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Monteringsvejledning

Convena Isol BV.V-TD 
fjernvarmeunit
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Vi ønsker dig hermed tillykke med din nye Convena Isol BV.V-TD 

fjernvarmeunit. Denne vejledning har til formål at sikre korrekt 

installation, vejlede om drift samt svare på nogle almindeligt 

forekommende spørgsmål.

 

God fornøjelse med læsningen!

 

med venlig hilsen 

 

Wavin

Convena unit type BVV-TD er en komplet fjernvarmeunit 

der anvendes i forbindelse med direkte fjernvarmeanlæg. 

Det varme brugsvand opvarmes i en gennemstrømnings- 

varmeveksler. 

Denne Convena unit leveres med:  

 Veksler til brugsvand med en Danfoss AVTB, 20 – 60°

 termostatventil til styring af brugsvandstemperatur.

 Kontra- og sikkerhedsventil for brugsvandsveksler

 Danfoss avpl differenstrykregulator

 Snavssamler

 Pasrør for energimåler (110/165 mm)

 Mulighed for montering af følerlommer.

 Kuglehaner på alle til/afgange

 Overløb fra sikkerhedsventil ført til afløbstragt

 

Ekstraudstyr

Convena unitten kan leveres med følgende indbygget eller 

købt ved siden af: 

 Convena Boostersæt m/ A2L 15 - 60 (wavin nr. 3061492) 

 Cirkulationssæt med AutoAdapt pumpe (Wavin nr. 3061480) 

 Cirkulationssæt uden pumpe (Wavin nr. 3061482) 
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Komponentoversigt

Fig. 8

Sikkerhedsventil vand

VVS nr.: 431561222 

Funktion: Forhindrer at

trykket i anlægget bliver

højere end tilladeligt.

Fig. 27 
Danfoss AVPL Diff. tryk 
regulator  
Wavin nr. 4054386

Funktion: Reducerer og

Fastholder differenstrykket i

installationen. 

Fig. 21

Termostatventil vand 

Wavin nr.: 0621460

Funktion: Regulerer

brugsvandstemperaturen. 

 

Fig 53

Snavssamler

Funktion:  Opsamler evt.  

snavs i installationen.
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Din Covena BVV-TD unit er konstrueret, så den ikke kræver

nogen form for dagligt tilsyn.  

Indstilling af brugsvandstemperaturen

Under installeringen har installatøren indstillet brugsvandstem-

peraturen på den mest optimale og driftsøkonomiske temperatur.  

Ønsker du at ændre denne temperatur, skal du blot dreje termo-

staten (se Figur 21) til den ønskede temperatur.

Det kræver ikke værktøj, og termostaten er tydeligt markeret 

med en skala fra 1-5. Når termostaten drejes mod en højere 

skalaværdi stiger brugsvandstemperaturen - og omvendt.  

 Indstil derfor termostaten på 2,5 – 3 for god komfort og

 god driftsøkonomi. 

 

 Termostaten er plomberet, til en maks. indstilling på 3.   

 Fjernes plomberingen, er vekslerne ikke længere omfattet af  

 tilkalkningsgarantien.

Driftsvejledning
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Vedligehold

For at forebygge driftsproblemer, anbefaler vi, at der udføres

planlagt vedligeholdelse af din Convena Isol BV.V-TD. 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. 

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. Fig 53 og 53a

Sikkerhedsventil på  
koldtvandstilgangen.

Sikkerhedsventilen lettes. Det sikrer at den ikke sætter 
sig fast. Det sorte håndhjul drejes i pilens retning. 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.

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

To gange pr. år.

Synlige samlinger. Efterses for utætheder. Hvis du finder utæt-heder kontakt 
din VVS installatør. Én gang pr. år.

AUT.
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Det er vores erfaring, at spørgsmål omkring brug og drift af

Convena Isol BV.V-TD. units, 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. Se figur 53 og 53a. 

Fjernvarmevandet afkøles for lidt. Der er skruet meget højt op på brugsvands-
termostaten.

Indstil brugsvandstermostaten.  
Se figur 21.

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.

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

rette henvendelse til installatøren af denne unit.

AUT.
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Monteringsvejledning Opstart 

Selvom Convena Isol BV.V-TD. units forenkler installationsarbejdet

væsentligt, så må arbejdet udelukkende udføres af autoriserede 

installatører. Følg nedenstående trinvise installationsrutine:

Udpakning

Kontrollér at forsendelsen ikke er beskadiget under transport.

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

En kasse indeholdende:

 En Convena Isol BV.V-TD. unit

 Denne vejledning.

Med disse dele klar, kan montagen påbegyndes.

Montage

1. Kontrollér, at væggen kan bære vægten af unit og dens dele

 inkl. vand

2. Monter vægbeslaget

3. Montér unitten på vægbeslaget

4. Tilslut unitten til vand- og varmeinstallationen.  

 Se tilslutningsskitse side 9

5. Tilslut afløbstragten til afløbsinstallationen

Unitten er fra fabrikken leveret med pasrør (3/4” x 110/165 mm) i 

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

og returløb mulighed for at montere en ½” følerlomme.

Placeringen af mulighederne er markeret med en rød label på 

unitten.

Convena Isol BV.V-TD unitten er fra fabrikken lækagesøgt og  

fundet tæt. 

På grund af vibrationer under transport og installation, kan der 

opstå utætheder i unitten. Du skal derfor efterspænde unitten 

inden du lukker vand på anlægget. 

 Fyld vand på anlægget og udluft. Trykprøv installationen

 Indstil det ønskede differenstryk på differenstrykregulatoren

 se fig. 27. differenstrykregulatoren er fabriksindstillet til  

 10 kpa (0,1bar). Kan indstilles fra 5 kpa til 25 kpa (0,05 bar  

 til 0,25 bar), 1 kpa for hver omdrejning. 

 Indstil den ønskede brugsvandstemperatur på termostaten

  se fig 22 

Efter opstart bør snavssamleren i unitten renses.Se placering 

på fig 53.  

 

Henvisninger
 

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

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

Dimensioner

Vægt

Principdiagram

Tilslutningsskitse

Mål BV.V-TD.

Højde (H) 780 mm

Bredde (L1) 555 mm

Dybde (B) 370 mm

Vægt BV.V-TD.

18 kg

Figur nr. Betegnelse

2 Veksler

8 Sikkerhedsventil vand

10 Afspærringsventil

21 Termostatventil vand

27 Trykdifferens

28 Kontraventil

51 Føler

53 Snavssamler
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02
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10

10

10

10

10

10

08

27

21
28

93

9351

51

53

Betegnelse Forklaring

FF Fjernvarme Frem

FR Fjernvarme Retur

BK Brugsvand Kold

BV Brugsvand Varm

VF Varme Frem

VR Varme Retur
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Tekniske oplysninger

Veksler Dim. kVs Primær Sekundær

kWΔP mbar l/h Frem °C Retur °C ΔP mbar l/h Frem °C Retur °C

33 15/1,9 400 922

60

21 287 1009

10 45

40

53
15/1,9 400 1004 19 211 1180 47

20/3,4 400 1418 21 367 1553 63

65 20/3,4 400 1509 20 359 1686 69

Ydelse for Convena brugsvandsveksler. Fremløb 60 °C. Brugsvand 10/45 °C.
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Overlegen under og over jorden
www.wavin.dk

Water management |  Heating and cooling |  Water and gas distribution
Waste water drainage |  Cable ducting

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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