Monteringsanvisning MA 5.P.2
Promix ventilmotor 0-10V

Installasjon
OBS! Se til at hovedsikring er avslått ved tilkobling av Promix.
Det skal installeres bryter eller sikring over alle ledere med
kontaktdistanse på minimum 3mm.
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Fjern dekselet (j) på håndrattet (h).
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Se til at håndratt (h) står på midten og viser både rød og
blå. (fabrikkinnstilling på 45°, blanding). Hvis så ikke er
tilfelle, se «Frikobling» for manuell dreining av Promix.
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Still inn IVAR-blandeventil på midterste innstilling «5» og
fjern det blå rattet ved hjelp av en krysspportrekker.
Erstatt rattet med adapter (b) i Promix tilbehørssett.
Finn den messingfargede avstandsskruen (c)
fra medfølgende tilbehørssett og skru den på
IVAR-ventilen diagonalt for den som følger med
fra fabrikk. Diagonal plassering av avstandsskruer
utføres med tanke på ønsket ventilmotor-posisjon:
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Endring av instillinger
Promix leveres med standardinnstilling 0-10V, rotasjonsretning
med klokken og 60 sek gangtid. Disse instillingene kan endres
ved å endre på den blå DIP-byrteren under toppdekselet.

Proposjonal
AC 24 V
DC 24 V

OBS! Motoren skal aldri
plasseres under blandeventilen.

Y DC 0(2)-10V
U DC 0(2)-10V
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Plasser Promix motor på IVAR-ventil med adapter (b) slik
at avstandsskruene treffer spor på undersiden av Promix.
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Håndratt (h) og viserskive (f) kan løsnes og dreies etter
ventilens installasjonretning slik at de vender opp ved
ferdig installasjon. Sett festeskrue (k) i senter av håndratt
(h) på Promix, kontroller at både ventil (a) og håndratt (h)
viser 45° (blanding) og skru den fast. Fest deksel (j).

Åpne og lukke toppdeksel
Det benyttes to små krysspor-skruer til å feste toppdekselet:
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Standardinstilling på
samtlige brytere er
0 (OFF) fra fabrikk.
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Indikasjon på rotasjonsretning
Ved håndrattet lyser en indikator som markerer rotasjonsretning.
Mot klokken
Med klokken

Frikobling
For å justere ventilen manuelt etter montering av Promix, må
man sette den i frikoblings-modus. Dette gjør man ved å vri
frikoblingsbryter med en stor sportrekker 90° med klokken
(rattet kan være tungt å dra fra side til side, kun 90° rotasjon):

OBS! Husk å slå tilbake til automatisk drift.
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For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no
Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.
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