenter.
Veckokontroll för att kontrollera att styrsystemen för värme och varmvatten fungerar stabilt och att
temperaturen inte är instabil. Pendlande temperatur orsakar onödigt slitage på ventiler, styrdon och
värmeväxlare.
Var tredje månad kontrollerar du säkerhetsventilerna och trycket i värmesystemet.

Du kan kontrollera säkerhetsventilernas funktion genom att vrida ratten/knoppen tills det rinner ut vatten ur
ventilens spillrör och därefter stänga ratten/knoppen snabbt. Ibland kan säkerhetsventiler öppnas automatiskt
för att släppa ut alltför högt tryck. När en säkerhetsventil har varit öppen är det viktigt att den stängs ordentligt
och inte droppar.
Värmesystemet fylls på via påfyllnadsventilerna. Stäng ventilerna när rätt tryck nås. Det vatten som används för
att fylla på systemet innehåller syre och kan orsaka korrosion i systemet. Därför bör systemet fyllas på så
sällan som möjligt och som mest en gång om året när värmesystemet har luftats ordentligt och balanserats. Se
5.1.
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Varmvattentemperaturen i lägenheter eller enfamiljshus kan ställas in till omkring 50°C. Om temperaturen är
inställd för högt finns det risk för skållning. Om varmvattentemperaturen ställs in för lågt kan det leda till
oönskad bakterietillväxt i varmvattensystemet.
För inställning och (vid behov) fininställning av värme- och varmvattentemperaturen, se kapitel 5.

2.3

Felsökningsdiagram

Symptom
Varmvattnet är inte tillräckligt
varmt
Varmvattnet är för varmt
Värmesystemets temperatur är
för hög eller för låg
Ingen värme

Störande ljud i
radiatorsystemet
Ojämn varmvatten- eller
värmetemperatur
Värmesystemet behöver fyllas
på ofta

Orsak
Kontrollmodulen är felinställd eller
fungerar inte
Fjärrvärmefiltret igensatt
Kontrollmodulen är felinställd eller
fungerar inte
Värmekontrollutrustningen kan
behöva justeras
Cirkulationspumpen går inte
För lite vatten i systemet
Luftfickor i understationen eller i
värmekretsen
Pumpkapaciteten är för hög

Tryck differens, smuts i
fjärrvärmefiltret, givarfel
Expansionstanken klarar inte av
volymändringarna.
Läcka

Värme- och
varmvattentemperaturen är för
låg

Fjärrvärmefiltret igensatt
Fjärrvärmevattnets temperatur är
för låg
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Åtgärd
Justera eller ring en servicetekniker
Kontakta en servicetekniker
Justera eller ring en servicetekniker
Värmekurvan kan justeras.
Se separata instruktioner.
Kontrollera att strömmen är påslagen.
Fyll på systemet.
Lufta ur luften vid expansionstanken
och i värmekretsen (radiatorerna)
Minska pumpkapaciteten genom att
välja en lägre utmatningsinställning på
pumpen vid behov
Kontakta en servicetekniker
Ring serviceteknikern för att
kontrollera volymupptagningen och
tryckutjämningen hos
expansionstanken eller om det
förekommer läckor
Kontakta en servicetekniker
Kontakta fjärrvärmeleverantören
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3. Driftdata och prestanda
Konstruktionstryck PS
Konstruktionstemperatur TS
Säkerhetsventilens öppningstryck

Primär sida
16 bar
120ºC
-

Värme
6 bar
100 ºC
2,5 bar

Varmvatten
10 bar
100 ºC
9 bar/10 bar

Temperatur
program (°C)
Värme

Kapacitet
KW

CB
type

Plattor
no

Flöde P
l/s

dPp
kPa

Flöde S
l/s

dPs
kPa

100-43/40-60

12

18

18

0,05

0,7

0,14

4,1

100-48/45-60

12

18

18

0,05

0,9

0,19

7,5

100-63/60-80

12

18

18

0,08

1,5

0,14

3,9

85-47/45-60

12

18

18

0,08

2

0,19

7

80-63/60-70

12

18

18

0,17

6

0,29

15

100-43/40-60

5

18

10

0,02

1

0,06

2

100-63/60-80

5

18

10

0,03

1

0,06

2

85-47/45-60

5

18

10

0,03

1

0,08

4

80-63/60-70

5

18

10

0,07

4

0,12
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Temperatur program
(°C) Varmvatten

Kapacitet
KW

CB

Plattor
antal

Flöde P

dPp

Flöde S

dPs

80-25/10-60

41,8

20

27

0,17

9,2

0,2

11

80-25/10-55

56,4

20

27

0,23

15,6

0,3

23

65-25/10-50

50,2

20

27

0,29

24

0,3

23

Övriga DATA
Elektrisk anslutning
230V 1~, <300 W, max 10 A säkring
Huvudmått
Se måttskiss
Vikt
Cirka 26 kg
Transport
Vikt cirka 30 kg, volym 0,16m³
Ljudnivå ···<70dB (A) 1,6 m från golvet, 1 m från enheten
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4. Schematiskt diagram, huvudkomponenter
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5 Bruksanvisning
5.1

Allmänt

Cirkulationspump för värmekretsen
Cirkulationspumpen kan ställas in på olika kapacitet med vredet på pumpen. Om inte alla radiatorer har samma
temperatur ställer du pumpen till en högre inställning. Om det hörs ett visslande ljud i rörsystemet väljer du en
lägre inställning på pumpen. Den lägsta möjliga inställningen är den mest ekonomiska.
Det automatiska kontrollsystemet stannar pumpen när ingen uppvärmning behövs och startar den i cirka en
minut i regelbundna intervall för att se till att den inte kärvar efter ett längre stopp, t.ex. under sommaren. Om
pumpen inte startar efter ett stopp kan du försöka starta den på den högsta inställningen. Om detta inte löser
problemet kan pumpen normalt startas genom att man tar bort ändmuttern i pumpmotorns centrum och hjälper
pumpen att starta med hjälp av en skruvmejsel i uttaget på motoraxeln. Stäng av strömmatningen till
fjärrvärmecentralen innan du utför det här arbetet. Om strömmatningen är påslagen när du använder en
skruvmejsel för att hjälpa pumpen att starta kan skruvmejseln ryckas ur din hand när pumpen startar.
Expansionssystem
En expansionstank behövs för att se till att värmekretsen alltid är fylld med vatten. Expansionstanken
absorberar de förändringar i vattenvolym som sker när temperaturen ändras. Cetetherm Mini City levereras
med en tryckmätare och en säkerhetsventil. Tryckmätaren visar trycket i värmekretsen. Trycket varierar med
temperaturen, det vill säga att trycket är lägre vid låg temperatur och högre vid hög temperatur. Trycket får inte
överskrida 2,5 bar, vilket är det tryck där säkerhetsventilen ska öppna för att släppa ut för högt tryck. Detta sker
om systemet har överfyllts av vatten.
Fylla på värmekretsen
Värmekretsen ska bara fyllas på med färskvatten vid behov. Vattnet som används för påfyllning innehåller syre
som kan leda till korrosion i systemet. Kretsen ska därför fyllas på så sällan som möjligt. Fyll bara på när trycket
har sjunkit under 0,6 bar på sommaren och 1,0 bar på vintern om expansionstanken är av standardmodell och
har ett förtryck på 0,5 bar. Fyll på genom att öppna den övre påfyllningsventilen, 13a (placerad i anslutningen
till expansionskärlet). Därefter öppnar man försiktigt den nedre påfyllningsventilen, 13b (placerad på röret med
inkommande kallvatten) tills tryckmätaren visar ett högre värde än ovanstående värden eller upp till max 2,0
bar. Stäng därefter undre påfyllningsventilen och därefter den övre påfyllningsventilen.
Säkerhetsventilens öppningstryck är 2,5 bar.
Termostatventil för varmvattenstyrning
Ventilen består av en temperaturkontrollmodul med ställdon (2 i diagrammet) och en ventil (6).
Varmvattentemperaturen kan ställas in genom att man vrider reglerventilens ratt mot en högre eller lägre
temperatur när varmvatten tappas. Vrid reglerventilens ratt medurs för kallare och moturs för varmare.
Stabiliseringsperioden efter återställningen är cirka 20 sekunder. En lämplig temperatur ur hygienisk och
ekonomisk synpunkt är runt 50°C. Observera att hög vattentemperatur leder till skållningsrisk.
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5.2

Användarmanual CM737
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