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1. Generel info om varmtvandsforsyning
I din bolig er der installeret fjernvarmeunit mærket ” Convena Isol
BB.VV / Isol BB.VV-G”, med tilhørende varmtvandsbeholder.
Systemet er et komplet anlæg for varme og varmtvand til indirekte
varmeanlæg.
Krav til bunden
Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Dagligvedligeholdelse
Covena BBVV unit er konstrueret, så den ikke kræver nogen form
for dagligt tilsyn.
Hvordan kommer man til anlægget.
Der vil være monteret en kasse, hvorved man skal løfte kassen op,
som gør det muligt at tage kassen af anlægget.

2. Indstilling af varmtvandstemperaturen
Installatøren har indstillet varmtvandstemperaturen på den mest
optimale og driftsøkonomiske temperatur.
Ønsker du at ændre denne temperatur, skal termostatventil vandtermostaten dreje til den ønskede temperatur.
Det kræver ikke værktøj, og termostaten er på siden tydeligt markeret med en skala fra 1-6. Når termostaten drejes mod en højere
skalaværdi stiger brugsvandstemperaturen- og omvendt.
Ved at sætte termostaten på 3-4, vil være mest hestemæssig og giver mest komfort og være mest driftsøkonomisk.

3. Komponentoversigt
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1: Temperatur indstilling for radiator (3- 4 optimal)
2: Temperatur indstilling for brugsvand hanerne/bruser (3- 4 optimal)
3: Tilbage tryk (skal stå på ca. 0,5 højre ind nr. 1)
4: Denne ventil må der ikke røres ved.
5: Trykmåler i varmesystemet (den sorte viser skal være over den røde, for korrekt tryk)
6: Vandmåler
7: Trykmåler fra/til kraftværket.
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4. Vedligeholdelse
For at forebygge driftsproblemer, anbefaler det at der udføres
planlagte vedligeholdelse af boligens varmesystem.
Anbefalingerne i nedenstående skema, og for at få det fulde udbytte komfortmæssigt og driftsøkonomisk, se skema neden for.

5. Henvisninger
Producentens hjemmeside www.wavin.dk eller kontakt Wavins
VVS-afdeling på 8696 2000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring fjernvarmeunits.
Produkt blad - Convena BBVV-G fjernvarmeunit.
http://dk.wavin.com/web/losninger/varme/fjernvarme/convenaisol.htm

4/4

