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EXOTANK VPS 300/500 BXU
INSTALLATION

IDRIFTTAGNING

Ackumulatortanken bör stå på fast underlag
och vattras in med hjälp av ställskruvarna
i botten av tanken. Detta skall göras innan
ackumulatortanken kopplas till rörledningar och
innan den vattenfylls. De anslutningar som inte
används pluggas på lämpligt sätt.
OBS! För att komma åt anslutningarna på
tankens framsida måste frontplåten hängas av.
Frontplåten
lossas genom att skruva ur skruvarna
Installation:
i plåtens botten.
Vinkla därefter bör
frontplåten
utåt underlag och
Ackumulatortanken
stå på fast
och skjut den uppåt.

Fyll först batteriväxlaren och trycksätt därefter.
Fyll sedan radiatorsystemet (omslutande vatten).
Drifttrycket i ackumulatortanken får inte överstiga
1,5 bar (ö). En säkerhetsventil med öppningstryck
på 1,5 bar skall därför alltid monteras.

vattras in med hjälp av ställskruvarna i botten av
tanken. Detta skall göras innan acktanken kopplas till rörledningar och innan den vattenfylls. De
anslutningar som inte används pluggas på lämpligt sätt (OBS! frontplåten måste hängas av, för att
Under vattenfyllning kan kondensering ske
komma åt anslutningarna på tankens framsida). Frontplåten lossas genom att skruva ur skruvarna
på tankens utsida. Detta visar sig genom att
i
botten på frontplåten, sen vinklas frontplåten utåt och skjuts uppåt. Under vattenfyllning kan
vatten kan finnas på golvet under tanken. Denna
kondensering
på tankens
utsida,
kondensering
upphör närske
tanken
har värmts
upp som visar sig genom att vatten kan finnas på golvet under
tanken.
Denna
kondensering
upphör
när tanken har värmts upp en gång.
en gång. Utrymmet där ackumulatortanken är
Golvbrunn
skall
finnas
i
samma
utrymme.
installerad skall vara utrustad med golvbrunn.

Idrifttagning:

Fyll batteriväxlare först och trycksätt sedan. Fyll därefter radiatorsystemet (omslutande vatten).
Drifttrycket i acktanken får inte överstiga 1,5 bar (ö) därför skall en säkerhetsventil med öppningstryck
ANSLUTNINGAR
på 1,5 bar alltid monteras.

Anslutningar
på ackumulatortankens ovansida
Anslutningar:

Från Solfångare
Från solfångare.
(OBS!
tillval) 22
Cu Ø22 mm

Till Solfångare
22

Till solfångare.
(OBS! tillval)
Cu Ø22 mm
OBS! Tillval

OBS! Tillval

Retur till

Retur
till värmepump
värmepump(och
(och retur till vedpanna)
retur vedpanna)
Anslutning G25 utv.
R25
OBS!
Tillval

Tillopp från värmepump
Tillopp
Anslutning
G25från
utv.

Varmvatten
Varmvatten,
Cu Ø22 mm

Kallvatten, Cu Ø22 mm

Expansion och tillopp extern
värmekälla.
Anslutning
G25 och
utv.
Expansion

Retur till extern värmekälla.
ReturG25
R25
Anslutning
utv.

värmepump R25
Kallvatten
22

22

Extern värmekälla

tillopp extern
värmekälla R25

Utlopp till

värmesystem
Tillopp
22
Cu Ø22 mm

BIV-shunt

BIV –shunt tillopp
retur till framsida
Ackumulatortankens
värmesyster

Retur från
värmesystem
Retur
Cu Ø22 mm

22

Framsida tank
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Skiss ovan beskriver anslutningar i toppen på tanken.

EXOTANK VPS 500 BXU - utan solslinga

Stigarledning
Retur
Vv

Kv

Retur till värmepump, G25 utv.

Tillopp från värmepump, G25 utv.
Retur till extern värmekälla,
G25 utv.

Elpatroner. G50 inv.

Givare, termometer
G20 inv.

Givare
G20 inv.

Avtappning
G20 inv.

Expansion

G25 ext.
G25 int.

Vv

Kv
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EXOTANK VPS 300 BXU - utan solslinga

Stigarledning
Retur
Vv

Kv

Retur till värmepump, G25 utv.

Tillopp till värmepump, G25 utv.
Retur till extern värmekälla
G25 utv.

Elpatroner, G50 inv.

Givare, termometer
G20 inv.

Givare
G20 inv.

Avtappning
G20 inv.

Expansion

G25 ext.
G25 int.

Vv
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Kv

EURONOM VPSBXU 500 med solslinga

EXOTANK VPS 500 BXU - med solslinga

Biv. Shunt

BIV shunt

Givare
Givare, termometer
/Termometer

El-patron

Varmvattenslingor
10 ochVarmvattenslinga
15 meter

Elpatroner

10 och 15 meter

Givare solfångare

Givare solfångare
Givare

Givare
SolsingaSolslinga
10 meter

Avtappning

Avtappning
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10 meter

EURONOM VPSBXU 300 med solslinga

EXOTANK VPS 300 BXU - med solsinga

BIV shunt

Biv. Shunt

Givare
Givare,
termometer

Termometer
Varmvattenslingor
Varmvattensliga
10 och 15 meter

El-patron
Elpatroner

10 och 15 meter

Givare,
solfångare
Givare

solfångare
Givare

Solslinga
Solslinga
10 meter

Givare

Avtappning
Avtappning
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10 meter
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