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INSTALLATIONS OG BRUGER MANUAL 
BIN-X SYSTEM TIL ULTRAFILTRERING 

  
 

    

 
 

BIN-X System UF 815 C4 – koldt vand (max. 40ºC / 7,0 bar) 

BIN-X System med 4 ultrafiltreringsmoduler, maksimum spidsbelastning 40 m³/time 
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1. Sikkerhedsinstruktion 

BIN-X systemet tilsluttes 230 volt lysnetspænding med jordforbindelse til drift af PLC og spoler på 
magnetventiler. Installationen skal udføres af kvalificeret personale og fast el-installation skal udføres af 
autoriseret el-installatør.  

 Kun kvalificeret personale bør betjene anlægget, og kun efter at have gennemgået og forstået manualen 
og dens sikkerhedsinstrukser. 

 BIN-X System UF 815 må kun anvendes i forbindelse med den aftalte applikation og systemet skal 
monteres/opsættes ifølge denne installationsvejledning. BIN-X System er VA-godkendt af ETA Danmark 
under nr. 3.13 / 19548 og skal, såfremt det anvendes direkte på vandstik forsynes med godkendt sikring 
mod tilbagestrømning (Honeywell R295). 

 Afbryd spændingsforsyning før servicearbejder. Når kabinettet, der indeholder el-installationer, er åbent, 
er der direkte adgang til stærkstrøm. Åbning kræver værktøj. 

 Undgå berøring med de elektriske komponenter, når strømmen er tilsluttet. Dette gælder også spoler på 
magnetventiler. 

 Systemet skal have forbindelse til åbent, trykløst afløb, idet et modtryk forhindrer tilstrækkelig skylning 
og i værste fald forhindrer magnetventilen i at lukke korrekt efter en skyllesekvens. Afløbet skal kunne 
bortlede ca. 50 liter på 12 sekunder. Alternativt kan monteres en opsamlingstank, som kan tømmes over 
en længere periode end skylletiden. 

 Uautoriseret modificering samt anvendelse af reservedele, der ikke er specificeret eller godkendt af 
leverandøren kan forårsage skade på udstyret eller give risiko for elektrisk stød. 

 Udskiftning af el-komponenter må kun foretages af autoriseret el-installatør. 

 Leverandøren påtager sig ikke ansvar for skader forvoldt ved ukorrekt montering / brug af anlægget. 

 Undgå at membranmoduler udsættes for frost. 

 Undgå hurtige temperatursvingninger. 

 Undgå trykstød i vandforsyningen. 

 Hvis systemet ikke er drift i en længere periode, skal membranmodulerne holdes fugtige eller 
konserveres med natriumbisulfit (NaHSO3). Membranerne ødelægges ved udtørring. Membranerne tåler 
en lang række kemikalier, men vil blive ødelagt af klorede eller organiske opløsningsmidler. 
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2. Systembeskrivelse samt komponent specifikationer 

BIN-X ultrafiltreringssanlæg er udviklet og produceret af BIN-X A/S og anvender filtreringsmoduler, der 
indeholder en specielt udviklet kapillarmembran til behandling af brugsvand. 

I henhold til VA-godkendelsen er BIN-X System godkendt til anvendelse på såvel koldt drikkevand som varmt 
brugsvand.   
 
Principdiagram: 

 
 

Principdiagrammet viser kun to af de fire membranmoduler. Alle moduler er parallelforbundet og har 
separate ventiler for tilgang og rentvands udgang. 

Afløb fra de to sider skal føres sammen i ét rør inden flow sensoren. 
Interne serviceventiler for de enkelte moduler er ikke vist på diagrammet. 
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BIN-X UF 815 C4 PI diagram: 
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UF 815 C4 Systemet indeholder følgende komponenter: 

 4 BIN-X 815C filtermoduler / ultrafiltreringsmembraner (porestørrelse på 0,01 - 0,03 µm). 

 1 CMA forfilter 126.13, 4”, VVS nr. 39.8969.016 med 100 µm indsats  

 4 servo magnetventil, Bürkert 5282, 1½" messing, part no. 134.449. 

 1 servo magnetventil, Bürkert 5282, ¾” messing, part no. 134.437 til forfilter. 

 Siemens LOGO! plc-styring i IP 55 kapslet boks. 

 2 afspærringsventiler pr. membranmodul: 1 ventil ved vandtilgang og 1 ventil til permeatudgang. 

 2 prøveventiler til aftapning af vandprøver (før filter og efter filter). 

 2 prøveventiler pr. membranmodul til serviceformål (tilgang og permeat) 

 2 manometre til aflæsning af fødetryk og afgangstryk (før og efter filter). 

 Eksterne ventiler, tilbagestrømssikring og by-pass komponenter er ikke inkluderet. 

 

Membran specifikationer: 

Membranhus  PVC-U (koldt system) med stripmonterede endebunde 
Kapacitet  9.000 l/t spidsbelastning per membranmodul  
Materiale, O-ringe  NBR 
Membran materiale  Hydrophilic Polymer, polyethersulphone blend 
Membran porestørrelse  0,01-0,03 µm 
Maks. systemtryk  7 bar / 40 gr. 
Brudstyrke  10 bar  
TMP (Trans Membrane Presure)   
 Normal drift  0,2 – 0,8 bar    maksimum 1,5 bar 
 Maksimum  1,5 bar (systemet er overbelastet eller skal renses) 
Max. temp.  40°C / 7 bar for koldtvandssystemer (PVC-U) 
pH tolerance  1  - 13 
 

Desinfektions kemikalier: 

NaOCl (Hypoklorite) 50-200 ppm 
H2O2 (HydrogenPeroxid) 100-200 ppm 

 
 

3. Dimensioner for tilslutning samt dimensioner af systemet 

Systemet er tæthedsprøvet (10 bar) 

Systemet har følgende tilslutninger: 

 Fødetilslutning: ISO flange  

 Permeat / rent vand: ISO flange 

 Koncentrat / afløb: G 1½" gevind 

PLC-boksen tilsluttes: 

 El-forsyning: 230 VAC, kl. I, 10 Watt (standby), 80 Watt (skylning) 
 

Fysiske dimensioner:  ca. 190 cm * 190 cm * 100 cm (længde, højde, dybde) 
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4. Funktionsbeskrivelse 

BIN-X systemet filtrerer brugsvand igennem ultrafiltreringsmembraner og har en PLC-styret flush/skylle 
funktion. 
 
I normal drift er filtreringssystemet tilkoblet vandledningen, og vandet filtreres gennem membranmodulerne 
ved vandtrykket alene.  
 
Magnetventiler er ved drift i normalposition (uaktiveret-lukket). Systemet producerer rent vand ved eventuel 
strømafbrydelse – men skylning af filtre bliver ikke aktiveret under strømafbrydelse. Den leverede type 
magnetventil, Bürkert 5282, er forsynet med en aktiveringsknap, så et mekanisk, manuelt skyl kan 
gennemføres. 
 
Efter en forud indstillet tidsperiode aktiveres magnetventil, og membranmodulet gennemskylles i et antal 
sekunder, hvorved tilbageholdte partikler og bakterier fjernes fra koncentratsiden. Skylningen foretages med 
fødevand og koncentratet ledes til afløb.  
 
Systemets skylletid styres af programmet i PLC’en.  

BIN-X System til koldt vand er indstillet til at skylle hver 6. time (4 gange i døgnet). 

Skylletiden er 12 sekunder pr modul. 

 
Man kan starte en skyllesekvens ved tryk på kontakten til højre for PLC-modulet inde i el-boksen. 
 
Hvis behovet for ændrede skylletider og intervaller opstår, kan parametrene i PLC’en ændres i henhold til 
beskrivelsen i bilag 2. Alternativt kan BIN-X DGT Invest ApS levere en hukommelsesbrik, hvormed man kan 
indlæse nyt program i PLC’en.  
 
Det lagrede program i PLC'en slettes ikke ved strømudfald. Systemet har automatisk skift mellem sommer- 
og normaltid (EU). 
 
Uret i PLC’en har en ”gangreserve” på ca. 80 timer. Hvis systemet har været uden lysnettilslutning i længere 
tid, skal ur og dato indstilles manuelt. 
 
 

5. Installation 

Montering skal ske i henhold til VA-godkendelsen. 
 
For koldtvandssystemer skal sædvanligvis monteres tilbagestrømningssikring eller lignende effektivt værn 
mod tilbagestrømning. Følg nøje anvisningerne. 
 
Der bør altid etableres by-pass ledning, så filtersystemet kan udkobles i tilfælde af membranskift eller fejl i 
systemet. 
 
Systemet skal forbindes til et åbent, trykløst afløb, idet et modtryk forhindrer tilstrækkelig skylning og i 
værste fald forhindrer magnetventilen i at lukke korrekt efter en skyllesekvens. Afløbet skal kunne bortlede 
ca. 50 liter på 12 sekunder. Alternativt kan monteres en opsamlingstank, som kan tømmes over en længere 
periode end skylletiden. 
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Afpærringsventilen på rent vands udtaget (permeat) skal UBETINGET være lukket indtil systemet er 
gennemskyllet, jvf. nedenstående afsnit om ibrugtagning, idet det producerede vand ved første start af 
anlægget skal ledes til afløb. 
 

 

6. Ibrugtagning 

Da BIN-X membraner er konserveret ved levering, skal følgende startprocedure følges for at aktivere 
membranerne og sikre fuld funktionsdygtighed. 
 
By-pass ventil skal være åben og systemet skal være tilsluttet til fødevand (tilgang/FEED), afløb (DRAIN) med 
alle interne ventiler lukket - og produktvandet fra permeattilslutning ledes midlertidigt til afløb.  

El-forsyning bør være afbrudt. 

Membranmodulerne gennemskylles nu manuelt på følgende måde:  

1. Alle interne ventiler skal være lukket. 

2. Tilslut slange til prøveventil på permeatudgang og før til afløb. 

3. Åbn tilgangsventil til modulet langsomt. 

4.  Åbn langsomt og gradvist prøvehanen på rentvandsudgangen og led det producerede vand til afløb. Lad 
vandet løbe ca. 20 minutter.  

 Aktivér magnetventilen manuelt og hold den åben i 5 sekunder 3-4 gange under skylletiden. 

  På denne måde bliver koncentrat og konserveringsmiddel skyllet til afløb. 

5. Efter skylning lukkes alle ventiler. 

Processen gentages for hvert membranmodul. 

 

Hvis desinfektion kræves, skal følgende procedure følges – ellers fortsæt fra punkt 11: 

Hvor det er særlig påkrævet med bakteriefrit vand, anbefales det at desinficere systemet efter montage eller 
udskiftning af membran for at fjerne bakterier fra rør, membran m.m.  

6. Ventiler skal forblive lukket, når systemet desinficeres. 

7. Bland en opløsning på 30 liter hydrogenperoxid 200-300 ppm eller en tilsvarende opløsning af klor (f.eks. 
3 cl 15% hypoclorit NaOCL til 30 l vand). Denne blanding ledes ved hjælp af en pumpe eller trykluft 
gennem systemet "baglæns” via prøveventil på permeatside. På tilgang til modulet (fødeside) monteres 
slange, der ledes til afløb. 

8. Åbn prøveventiler og pump opløsningen ind gennem permeattilgangen. 

 Luk ventiler. 

 Lad det stå og trække i 20 minutter. 

9. Skyl systemet fri for desinfektionsopløsning: Åbn langsomt fødeventil. Før slange fra prøveventil på 
rentvandssiden til afløb og åbn den. Lad skylle i 15 minutter. Derefter aktiveres magnetventilen manuelt: 
tryk og drej knappen på ventilspolen så den forbliver åben. Skyl videre i 5 min. Frigør knappen på 
magnetventilen, så den lukker. 

10. Luk prøveventil. Afmontér slanger.   
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Systemet sættes i drift: 

11. Systemet er nu renset og kan idriftsættes. 

 Åbn tilgang (Feed) 

 Åbn rentvandsudgang (Permeate) 

 Luk by-pass ventil 

12. Systemet er nu i drift. Skyl et par gange med magnetventilen for at bortlede eventuel luft. 

13. Aflæs tilgangs- og afgangstryk på manometre.  

14. Tilslut elforsyning. 

15. Indstil uret i PLC’en: Følg vejledningen i efterfølgende plc-beskrivelse. 
 
 

7. Vedligeholdelse 

Systemet kræver i det daglige ingen vedligeholdelse, idet skylning af membraner sker automatisk. 
 
Ændring af urets indstilling ved sommer/normaltid er ikke nødvendig, da systemet ved levering er 
programmeret til automatisk skift efter europæisk sommertid.  
 
På fødeledningen er monteret et forfilter til beskyttelse af membranerne, som skal renses efter behov. På 
spuleudgang på forfilter monteres ¾” Bürkert 5282 magnetventil, som også styres af PLC. Herved skylles 
forfiltret 1 gang ugentligt.  
 
Forfilterskylning er ved leverancen programmeret til hver mandag morgen, og der skylles i 15 sekunder. Dette 
tidspunkt og skylletid kan ændres, hvis det ønskes.  
 
Et skyl af forfiltret kan aktiveres ved på PLC’en at trykke samtidigt på ESC og  eller ved betjening direkte på 
magnetventilens aktivator på spolehuset.  
 
Det anbefales at der fra prøveventil/rentvandsudgang udtages en vandprøve for analyse af vandkvaliteten 
mindst en gang årligt. 
 
Membranernes levetid afhænger af vandkvaliteten og forbruget, men man kan forvente en levetid på 2 - 3 
år. Manglende kapacitet eller reduceret tryk under forbrug er indikation for tilstoppet membran. 
 
Membranerne kan på grund af tilslutningssystemet forholdsvis nemt udskiftes og nye kan rekvireres hos BIN-
X DGT Invest ApS. 
 
Før membranudskiftning lukkes afspærringsventiler og der slukkes for PLC-styringen, så magnetventiler ikke 
aktiveres under udskiftningen. Systemets by-pass ventil åbnes - HUSK AT LUKKE VENTIL PÅ RENTVANDS-
AFGANG – ellers løber det rensede vand i installationen ”baglæns”.  For at gøre membranmodulet trykløst 
inden demontering, monteres slanger på  prøveventilerne og føres til afløb. Ventilerne åbnes og 
magnetventilen i koncentrat afgangen åbnes manuelt og overskydende vand ledes til afløb. 
 
Bemærk: Nye membraner skal gennemskylles til afløb inden de idriftsættes, da de indeholder 
konserveringsmiddel (ugiftigt glycerin). Denne funktion udføres ved at skylle fra tilgang med åben prøvehane 
og lukket rentvandsafgang, som beskrevet under punkt 6. Ibrugtagning. 
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8. Løsning af eventuelle problemer 

Systemet er i opbygning og virkemåde ganske enkelt og konstrueret med henblik på sikker og problemfri 
drift. Systemet drives af vandtrykket (2 – 7 bar) og medfører et tryktab i størrelsesorden 0,2 – 0,5 bar.  
Nedenfor er de mest forekommende problemstillinger ved pludselige opståede problemer beskrevet. 

 Strømsvigt påvirker ikke systemets funktion. Svigt på tidspunktet for skylning medfører at skylningen 
springes over, da der ikke er spænding til magnetventilerne. Uret har en gangreserve på ca. 80 timer. 

 Vandmangel kan være forårsaget af følgende: 

Ingen vand 
 Forsyningssvigt – kontakt vandmyndigheden 
 Tilbagestrømningssikring kan være udkoblet – kontrolleres 

Reduceret vandmængde 

 Forfilter kan være tilstoppet – kontrolleres / renses 
 Forsyningstrykket kan være reduceret - kontrolleres 
 Membraner kan være blokeret – forsøg at skylle nogle gange – det gøres nemmest 

ved at aktivere ”manuelt skyl”. 
 Membranerne kan være fysisk blokeret – luk ventiler på tilgang og produktvand og 

inspicer enderne af membranen. Skyl evt. belægninger bort med vandslange og 
forsøg igen. 

 Membranen kan være tilstoppet og skal udskiftes eller regenereres – kontakt BIN-X 
DGT Invest ApS.  

 
Vi anbefaler, at der er installeret en by-pass ledning med afspærringsventil uden om systemet, så 
filtersystemet kan kobles fra. Hvis problemer ikke kan afhjælpes som beskrevet i ovenstående liste, eller hvis 
der er formodning om andre problemer med systemet, kan by-pass ventilen åbnes så vandet passerer uden 
om systemet. Undlad at lukke de øvrige ventiler da skyllefunktionen derved forhindres.  
 
Bemærk i denne sammenhæng at filtrering af vandet ophører, og at rørsystemer m.m. atter forurenes. 
 
 

9. Generelle bemærkninger 

1. Udskiftning af membran er nødvendig hvis kapaciteten forringes væsentligt i forhold til den oprindelige 
ydelse. Prøv evt. at gennemskylle membranen manuelt nogle ekstra gange. 

2. Undgå at der forekommer pludselige trykstød (”vandhammer funktion”) i vandtilgangen. 

3. Hvis systemet demonteres og ikke anvendes i en længere periode – bør man afmontere 
membranmodulerne og opbevare dem fugtige eller nedlagt i en konserveringsvæske. OBS: Hvis 
membranmodulerne udtørrer, kan de ikke anvendes igen! 

4. Kontakt leverandør for yderligere information om konservering. 

5. Hvis systemet igen skal idriftsættes skal man gennemføre skylning som ved start af nyt system. 
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Ansvarsfraskrivelse  
 
Leverandøren eller lokal distributør/installatør er ikke ansvarlig for: 

 Funktionsproblemer, der hidrører fra en anden vandkvalitet end den forudsatte, eksempelvis ved forurening 
med olieprodukter, aromatiske opløsningsmidler, voldsom partikulær forurening (humus, svævestøv eller 
lignende) i råvandet. 

 Funktionsproblemer forårsaget af elektrolyse eller katolyse beskyttelsessystemer eller andre lignende systemer i 
installationen. Ved denne form for systemer er det brugerens ansvar at der ikke tilføres vandet aluminiumoxid 
eller andre stoffer, der kan tilstoppe eller ødelægge kapillarerne i ultrafiltreringsmembranen. 

 
BIN-X systemet leveres i henhold til beskrivelser fra kunde/ordregiver og er dimensioneret til den opgivne kapacitet. 
BIN-X kan ikke påtage sig ansvar for ændringer i det forudsatte driftsmiljø. 
 

BIN-X Ultrafiltreringssystem er fremstillet i overensstemmelse med grundlæggende retningslinier og andre 
relevante forudsætninger i EU direktiverne 2006/42/EF og 2006/95/EF. 
 

 
Elektriske komponenter er kapslet i overensstemmelse med IP55 
 
Samlet og testet i Danmark 
Dokumentation udarbejdet i Danmark 
 
 

  BIN-X DGT ApS 
  Møllevej 9, K.1 
  DK-2990  Nivå 

Tel. (+45) 4576 7628 
email@bin-x.com 
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Bilag 1. Siemens LOGO! El diagram 
 
El diagram – tilslutning til lysnet 230 V AC med jordforbindelse 

 

 

 
 
 
Bemærk: Til UF 815 C4 leveres PLC med et udvidelsesmodul  
Udgang Q1-Q4 på PLC styrer magnetventiler til skylning af UF membranmodulerne. 
Udgang Q1 på udvidelsesmodulet (=Q5) styrer magnetventil til skyl af forfilter. 
Udgang Q4 på udvidelsesmodulet (=Q8) er det potentialefri kontaktsæt til CTS.

http://www.bin-x.com/
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Bilag 2.  Siemens LOGO! PLC manual 
 

Ændring af dato og tid i Siemens LOGO! PLC 
 

I normal drift viser PLCens display dette billede: 

 
BIN-X System 
Normal drift 
200x-99-99 Aktuel dato: år-måned-dato 
XX 99:99 Aktuel tid: Ugedag, time:minut 

 

 
Skift til SET MODE: 

 
Tryk  PLC viser nu ugedag, tid og aktuel dato i 2 linier 

 
Tryk ESC PLC viser nu:   

 >  Stop 
  Set Param 
  Set.. 
  Prg Name 
 
Tryk  to gange PLC viser nu: 

  Stop 
  Set Param 
 > Set.. 
  Prg Name 
    
Tryk OK tre gange PLC viser nu Set Clock: 

 Ugedag, time, minut 
   
 År, måned, dag  
 

     Cursor blinker i første karakter af ugedag. 

     Cursor flyttes med  og   
     Værdi skiftes med  og   

     Når alle værdier er sat, tryk OK 
 
Tryk ESC to gange PLC går tilbage til SET MODE 
 
 
Tryk ESC PLC viser nu ugedag, tid og aktuel dato i 2 linier 
 
Tryk  PLC er nu i normal drift 

 
 
For nærmere beskrivelse henvises til Siemens LOGO! dokumentation på følgende link:  
 
http://www2.automation.siemens.com/logo/ftp/logo_0500_en.pdf  (engelsk) eller 

http://www2.automation.siemens.com/logo/ftp/logo_0500_de.pdf  (tysk) 

 

http://www.bin-x.com/
http://www2.automation.siemens.com/logo/ftp/logo_0500_en.pdf
http://www2.automation.siemens.com/logo/ftp/logo_0500_de.pdf
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Bilag 3.  Siemens LOGO! PLC manual 
 
Ændring af skylletidspunkter og skylletid for BIN-X System,  
styret af Siemens LOGO! PLC 
 
I normal drift viser PLCens display dette billede: 

 
BIN-X System 
Normal drift 
200x-99-99 Aktuel dato: år-måned-dato 
XX 99:99 Aktuel tid: Ugedag, time:minut 

 

Skift til SET MODE: 

 
Tryk  PLC viser nu ugedag, tid og aktuel dato i 2 linier 

 
Tryk ESC PLC viser nu:   

 >  Stop 
  Set Param 
  Set.. 
  Prg Name 
 
Tryk  PLC viser nu: 

  Stop 
 > Set Param 
  Set.. 
  Prg Name 
    
Tryk OK PLC viser nu én af paramterværdierne. 

Tryk  eller  indtil ønskede parameter vises i displayet 

 
 PF Flush  Skylletid for forfilter   
 T =15:00s  Skylletid – kan ændres med piltaster 
 
 Ta =00:00  Dette parameter må ikke ændres 
 
  

 FLUSH 1 (..4)  Skylletid for membranfilter 
 T =12:00s  Skylletid – kan ændres med piltaster 
 
 Ta =00:00  Dette parameter må ikke ændres 
 
 
 PAUSE   Skyllepause mellem membranskyl  
 T =48:00s  Pauselængde – kan ændres med piltaster 
  

 

Ændring: Tryk OK  Cursor blinker i første ciffer af skylletid. 

     Cursor flyttes med  og   
     Cifferværdi skiftes med  og   

     Når ønsket værdi er sat, tryk OK 
 
 Tryk ESC  PLC går tilbage til SET MODE 
 
 

Tryk ESC PLC viser nu ugedag, tid og aktuel dato i 2 linier 
 
Tryk  PLC er nu i normal drift 

 
 
 

http://www.bin-x.com/
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Man skifter mellem de tilgængelige parametre med piltasterne. 
 
Man vælger det parameter, man vil ændre ved at trykke OK. 

 
Systemet er ved leveringen programmeret med følgende værdier: 
 
B06 FLUSH 1 Skylletid, membran 1:   12 sek. 
 
 
B015 PF Flush Skylletid, forfilter:  15 sek. 

 

 
Ændring af skylletidspunkter eller tilføjelse/fjernelse af skylletidspunkter: 
 
Ændring af skylletidspunkter foretages også i SET MODE med samme navigationsstruktur, som beskrevet ovenfor for ændring af 
skylletid. 
 
Efterfølgende er det beskrevet, hvilke registre, der indeholder oplysninger om skylletidspunkter. 

 

VIGTIGT: 
Det er naturligvis nødvendigt at udvise yderste agtpågivenhed og akkuratesse, hvis man manuelt vil ændre de indstillinger, 
systemet er leveret med. 

 
PLCens oplysninger om skylletidspunkter for UF membranen ligger lagret i fire registre: B1, B2, B3 og B4 
Hvert af disse registre indeholder 3 underregistre, så den fuldstændige registerbetegnelse for tidspunkterne er følgende: 
 
De følgende parameterværdier er et eksempel. De aktuelle værdier kan afvige. 
Koldtvandssystemet har 4 skylletidspunkter pr. dag, varmtvandssystemet har 6 skylletidspunkter.  
 
B1   1 D =MTWTFSS  Ugedags første bogstav på engelsk, startende med  
      M for Monday … 
 On =04:00 Starttidspunkt kl. 04:00 
 Off =04:01 Sluttidspunkt  1 minut senere 
 
B1   2 D =MTWTFSS 
 On =10:00 Starttidspunkt kl. 10:00 
 Off =10:01 Sluttidspunkt  1 minut senere 
 
B1   3 D =MTWTFSS 
 On =16:00 Starttidspunkt kl. 16:00 
 Off =16:01 Sluttidspunkt  1 minut senere 
 
 
B2   1 D =MTWTFSS 
 On =22:00 Starttidspunkt kl. 22:00 
 Off =22:01 Sluttidspunkt  1 minut senere 
 
B2   2 D =MTWTFSS 
 On =--:-- Starttidspunkt ikke anvendt 
 Off =--:-- Sluttidspunkt  ikke anvendt 
 
B2   3 D =MTWTFSS 
 On =--:-- Starttidspunkt ikke anvendt 

 Off =--:-- Sluttidspunkt  ikke anvendt 
 
 
B3   1 D =MTWTFSS 
 On =--:-- Starttidspunkt ikke anvendt 
 Off =--:-- Sluttidspunkt  ikke anvendt 
 
B3   2 D =MTWTFSS 
 On =--:-- Starttidspunkt ikke anvendt 
 Off =--:-- Sluttidspunkt  ikke anvendt 
 
B3   3 D =MTWTFSS 
 On =--:-- Starttidspunkt ikke anvendt 

http://www.bin-x.com/
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 Off =--:-- Sluttidspunkt  ikke anvendt 

 
 
B4   1 D =MTWTFSS 
 On =--:-- Starttidspunkt ikke anvendt 
 Off =--:-- Sluttidspunkt  ikke anvendt 
 
B4   2 D =MTWTFSS 
 On =--:-- Starttidspunkt ikke anvendt 
 Off =--:-- Sluttidspunkt  ikke anvendt 
 
B4   3 D =MTWTFSS 
 On =--:-- Starttidspunkt ikke anvendt 
 Off =--:-- Sluttidspunkt  ikke anvendt 

 
 

Værdierne i registret B5 styrer skylning af forfilteret: 
 
B5   1 D =M------ 
 On =03:30 Starttidspunkt kl. 03.30 
 Off =03:31 Sluttidspunkt  1 minut senere 
 
B5   2 D =------- 
 On =--:-- Starttidspunkt ikke anvendt 
 Off =--:-- Sluttidspunkt  ikke anvendt 
 
B5   3 D =------- 
 On =--:-- Starttidspunkt ikke anvendt 
 Off =--:-- Sluttidspunkt  ikke anvendt 

 
 
 
Systemet er ved levering programmeret med 4 eller 6 skylletidspunkter pr. døgn, og der er, jævnfør ovenstående, mulighed for op til 12 
skylletidspunkter pr. døgn.  
Sluttidspunktet skal altid angives 1 minut senere end starttidspunktet. 
 
For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at der ikke er krav om jævn fordeling af skylletidspunkter på døgnets 24 timer. Hvis der er særlige behov 
for hyppigere skylning på visse tidspunkter, kan dette også realiseres.  

 
Forfilter skylles mandag morgen og der er mulighed for at indlægge yderligere to skylletidspunkter inden for en uge. 

 
  

http://www.bin-x.com/
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Bilag 4.  Dokumentation for PLC program  

http://www.bin-x.com/
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Bilag 5.  CMA forfilter

http://www.bin-x.com/
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  Bilag 6.  Bürkert 5282  servomagnetventil

http://www.bin-x.com/
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Bilag 7.  Georg Fischer dokumentation  

http://www.bin-x.com/
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Bilag 8.  EGE flow sensor 
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