
Monteringsvejledning

 
             fjernvarmeunits

O
kt

ob
er

 2
01

7 
/ 

70
05

78
4

Convena Isol  
BB.V-TD / BB.V-TD.G
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Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD-G fjernvarmeunit med varmt- 

vandsbeholder er et komplet anlæg for varme og varmt vand  

til direkte varmeanlæg i villaer tilsluttet fjernvarme. 

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD-G unitten kan leveres med  

2 størrelser af varmtvandsbeholdere, så anlægget kan til- 

passes det aktuelle behov.  

 

Henvisninger

 

Klik ind på www.wavin.dk eller kontakt  installatøren af denne unit, 

hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring fjernvarme.   

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD-G

unit leveres med:

 

 Varmtvandsbeholder

 Termostatventil til styring af varmtvandstemperaturen i

 beholderen

 Sikkerhedsaggregat for varmtvandsbeholder

 Differenstryksregulator

 Snavssamler

 Pasrør for energimåler

 Mulighed for montering af følerlommer

 Kuglehaner på alle til/afgange

 Overløb fra sikkerhedsventil ført til afløbstragt

 

Ekstraudstyr 

 

 Kappe f/100 l beholder Wavin nr. 3061476

 Kappe f/150 l beholder Wavin nr. 3061477
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Vi ønsker dig hermed tillykke med din nye Convena Isol

BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit. Denne vejledning 

har til formål at siker korrekt installation, vejlede om drift samt 

svare på nogle almindelige forekommende spørgsmål.

 

God fornøjelse med læsningen!

 

med venlig hilsen  

 

Wavin
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Komponentoversigt

Fig. 27 

Danfoss AVPL Diff.tryk

Wavin nr.: 4054386

Funktion: Reducerer og

Fastholder differenstrykket i

installationen. 

Fig 53

Snavssamler

Funktion:  Opsamler evt.  

snavs i installationen.

 

 

 

Fig. 8

Sikkerhedsventil vand

Wavin nr.: 4054338

Funktion: Forhindrer at

trykket i anlægget bliver

højere end tilladeligt.

 

Fig. 21

Termostatventil vand

Wavin nr.: 4038791

Funktion: Regulerer

brugsvandstemperaturen.
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Din Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD-G unit er konstrueret,

så den ikke kræver nogen form for dagligt tilsyn.  

 

Indstilling af varmtvandstemperaturen

 

Under installeringen har installatøren indstillet varmtvands-

temperaturen på den mest optimale og driftsøkonomiske tem-

peratur. Ønsker du at ændre denne temperatur, skal du blot 

dreje termostaten (se figur 21, komponentliste) til den ønskede 

temperatur. Det kræver ikke værktøj, og ter mostaten er på 

siden af huset tydeligt markeret med en skala fra 1-6. Når ter-

mostaten drejes mod en højere ska laværdi stiger brugsvands-

temperaturen - og omvendt. Indstil brugsvandstemperaturen 

ved hjælp af termometer ved tappestedet. Brugsvandstem-

peraturen anbefales indstillet til 45° C, og ikke højere end 50° C. 

Driftsvejledning
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Vedligehold

Skal udføres af autoriseret person.
AUT.

Servicepunkt Service Interval Figur

Kuglehaner.
Hanerne lukkes og åbnes 1-2 gange for at bevare  
funktionalitet.

Én gang pr. år.

Filtre i fremløb af  
fjernvarmevand.

 
Filtret afmonteres og renses.  Én gang pr. år. Se figur 53 

Sikkerhedsventil på  
koldtvandstilgangen.

Sikkerhedsventilen lettes. Det sikrer at den ikke sæt ter sig fast. 
Den sorte hætte drejes. Derved åbner ventilen, og der  
kommer lidt brugsvand ud. 

Én gang pr. år. Se figur 8.

Varmtvandstemperatur. Kontrolleres at den er mellem 45-50° C. To gange pr. år.

Anode i varmtvands- 
beholderen

Kontrolleres/udskiftes Én gang pr år

Brugsvandscirkulation
Hvis du har brugsvandscirkulation med
en pumpe hvor der er ur skal du huske at
omstille mellem sommer- og vintertid.

To gange pr. år.

Synlige samlinger
Efterses for utætheder. Hvis du finder
utætheder kontakt din VVS installatør.

Én gang pr år

AUT.

AUT.

For at forebygge driftsproblemer, anbefaler vi, at der udføres

planlagt vedligeholdelse af din Convena Isol BB.V-TD / 

BB.V-TD-G unit. Som på andet teknisk udstyr er det typisk

meget enklere at foretage vedligehold, end det er at udbedre

fejl. Derfor bør du følge anbefalingerne i nedenstående skema,  

og derved få det fulde udbytte komfortmæssigt og driftsøkonomisk.
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Det er vores erfaring, at spørgsmål omkring brug og drift af 

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD-G, normalt kan sammenfattes 

i få generelle spørgsmål. Før der eventuelt tilkaldes assistance 

til afhjælpning, så anbefaler vi, at du gennemlæser listen over 

ofte stillede spørgsmål.

FAQ

Fejl Mulig årsag Udbedring

Der er hverken varmt brugsvand eller 
varme på varmeanlægget.

Der er ikke fjernvarmeforsyning.
Kontrollér at der er fjernvarme.

Kontrollér om der er åbnet for fjernvarmen.

Der er ikke nok varmt vand.

Der er skruet ned på brugsvandstermostaten. Indstil brugsvandstermostat. Se figur 21.

Filter i fremløb af fjernvarme er tilsmudset. Rengør filter. 53 og 53a. 

Fjernvarmevandet afkøles for lidt.

Der er skruet meget højt op på brugsvands-
termostaten.

Indstil anlægstermostat. Se figur 21.

Varmespiralen i varmtvandsbeholder er 
tilkalket.

Rengør varmespiralen.

Der kommer af og til en dråbe vand fra 
sikkerhedsventilen på koldtvandstilgan-
gen. Er den utæt?

Det er almindeligt, at der fra en sikkerheds-
ventil kommer en dråbe vand af og til.

Når sikkerhedsventilen vedligeholdes 
som beskrevet under ”vedligehold” skal 
der ikke gøres yderligere.

Skal udføres af autoriseret person.
AUT.

AUT.

AUT.

Du kan finde flere oplysninger på www.wavin.dk eller ved at 

rette henvendelse til installatøren af denne unit.
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Selvom en Convena Isol BB.V-TD unit forenkler installations- 

arbejdet væsentligt, så må arbejdet udelukkende udføres  

af autoriserede installatører. Følg nedenstående trinvise

installationsrutine: 

 

Udpakning

 

Kontroller at forsendelsen ikke er beskadiget under transport.

Unitten og tilhørende varmtvandsbeholder leveres på en palle.

Kontrollere at alle dele er til stede, før montage påbegyndes.

På pallen skal forefindes:  

 En varmtvandsbeholder

 En kasse indeholdende

 En BBV-TD unit

 Fire pakninger vedhæftet unit

 En kapillarrørstermostat

 Denne vejledning

 

Med disse dele klar, kan montagen påbegyndes.

 

Montage

 

1.  Kontrollér, at væggen kan bære vægten af unit og varmt- 

 vandsbeholderen inkl. vand.

2.  Montér unitten på væggen.

3.  Montér varmtvandsbeholderens beslag og hæng varmt- 

 vandsbeholderen op.

4.  Kobl varmtvandsbeholder og BBV-TD unitten sammen.  

 Husk pakninger.

5.  Montér kapillarrørstermostaten på reguleringsventil. Skub 

 føleren fra kapilarrørtermostaten ca. 650 mm op i varmt- 

 vandsbeholderens følerlomme. Buk kapilarrøret 180° for at 

 fastholde føleren og fastgør det ved hjælp af de vedlagte 

 ledningsstrips. 

6.  Tilslut unitten til vand og varmeinstallationen. Se tilslut- 

 ningsskitsen side 10.

7.  Tilslut afløbstragten til afløbsinstallationen.

Unitten er fra fabrikken leveret med pasrør (3/4”x110/165 mm)  

i frem- og returløb for montering af energimåler. Der er i både 

frem- og returløb mulighed for at montere en ½” følerlomme. 

Følerlommerne er markeret med en rød label på unitten. 

Monteringsvejledning
Convena Isol BB.V-TD

Opstart 

 

Convena Isol BB.V-TD er fra fabrikken lækagesøgt og fundet 

tæt. På grund af vibrationer under transport og installation kan 

der opstå utætheder i unitten. Du skal derfor efter spænde unit-

ten, inden du lukker vand på anlægget. 

 Fyld vand på anlægget og udluft. Trykprøv installationen.

  

 Indstil det ønskede differenstryk på differenstrykregulatoren  

 Se figur 3. Regulatoren er ved levering indstillet til  

 10 kPa (0,1 bar). Differenstrykket indstilles ved brug af en  

 sekskantnøgle med NV 3. Én omgang svarer til 1 kPa  

 (0,01 bar). Ved drejning med uret øges trykket - og omvendt.  

 Pilen på regulatorens top viser indstillingen af differens- 

 trykket.  

 

 Indregulér ventilen til varmtvandsbeholderen. Demontér  

 følerelementet, justér ventilkegle til det ønskede flow  

 (150 - 200 l/h). Aflæses på energimåler.

 Indstil den ønskede brugsvandstemperatur på termostaten.

 Se figur 21.

 Efter opstart bør snavssamleren i unitten renses. Se placering

 på figur 53.

Henvisninger 

 

Klik ind på www.wavin.dk eller kontakt installatøren af denne 

unit, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring fjern-

varme. 

Opstart  
Convena Isol BB.V-TD
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Selvom en Convena BB.V-TD-G unit forenkler installations- 

arbejdet væsentligt, så må arbejdet udelukkende udføres  

af autoriserede installatører. Følg nedenstående trinvise  

installationsrutine: 

 

Udpakning

 

Kontrollér at forsendelsen ikke er beskadiget under transport.

Unitten og tilhørende varmtvandsbeholder leveres på en palle.

Kontrollér at alle dele er til stede, før montage påbegyndes:

 

På pallen skal forefindes:

 
 Én BB.V-TD-G Unit

 Denne vejledning

 

Med disse dele klar, kan montagen påbegyndes.

 

Montage

 

1. Stil unitten op på gulvet og ret den ind i lod og vat.

2.  Tilslut unitten til vand, varme- og fjernvarmeinstallationen.

 Se tilslutningsskitse side 10.

3.  Tilslut afløbstragten til afløbsinstallationen.

 

Unitten er fra fabrikken leveret med pasrør (3/4”x110/165mm)

i frem- og returløb for montering af energimåler. Der er i

både frem- og returløb mulighed for at montere en ½” følerlomme.

Følerlommerne er markeret med en rød label på unitten.

Convena Isol BB.V-TD-G er fra fabrikken lækagesøgt og fun-

det tæt. På grund af vibrationer under transport og installation 

kan der opstå utætheder i unitten. Du skal derfor efter spænde 

unitten, inden du lukker vand på anlægget. 

 Fyld vand på anlægget og udluft. Trykprøv installationen.

 Indstil det ønskede differenstryk på differenstrykregulatoren  

 Se figur 3. Regulatoren er ved levering indstillet til  

 10 kPa (0,1 bar). Differenstrykket indstilles ved brug af en  

 sekskantnøgle med NV 3. Én omgang svarer til 1 kPa  

 (0,01 bar). Ved drejning med uret øges trykket - og omvendt.  

 Pilen på regulatorens top viser indstillingen af differens- 

 trykket. 

 

 Indregulér ventilen til varmtvandsbeholderen. Demontér  

 følerelementet, justér ventilkegle til det ønskede flow  

 (150 - 200 l/h). Aflæses på energimåler.

 Indstil den ønskede brugsvandstemperatur på termostaten.

 Se figur 21.

 Eter opstart bør snavssamleren i unitten renses. Se placering

 på figur 53. 

 

Henvisninger

 

Klik ind på www.wavin.dk eller kontakt installatøren af denne 

unit, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring fjern-

varme. 

Monteringsvejledning
Convena Isol BB.V-TD-G

Opstart  
Convena Isol BB.VS-G
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Specifikationer

Principdiagram 

Tilslutningsskitse 

 

Viste skitse er en venstre model. Ved højre model er skitsen spejlvendt. 

Betegnelse Forklaring

FF Fjernvarme 
fremløb

FR Fjernvarmeretur

BK Brugsvand kold

BV Brugsvand varm

RF Radiator frem

RR Radiator retur

A Afløb

Figur nr.  Forklaring

1 Beholder  

8 Sikkerhedsventil vand

10  Afspærringsventil   

16  Aftapningsventil   

21  Termostatventil Vand   

27  Trykdifferens   

28  Kontraventil   

51  Føler   

53  Snavssamler  

93 Målerpasstykke
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Mål (mm) 100 L 150 L

Højde (H) 1410 1560

Bredde (L1) 560 560

Dybde (B) 560 560

Vægt (kg) 66 75

Mål (mm) 100 L 150 L

Højde (H) 1730 1890

Bredde (L1) 560 560

Dybde (B) 560 560

Vægt (kg) 103 114

Convena Isol BB.V-TD

Convena Isol BB.V-TD Gulvstillet

Specifikationer
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Beholdertype 100 150

Brugsvand 10-40 °C konstant ydelse 324 l/h 324 l/h

Brugsvand 10-40 °C konstant ydelse første time * 384 l/h 414 l/h

Brugsvand 10-40 °C konstant ydelse 11 kW/h 11 kW/h

Brugsvand 10-50 °C konstant ydelse 172 l/h 172 l/h

Brugsvand 10-50 °C konstant ydelse første time * 232 l/h 262 l/h

Brugsvand 10-50 °C konstant ydelse 8,0 kW/h 8,0 kW/h

Spiral frem/retur temperatur: 60/30 °C



Overlegen under og over jorden
www.wavin.dk

Water management |  Heating and cooling |  Water and gas distribution
Waste water drainage |  Cable ducting
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Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling
og forbeholder sig derfor retten til, uden forud-
gående varsel, at ændre eller rette (tekniske) spe-
cifikationer på produkterne. Alle informationer i 
denne publikation er afgivet i god tro og menes 
korrekte for tidspunktet for publikationens udgivel-
se. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler 
eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installationer 
og montage skal altid følge den gældende mon-
tagevejledning.

Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser
såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af
kvantitet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udeluk-
kende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv.
Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for.

© 2016 Wavin
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