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1.  INNLEDNING

1.1 Generelt
EnwaMatic® er et kjemikaliefritt vannbehandlingssystem for lukkede varme- og kjøleanlegg. 
EnwaMatic® tar ut en delstrøm og filtrerer vannet gjennom en filtermasse for å forebygge korrosjon, 
beleggdannelse og begroing i varme- eller kjøleanlegget.

EnwaMatic® må tilbakespyles regelmessig for å få fjernet urenheter som har samlet seg i 
filtermassen. Dette blir gjort ved å spyle filtermassen med nettvann.

For de manuelle EnwaMatic® modellene, må tilbakespylingen gjøres ved å åpne og lukke 
ventiler for hånd. For de automatiske EnwaMatic® modellene, er tilbakespylingen styrt av en 
Programmerbar Logisk Styringsenhet, PLS, som automatisk håndtere ventilene i forbindelse med 
tilbakespylingssekvensen.

I denne manualen er de manuelle EnwaMatic® modellene referert til som “EnwaMatic®” og 
EnwaMatic® med automatisk styrt tilbakespyling er referert til som “EnwaMatic® Automatikk”. 

Fig 1: EnwaMatic® Automatikk.
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1.2 Formålet med brukermanualen
Denne manualen beskriver funksjoner, installasjon, drift og vedlikehold av følgende EnwaMatic® og 
EnwaMatic® Automatikk modeller: EM 825, EM 1252, EM 1260, EM 1665 og EM 1672. Hvis ikke 
annet er presisert, er informasjon gitt for EnwaMatic® gjeldene både for EnwaMatic® og EnwaMatic® 
Automatikk.

Manualen gir brukeren nødvendig informasjon til å forstå hvordan EnwaMatic® og tilhørende 
komponenter virker, og hvordan utstyret driftes og vedlikeholdes på en sikker og effektiv måte.

Manualen er ment å bli brukt av personell med kompetanse og/ eller relevant erfaring fra tilsvarende 
systemer/ anlegg, utstyr og komponenter.

1.3 Produktmerking
Ved leveranse er EnwaMatic® enheten merket med en ENWA etikett (Figur 2) som gir kritisk 
informasjon om den spesifikke enheten, eksempelvis modell nummer, produksjonsår og serienummer 
(prod. no). Serienummeret er et unikt ID nummer for hver produsert EnwaMatic® enhet.  

Fig 2: Produkt merking: EnwaMatic® enhet med ENWA etikett.
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1.4 Symboler og regler
Følgende ord og symboler i manualen markerer spesielle opplysninger til brukeren og gir spesifikk 
informasjon som berører personell, utstyr eller arbeidsprosess.

Se også avsnitt 1.5 “Sikkerhetsmeldinger”.

Tekst som angis på denne måten gir advarsel om at personskade, 
dødsfall og/eller om at skade på utstyr kan oppstå om ikke 
anvisning følges.

Tekst som angis på denne måten gir advarsel om at skade på utstyr 
kan oppstå om ikke instruksjonene følges.

Tekst som angis på denne måten markerer klargjørende informasjon 
eller spesifikke anvisninger som angår den aktuelle beskrivelsen.

1.5 Sikkerhetsmeldinger

Bruk aldri utstyr som er ødelagt, eller har defekte deler.

Koble alltid fra strøm/spenning før det foretas service eller 
vedlikehold på utstyret.

Hvis enheten brukes på en måte som ikke er spesifisert av 
produsenten, kan utstyrets beskyttelse bli svekket.

For vanntemperaturer over 85 °C så må en EnwaMatic® HT (Høy 
Temperatur) installeres.

Åpne og lukk ventiler forsiktig for å unngå trykkstøt og skader på 
rørledning og tilkoblinger.

Dersom ditt varme/kjølesystem benytter en frekvensstyrt 
sirkulasjonspumpe, så må det vurderes en egen sirkulasjonspumpe 
for EnwaMatic® enheten. Kontakt din ENWA representant for mer 
informasjon.

De automatiske modellene er beregnet for 220-230 V 50/60 Hz. 

Enhver uautorisert endring eller bruk kan føre til skade på utstyret 
og gjøre garantien ugyldig.

             enwa.com    # 10/94

ORIGINALINSTRUKSJON

EnwaMatic Manual NO_V.1.16 mar 2017



2. TEKNISK DATA

2.1 EnwaMatic® enhet

Fig 3: EnwaMatic® enhet med rørgalleri og ventiler

Pos. Beskrivelse
a Isolert tank
b Prøvetakingsventil
c Tilbakeslagsventil
d Ventil C
e Manometer, innløp
f Ventil B
g Luftavskiller
h Påfyllingsplugg 
i Manometer, utløp
j Tilbakeslagsventil
k Ventil A
l Vannstrømsmåler (tacometer)

m Trykkuavhengig konstantstrømningsventil (PICCV)
n Bypass ventil
o Check valve
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2.1.1 EnwaMatic® Automatikk enhet
Komponentene i EnwaMatic® Automatikk er tilsvarende den manuelle modellen som vist i Figur 3, 
med unntak av ventil A-, B- og C som har elektriske motorer montert (Fig 4).

Fig 4: EnwaMatic® Automatikk med elektriske ventil motorer.

2.2 Dimensjoner

2.2.1 EnwaMatic®
De utvendige dimensjonene for EnwaMatic® enheten er gitt i Figur 5. Spesifikke vekter  
og volumer er gitt Tab 1.

Tab 1: EnwaMatic® vekt og volum

Modell Vekt  
tom 1) (kg)

Vekt  
full 1) (kg)

Volum ståltank, tom 
(dm³)

Kapasitet 2) 
(m3) 

EM 825 47 89 30 0-3
EM 1252 56 170 82 3-15
EM 1260 62 202 102 15-40
EM 1665 79 339 190 40-80
EM 1672 90 392 215 80-130

1) Vekt tom er dødvekt uten filtermedia.  
Vekt full er estimert vekt av enheten inkludert filtermedia og vann.

2) Kapasitet er totalvolumet av vann i den lukkede varme- eller kjølekretsen.
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Fig 5: EnwaMatic® dimensjoner

Modell A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

EM 825 1164 597 477 1440 227 213 575
EM 1252 1364 597 477 1640 227 213 575
EM 1260 1664 597 477 1940 227 213 575
EM 1665 1769 697 577 2054 323 276 731
EM 1672 1969 697 577 2254 286 295 756
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2.2.2 Kontrollenhet (EnwaMatic® Automatikk)
Fig 6gir de utvendige dimensjonene for kontrollenheten.

Pos. Beskrivelse Dimensjon (mm)
h skapets høyde 400
b skapets bredde 300
d skapets dybde 210

bredde skap + vegghengsler 360

Fig 6: Utvendig dimensjoner for kontrollenheten til EnwaMatic® Automatikk

2.3 Tekniske og operasjonelle betingelser

2.3.1 EnwaMatic®
Generelle tekniske og operasjonelle betingelser for EnwaMatic® er gitt i Tab 2 og modellspesifikke 
drifts- og tilbakespylingsstrømmer er gitt i Tab 3.

Tab 2: Tekniske og operasjonelle betingelser for EnwaMatic®

Funskjon Data
pH område 5-12
Minimumtemperatur systemvann -3 ºC
Maksimumtemperatur systemvann 85 ºC
Maksimumtemperatur systemvann, høy temperatur (HT) modeller 109 ºC
Maksimumtrykk systemvann 10 Bar
Minimumstrykk nettvann 2 bar

Tab 3:Drifts- og tilbakespylingsstrømmer for EnwaMatic®

EM 825 EM 1252 EM 1260 EM 1665 EM 1672
vannstrøm, drift (l/min) 3 - 6 8 - 12 20 - 25 55 - 70 75 - 80
vannstrøm, 
tilbakespyling (l/min) ~ 20 ~ 40 ~ 40 ~ 60 ~ 60
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2.3.2 Kontrollenhet (EnwaMatic® Automatikk)

Tab 4: Tekniske og operasjonelle betingelser for kontrollenheten

Funksjon
Type av kontrollenhet
Standard Maritime/BAF

IP klasse 44
Luftfuktighet 93% rel
Bruk innendørs
Temperatur, omgivelser 0 - 50 ºC
Strøm/ spenning, tilkobling 230V / en fase, 50/60 Hz
Sikring (ekstern) 230V – 10A
Vekt 12 kg
Strøm/ spenning ventilmotor 24V DC 1A 
Beskyttelse av eksterne pumper F
Terminal klasse X01 240V - 10A
Terminal klasse X02 24V - 3A

Ekstern strømkrets

Nominell koblingsspenning: 240V AC

Maksimal koblingsspenning: 400V AC

kontinuerlig strøm: 8A 
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2.4 Tilkoblinger

2.4.1 Vanntilkoblingspunkter
Punktene for vanntilkoblinger er vist i Fig 7. Tilhørende koblingstyper- og størrelser er gitt i Tab 5. 

Pos. Beskrivelse
1 Innløp (systemvann til filtrering/ behandling)
2 Utløp (filtrert/ behandlet vann)
3 Nettvann (kaldtvannsforsyning)
4 Avløp
5 Prøvetakingsventil

Fig 7:Vanntilkoblinger for EnwaMatic®

1) DN = Diameter Nominal: I henhold til ISO (International Standard Organisation). Tall (i parentes) midler (NPS
Nominell Pipe Size) i inches.

2) Int = Innvendige gjenger
3) Ext = Eksterne gjenger

Vanntilkobling Type EM 825 EM 1252 EM 1260 EM 1665 EM 1672

Innløp (1) Union DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN25 (1”) Int DN40 (1 ½”) Int

Utløp (2) Union DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN25 (1”) Int DN40 (1 ½”) Int

Nettvann (3) Union DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN25 (1”) Int DN25 (1”) Int

Avløp (4) Union DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN25 (1”) Int DN40 (1 ½”) Int

Prøvetakings-ventil (5) Gjenge-
kobling DN15 (1/2”)Ext DN15 (1/2”)Ext DN15 (1/2”)Ext DN10 (3/8”) Int DN10 (3/8”) Int
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2.4.2 Elektriske tilkoblinsgspunkter (EnwaMatic® Automatikk)
De elektriske tilkoblingspunktene er presentert i Fig 8. Disse er kun gjeldene for EnwaMatic® 
Automatikk.

Pos. Beskrivelse

1 Kontrollenhet
2 Ventiler med elektriske motorer
3 230 V spenningstilførsel

Fig 8: Elektriske tilkoblingspunkter for EnwaMatic® Automatikk

             enwa.com    # 17/94    

ORIGINALINSTRUKSJON

EnwaMatic Manual NO_V.1.16 mar 2017

 1 

3 2 



2.5 Levert og installert utstyr og komponenter 

2.5.1 EnwaMatic® systemkomponenter
Utstyr og komponenter som inngår i en EnwaMatic® installasjon er presentert i Fig 9.

Pos. Beskrivelse
1 Rør: Innløp (ubehandlet vann)
2 Rør: utløp (behandlet vann)
3 Rør: nettvann (kaldtvannsforsyning)
4 Rør: Avløp
5 prøvetakingsventil
6 EnwaMatic® enhet med rørgalleri og ventiler (ref. Fig 3 eller Fig 4)
7 Stengeventil, utløp
8 Stengeventil, innløp
9 Stengventil, nettvann (kaldtvannsforsyning)

10 kontrollenhet (EnwaMatic® Automatikk)
11 Kabler med tilkoblinger/ plugger (EnwaMatic® Automatikk)

Fig 9: EnwaMatic®s systemkomponeneter
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2.5.2 Standard EnwaMatic® leveranse 
Standard leveranse fra ENWA inkluderer komponenter/ utstyr som gitt i Tab 6. 

Tab 6: Standard EnwaMatic® leveranse fra ENWA (ref. Fig 9)

Pos. Beskrivelse
6 EnwaMatic® enhet med rørgalleri og ventiler (ref. Fig 3, Fig 4)

10 kontrollenhet (EnwaMatic® Automatikk)
11 Kabler med tilkoblinger/ plugger (EnwaMatic® Automatikk)

Filter- og reaksjonsmasse, bøtter merket 1, 2, 3+4 og 5

2.5.3 Installert utstyr og komponenter 
Utstyr/ komponenter som gitt i Tab 7 er nødvendig for å fullføre installasjonen av EnwaMatic® i et 
lukket varme- eller kjølesystem. Disse komponentene er ikke inkludert i standard leveransen fra 
ENWA.

Tab 7: Utstyr/ komponenter som ikke inngår i standard leveranse fra ENWA (ref. Fig 9)

Pos. Beskrivelse
1 Rør: Innløp (ubehandlet vann)
2 Rør: utløp (behandlet vann)
3 Rør: nettvann (kaldtvannsforsyning)
4 Rør: Avløp
7 Stengeventil, utløp
8 Stengeventil, innløp
9 Stengventil, nettvann (kaldtvannsforsyning)

Dersom nødvendig: “block and bleed” ventil på nettvann
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3. TEKNISK BESKRIVELSE

3.1 Utstyrets bruksområde og begrensninger
For å beholde høy virkningsgrad i et lukket, vannbasert varme/kjølesystem, så er det viktig at god 
vannkvalitet opprettholdes. Dårlig vannkvalitet vil forringe systemet med korrosjon, avleiring og 
bakterievekst. EnwaMatic® tar ut en delstrøm fra en lukket vannkrets og filtrerer og behandler  
vannet gjennom en spesielt sammensatt filtermasse.

EnwaMatic® er utviklet for behandling av rent vann eller en blanding av vann og glykol/frostveske.
Innholdet av glykol i et system som behandles med EnwaMatic® skal ikke overstige 35% (vol%). 
Dersom systemet har et glykolinnhold høyere enn 35% vennligst kontakt ENWA for spesifikke 
vurderinger.

Dersom systemet har blitt tilsatt, eller skal tilsettes kjemikalier som inneholder inhibitorer mot 
korrosjon og/eller beleggdannelse, bør ENWA konsulteres i forkant av EnwaMatic® installasjonen  
for å sikre full effekt av vannbehandlingen.

Dersom varme eller kjøleanlegget inneholder 
aluminiumskomponenter, vennligst kontakt ENWA.

 I vannsystemer som behandles med EnwaMatic® vil vannets pH ligge i området 9-10,5.  
På grunn av dette er ikke EnwaMatic® vannbehandling kompatibelt med systemer som  
inneholder aluminiumskomponenter 

Dersom systemvannets temperatur overstiger 85°C, må EnwaMatic® 
Høy Temperatur (HT) installeres.

I utgangspunktet er det to måter å skape vannstrøm/ sirkulasjon gjennom EnwaMatic® enheten,  
1); ved hjelp av differensialtrykket over varme/ kjølekretsens hovedsirkulasjonspumpe,  
2); ved å installerer en egen sirkulasjonspumpe i sidestrømkretsen.  
Dersom man ønsker å bruke differensialtrykket over hovedsirkualsjonspumpa for å skape  
vannstrøm, er det nødvendig med et minimum ΔP ≥ 1,5 bar over EnwaMatic® enheten.

Dersom ΔP < 1.5 bar over innløp- og utløpstilkoblingene på 
EnwaMatic® enheten, må det installeres en egen sirkulasjonspumpe 
i delstrømmen for å opprettholde tilstrekkelig sirkulasjon.

Nettvannstrykket bør minimum holde 2 bar for å oppnå 
tilfredsstillende tilbakespyling av Enwamatic®s filtermasse.
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3.2 Lokalisering av utstyr
Enheten kan operere med omgivelsestemperatur mellom 0 ºC til 50 ºC. 
Dersom utstyret skal monteres utendørs så må det bygges et hus som 
beskytter mot frost og som har tilstrekkelig plass for drift og service.

Innløpet til EnwaMatic® må tilkobles vannkretsen der vannet i 
hovedkretsen er på sitt varmeste.

Enheten må installeres på et plant underlag.  
I noen tilfeller kan det være nødvendig med en plattform/ramme.  
For å få tilgang til ventiler og tilkoblinger, så må høyden over lufteklokken være minimum 50 cm.

Enheten trenger en tilkobling til avløp. Avløpet må klare å håndtere vannstrømmer tilsvarende 
mengdene som brukes ved tilbakespyling av EnwaMatic®s filtermasse.  
Modellspesifikke tilbakespylingsmengder er gitt i Tab 3.

Om det ikke er mulig å se avløpsvannet ved avløp, så må det installeres en trakt med luftavbrudd på 
avløpsrøret. Dette gjør det mulig å observere vannet under tilbakespyling.  
Rørledninger må være av en slik dimensjon at en ikke får oversvømmelse.

I tørre rom må lufteklokken tilkobles drenering.  
Bruk en 22mm kompresjonstilkobling.

3.3 Funksjonsbeskrivelse
EnwaMatic® vannbehandlingssystem tar ut en delstrøm fra en lukket vannkrets og ved å filtrere og 
justere vannparametrene pH, alkalitet og hardhet, tilbys komplett og selvjusterende korrosjons - og 
beleggbeskyttelse samt effektiv partikkelfiltrering. I tillegg motvirker EnwaMatic® vannbehandling 
begroing og bakterievekst (Fig 10).

EnwaMatic® må tilbakespyles regelmessig for å få fjernet urenheter og partikler som har samlet seg 
i filtermassen. Ved tilbakespyling blir EnwaMatic® enheten isolert fra systemet og vannstrømmen 
reverseres. Rent vann fra bygningens vannforsyning (nettvann) løfter oppsamlede urenheter og 
partikler fra filteret og spyler det til avløp. For de manuelle modellene, gjøres tilbakespylingen 
manuelt, det vil si at ventilene må åpnes/ stenges av driftspersonell. For EnwaMatic® Automatikk 
styres ventilene av en PLS som automatisk åpner/ lukker ventiler under tilbakespylingssekvensen 
(Fig 11).
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Fig 10: EnwaMatic® vannbehandlingssystem i drift

Fig 11: EnwaMatic® vannbehandlingssystem i tilbakespylingssekvens

Fig 12 viser flytskjema for EnwaMatic® vannbehandlingssystem. 
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Pos. Beskrivelse

A 3- veis kuleventil L- boring

B 3- veis kuleventil L- boring

C 2- veis kuleventil

D vannstrømsmåler

E Trykkuavhengig konstantstrømningsventil (PICCV)

F Luftavskiller

G 2- veis kuleventil, bybass

H manometer

I Tilbakeslagsventil

J “Block and bleed” ventil (dersom nødvendig)

    Fig 12: Flytskjema for EnwaMatic® vannbehandlingssystem
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3.3.1 EnwaMatic®s filtermasse
EnwaMatic® inneholder fem ulike filtrerings- og reaksjonsmedier (Figur 13). Disse mediene fjerner 
uønsket tørrstoff/ partikler og regulerer vannkjemien i systemet (pH, alkalitet og hardhet).

Fig 13: EnwaMatic®s fem filter- og reaksjonsmedier.

3.3.2 Kontrollenheten (Fig 14)
EnwaMatic® Automatikks kontrollenhet har en Programmerbar Logisk Styringsenhet (PLS).  
Denne kontrollerer ventilene på EnwaMatic® enheten slik at tilbakespylingssekvensen utføres 
automatisk.

PLSen kan også generere en alarm, hvis det av en eller annen grunn, gjøres en ufullstendig 
tilbakespylingssekvens eller at ventilene ikke åpnes/ lukkes som de skal i programsekvensen.

Kontrollenheten kan tilkobles et sentralt driftsstyringssystem  
(Building Management System, BMS/SD) som en opsjon (Vedlegg A).

             enwa.com    # 24/94

ORIGINALINSTRUKSJON

EnwaMatic Manual NO_V.1.16 mar 2017



  Fig 14: Kontrollenhetens betjeningspanel
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Pos. Beskrivelse

A

Status lamper:
• Grønn: drift
• Oransje: tilbakespyling
• Rød: alarm

B Betjeningspanel

C Skjerm (display)

D Meny taster

E Navigerings taster

F “ENTER”- tast



4. FORBEREDELSER TIL INSTALLASJON OG OPPSTART

         Alle forberedelser skal være gjort før installasjon av EnwaMatic® startes.

4.1 Installasjonslokaliet

Enheten kan operere med omgivelsestemperatur mellom 0 ºC til 50 
ºC. Dersom utstyret skal monteres utendørs så må det bygges et 
hus som beskytter mot frost og som har tilstrekkelig plass for drift 
og service.

Enheten må installeres på et plant underlag. I noen tilfeller kan det være nødvendig med en plattform/
ramme.

Enheten trenger en tilkobling til avløp. Avløpet må klare å håndtere vannstrømmer tilsvarende 
mengdene som brukes ved tilbakespyling av EnwaMatic®s filtermasse. Modellspesifikke 
tilbakespylingsvolumer er gitt i Tab 3.

Om det ikke er mulig å se avløpsvannet ved avløp, så må det installeres en trakt med luftavbrudd på 
avløpsrøret. Dette gjør det mulig å observere vannet under tilbakespyling. Rørledninger må være av 
en slik dimensjon at en ikke får oversvømmelse.

I tørre rom må lufteklokken tilkobles drenering. Bruk en 22mm 
kompresjonstilkobling.
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4.1.1 Plassbehov ved installasjonslokaliteten
Plassbehovet på installasjonslokaliteten for EnwaMatic® vannbehandlingssytem er gitt i Fig 15. 

Fig 15: Plassbehov på installasjonslokaliteten for EnwaMatic® vannbehandlingssystem 
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D1 ≥ 600 mm D2 ≥ 600 mm 

D3 ≥ 500 mm 

D4 ≤ 2000 mm 
mm

D5~ 1500 mm 

Pos. Beskrivelse

D1 Minimumsavstand mellom innløp for sidestrømkretsen og hovedsystemets pumpe.

D2 Minimumsavstand mellom utløp for sidestrømkretsen og hovedsystemets pumpe.

D3 Minimumsavstand som kreves over luftavskilleren.

D4 Avstand mellom kontrollenheten og EnwaMatic® enheten (kun EnwaMatic® Automatikk).

D5 Anbefalt høyde fra gulvet og opp til den installerte kontrollenheten 
(kun EnwaMatic® Automatikk).



4.2 Sidestrømkretsen
EnwaMatic® enheter som skal installeres over hovedsirkulasjonspumpa i varme/ kjølesystemet 
krever en trykkdifferanse, ΔP, på minimum 1,5 bar mellom EnwaMatic®s innløp/ utløp for å oppnå 
tilstrekkelig vannstrøm gjennom enheten. Dersom ΔP er under grenseverdien (eller at enheten 
ikke kan installeres over hovedsirkulasjonspumpa), må en ekstra sirkulasjonspumpe monteres på 
sidestrømkretsen innløpsside.

Hvis ΔP < 1.5 bar mellom innløp/ utløpstilkoblingen på EnwaMatic® enheten, 
så må det installeres en ekstra sirkulasjonspumpe på sidestrømkretsens 
innløpsside.

Sidestrømkretsens innløp/ innløpet til EnwaMatic® enheten må tilkobles varme/ 
kjøleanlegget der temperaturen i vannkretsen er høyest.

4.2.1 Installasjon av sidestrømkretsen

Sidestrømkretsens rør må være av tilstrekkelig dimensjon slik at det oppnås 
korrekt vannstrøm gjennom EnwaMatic® enheten. 

Sidestrømkretsens innløp/ utløpsrør bør tilkobles på hovedsystemrørets 
underside.

Prosedyre

Step Beskrivelse

1

Montèr sidestrømkretsens innløp- og utløpsrør til varme/ kjølesystemet. 
Minimumsavstand mellom hovedsirkulasjonspumpa og innløps- og utløpstilkoblingen 
er gitt i Fig 15. 

Sidestrømkretsens innløp er tilkoblet hovedsirkulasjonspumpas trykkside (P+) 
(Fig 10). 

Sidestrømkretsens utløp er tilkoblet hovedsirkulasjonspumpas sugeside (P-) 
(Fig 10). 

2 Monter stengeventiler på innløp-, utløp- og nettvannsrørene.

En må forsikre seg om at stengeventilene er lukket under hele installasjonen 
av EnwaMatic®.
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4.3 Vannprøve

En vannprøve av systemvannet skal alltid tas før EnwaMatic® startes opp.

For å få en god forståelse av systemvannets vannkvalitet og behandlingens effektivitet, 
er det viktig å ta ut vannprøver før og etter at EnwaMatic® er startet opp og satt i drift 

Om vannet i varme/kjølesystemet inneholder kjemikalier, oppgi hvilke stoffer 
som har vært brukt tidligere og hvilke som er i bruk i dag. Gi en beskrivelse av 
kjemikalienes bestanddeler og legg ved datablad om dette finnes.

Prosedyre

Trinn Beskrivelse

1 Finn et egnet uttak for å ta vannprøve fra varme/ kjølesystemet.

2
La vannet renne i ca 10 sekunder for å sikre at partikler/ urenheter som har samlet 
seg opp i kranen fjernes før prøvetaking. Ikke juster kranen under tapping da dette 
kan få urenheter til løsne og følge med vannet.

3 Skyll prøveflasken med vann fra varme/ kjøleanlegget for å unngå eventuell 
forurensning fra flasken.

4 Fyll prøveflasken helt opp og forsegl flasken med lokk.

Unngå luft i prøveflasken da dette kan påvirke prøveresultatet.

5 Merk prøveflaska med; kunde navn, adresse, prøvetakingsdato, 
installasjonsadresse, EnwaMatic modell, serienummer og prøvetakers initialer.

Vannprøven må sendes til et akkreditert laboratorium samme dag eller senest 
48 timer etter prøvetaking. Analyseresultatene kan bli påvirket dersom prøven 
oppbevares for lenge.

6 Send vannprøven til et akkreditert laboratorium for analysering.
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Description

1
En vannprøve av systemvannet er tatt ut og sendt til analysering.

 Tilgjengelig informasjon (sikkerhetsdataark, produktinformasjon, etc.)
om kjemikalier som har vært/ er i bruk er samlet inn og vurdert.

2

Installasjonslokaliteten er i henhold til kravene/ anbefalingene:
 Høysete temperatur i vannkretsen

 ΔP > 1.5 bar

 Omgivelsetemperatur 0-50oC

 Systemtrykk <10 bar

 Et plant underlag

 Plassbehov OK (ref. Fig 15)

 Avløp er sjekket og håndterer volum ved tilbakespyling.

 Dersom nødvendig; en trakt er installert på avløpsrøret for observasjon av
tilbakespylingsvannet.

 Nettvannstrykk er minimum 2 bar.

3

Alt utstyr og komponenter er klart og lett tilgjengelig
 EnwaMatic enhet

 Filtermedie bøtter merket 1, 2, 3+4 og 5

 Rør

4 Egnet monteringsverktøy er tilgjengelig

5 Bruker- og installasjonsmanual er tilgjengelig

6 Personlig sikkerhetsutstyr er tilgjengelig

7

Kun for EnwaMatic® Automatikk:
 Strømforsyning 220V/ 50-60Hz

 Kontrollenhet

 Kabler

5. INSTALLASJON

5.1 Generelle installasjonsinstruksjoner
Generelt innebærer installering av EnwaMatic® følgende trinn:

• Montere rør fra sidestrømkretsen til EnwaMatic®s vanntilkoblingspunkter.
• Fylle opp EnwaMatic® enheten med filter- og reaksjonsmedier
• Installere kontrollenheten (EnwaMatic® Automatikk)
• Kontroller at støpselet ikke er blokkert, og lett å fjerne

5.2 Sjekkliste

Tab 8: Sjekkpunkter før installering av EnwaMatic®
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5.2.1 Løfte instruksjon:
EnwaMatic® har et høy tyngdepunkt! Drenere EnwaMatic® tanken 
helt fra vann og filtermedia. Sikre tanken fra å velte eller at utstyret 
skades under løftet!

Før løftet, drenere EnwaMatic® tanken helt fra vann og filter media, koble fra vann og elektriske tilkoblinger, 
skru enheten fra bakken. Bruk begge håndtakene på sidene eller gaffelgrepet i bunnen av tanken  
(se pilene).

 
Ved hjelp av sidehåndtakene: 
 tre personer er nødvendig, to for løfting og tredje   
 for å sikre EnwaMatic® tanken fra at velte.

Ved hjelp av gaffelgrepet: 
 sikre EnwaMatic® tanken fra å velte under løftet,  
 bruke noen form for stropper eller lignende.  

Detaljer om vekt er oppført etter type i kapittel 2.2.1.

Fig 16: Løftepunkter



5.3 Installering av EnwaMatic® 

5.3.1 Installasjon av EnwaMatic® i sidestrømkretsen:

Fig 17: Rørtilkoblinger fra varme/ kjølekretsen til EnwaMatic®s vanntilkoblinger

Prosedyre

Trinn Beskrivelse (Fig 17)

1 Installer og koble til nettvann (kaldtvannstilførsel) til nettvannsinnløpet på 
EnwaMatic® enheten (3).

2 Installer og koble til avløpsrøret til EnwaMatic® enheten (4).

3 Installer og koble til sidestrømkretsens innløp til EnwaMatic®s innløpstilkobling (1).

4 Installer og koble til sidestrømkretsens utløp til EnwaMatic®s utløpstilkobling (2).

Ikke fyll EnwaMatic® tanken med vann. Tanken vil bli fylt opp ved oppstart.
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4 



5.3.2 Fylling av filtermedier i EnwaMatic® enheten:

EnwaMatic® leveres med filtermediene pakket separat i fire bøtter merket henholdsvis 
1, 2, 3+4 og 5. Filtermedia 3 og 4 leveres ferdig blandet i en bøtte klart til bruk. 

Fig 18: Fylling av filtermedia i EnwaMatic® enheten

Støvmasker i tillegg til personlig sikkerhetsutstyr er påkrevd under oppstart.

Før påfylling av filtermedia skal EnwaMatic® tanken være tom.

Prosedyre

Trinn Beskrivelse

1 Skru ut påfyllingspluggen og plasser en trakt i påfyllingshullet (Fig 18, 1).

2 Klarer at tanken er tom.

3 Fyll opp EnwaMatic® enheten med filtermedia merket 1 til 5 i rekkefølge. 
Start med bøtte merket med nr. 1 (Fig 13).

4 Når påfyllingen er gjennomført, mål dybden, D, til filtermassen (Fig 19).Dybden bør være i 
henhold til dybder oppgitt i Tab 9. Noter filtermassedybden i oppstartsskjemaet.

5 Monter påfyllingspluggen.
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Fig 19: Måling av filtermediadybde, D

Tab 9:Omtrentlige filtermediadybder i EnwaMatic® 
etter påfylling

5.3.3 Installering av kontrollenhet (EnwaMatic® Automatikk)
Kontrollpanelet veier 12 kg. Minimum plass under panelet, for tilkobling av kabler, er 20cm. Minimum 
plass foran skapet er 70 cm. Døra må kunne åpnes minimum 90 grader.

5.3.3.1 Vegghengsler

Før installering, må vegghengslene festes på kontrollskapet (Fig 20). Fire (4) vegghengsler med 
forsegling og ekspanderende låsetapp (Fig 21) er inkludert i leveransen fra ENWA  
(ligger oppbevart i selve skapet ved levering).

Fig 20: Vegghengsler
Fig 21: Vegghengslenes 
ekspanderende låsetapp

Model Depth, D

EM 825 ~34 cm

EM 1252 ~33 cm

EM 1260 ~46 cm

EM 1665 ~44 cm

EM 1672 ~47 cm
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Prosedyre

Trinn Beskrivelse 

1 Fjern blendingen fra hengselhullene i hvert hjørne på baksiden 
av kontroll skapet.

2 Monter vegghengslene ved å sette inn låsetappen i 
hengselhullene fra utsiden av skapet.

3 Skru til vegghengslene fra utsiden

5.3.3.2 Installering av kontrollenhet

 En må forsikre seg at veggen hvor kontrollenheten skal monteres 
tåler vekten av enheten. 

Ikke koble hovedspenningen (220V) til kontrollenheten. Dette gjøres 
ved første gangs oppstart. 

Elektriske koblingsskjemaer er vedlagt (Vedlegg C).

Fig 22: Automatisk ventil med aktuatorplugg.  
Pluggens faktiske utforming kan avvike fra plugg vist på bilde.

             enwa.com    # 35/94    

ORIGINALINSTRUKSJON

EnwaMatic Manual NO_V.1.16 mar 2017



Prosedyre

Trinn Beskrivelse (Fig 23)

1
Installer kontrollenheten på veggen; maksimum 2 meter fra EnwaMatic® Automatikk 
enheten og ca.1,5 meter over gulvnivå (Fig 15).  
Bruk skruer/ bolter som er egnet for aktuell type vegg.

2 Plugg inn strøm- og signal kabel fra ventil A til kontakt 4 og 5 på undersiden av 
kontrollskapet.

3 Plugg inn strøm- og signal kabel fra ventil B til kontakt 6 og 7 på undersiden av 
kontrollskapet.

4 Plugg inn strøm- og signal kabel fra ventil C til kontakt 8 og 9 på undersiden av 
kontrollskapet.

5 For tilkobling av ICP (Sirkulasjonspumpe) og BMS (SD) opsjon (2,3), vennligst følg 
instruksjoner gitt i Vedlegg A: EnwaMatic® Opsjoner.

             

Fig 23: Tilkoblingspunkter for strøm- og signalkabler på undersiden av kontrollskapet. 
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Pos. Beskrivelse
1 Strømkabel
2 Opsjon: Sirkulasjonspumpe (ICP)
3 Opsjon: BMS (SD) signaler
4 strøm motor ventil A
5 signal motor ventil A
6 strøm motor ventil B
7 signal motor ventil B
8 strøm motor ventil C
9 signal motor ventil C

10 blindplugg



6. OPPSTART 
For å tilfredsstille ENWAs krav til installasjon, bør første gangs oppstart 
gjøres av en ENWA ansatt eller godkjent ENWA representant.

Fig 24: EnwaMatic® ventiler. Til venstre: manuell ventil med hendel. Til høyre: automatisk ventil med 
hendel og overstyringsknapp.

De automatiske ventilene har en svart knapp (Fig 24, 2) nederst til venstre på ventilens framside. 
Trykk på denne knappen for å kunne vri ventilhendelen (Fig 24, 1) manuelt ved første gangs oppstart. 

6.1 Å fylle opp og etablere vannstrøm gjennom EnwaMatic®

Fig 25: EnwaMatic® enhetens ventiler, bypass ventil og tacometer.  
Til venstre: manuell modell, til høyre: automatisk modell.
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Prosedyre

Trinn Beskrivelse (Fig 25)

1 Lukk stengeventilene (innløp og utløp, Figur 9) som forbinder EnwaMatic® til varme/ 
kjølessystemet.

2 Kontroller at EnwaMatic® er fylt med filtermasse.

3 Steng ventil C (d) ved å rotere hendelen slik at den peker mot høyre

4 Sett ventil A (k) i driftsposisjon ved å vri hendelen slik at den peker mot høyre.

5 Sett ventil B (f) i driftsposisjon ved å vri hendelen slik at den peker mot høyre.

6 Åpne bypassventilen (n) sakte og la nettvann fylle EnwaMatic®.

7 Når EnwaMatic® tanken er fyllt opp, steng bypassventilen (n).

8 Åpne sakte stengeventilene (innløp og utløp, Fig 9) som kobler EnwaMatic® til varme/ 
kjølesystemet.

9

Åpne sakte ventil C (d):

EnwaMatic®; ved å rotere hendelen nedover.

EnwaMatic® Automatic: ved å rotere hendelen oppover

Dette vil utligne trykk mellom varme/ kjølesystemet og EnwaMatic® og starte sirkulasjon. 

10 Dersom det er installert en sirkulasjonspumpe (ICP), så kan denne slås på.

11 Trykk inn den røde hendelen på vannstrømsmåleren (l), og juster inn ønsket vannstrøm 
ved å vri på det røde hjulet. Riktig vannstrøm er gitt i Tab 3 side 14.

12
EnwaMatic® er nå i drift.

For EnwaMatic® Automatikk, vennligst følg instruksjoner under avsnitt 6.2 for å aktivere 
kontrollenheten og den automatiske tilbakespylingssekvensen.

Hvis det ikke oppnås riktig vannstrøm gjennom EnwaMatic® 
enheten, vennligst kontakt ENWA.

Anbefalt vannstrøm gjennom EnwaMatic® under drift, se tab 3 side 14 .
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6.2 Aktivere kontrollenheten og den automatiske tilbakespylings-sekvensen 
(EnwaMatic® Automatikk)

Fig 26: Betjeningspanel for EnwaMatic® Automatikk
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G

E

FD

C

Pos. Beskrivelse
C Skjerm

D

Menu taster:

# 1 = PÅ (ON)

# 2 = AV (OFF)

# 3 = TILBAKESPYLING (BACKWASH)

# 4 = RESET

E
Navigeringstaster:
“▲”: navigerer ett trinn/ skjermbilde tilbake
“▼”: navigerer ett trinn/ skjermbilde framover

F

“ENTER” tast: 

Trykk“ENTER” etter å ha endret en verdi eller for å forlate trinnet og gå videre 
til neste.

G
“Informasjons” tast: 

Meny tastene #1-4 og deres funksjoner vises.



Prosedyre

Trinn Beskrivelse (Fig 26)

1
Koble kontrollenheten til hovedspenningen (220V)

Skjermen viser: “EnwaMatic OFF, Status: Stop”. Ventil C stenges. 

2

Trykk på menytast #1 “PÅ (ON)”. Ventil C åpnes.
Når ventil C er åpen viser skjermen: “EnwaMatic ON, Status: Run”.
Kontrollenheten er nå aktivert og EnwaMatic® er i automatisk drift. Den grønne 
statuslampa (Fig 14) lyser.

En testsekvens bør alltid kjøres straks etter oppstart for å sikre at 
tilbakespylingssekvensen (ventiler) fungerer slik de skal.

3 Lukk stengeventilen på nettvann (Figur 9, 9). Kjør en testsekvens  
(ref. avsnitt 7.3.2).

4

Når testsekvensen er fullført, åpne stengeventilen til nettvann (Figur 9, 9). 
EnwaMatic® er nå i drift og automatisk tilbakespylingsprogram er aktivert. Det vil 
bli kjørt en tilbakespyling hver 14. dag (2 ganger i måneden).

Anbefalt tilbakespylingsprogram etter første gangs oppstart er en tilbakespyling 
hver 2.dag i 90 dager, deretter en gang hver 14. dag.

5

Aktiver “2- dagers tilbakespylingssekvens “ (ref. avsnitt 7.3.3). EnwaMatic® 
vil gjøre en tilbakespyling annenhver dag i 90 dager. Deretter vil programmet 
automatisk endres til standard tilbakespylingsprogram; en gang hver 14. dag.

Ved behov, kan tilbakespylingsprogrammet endres. Vennligst kontakt ENWA for 
mer informasjon.

Dato og tid på PLS er forhåndsinnstilt på GMT +1. Dato og tid kan endres 
dersom enheten skal operere i en annen tidssone. Vennligst kontakt ENWA 
for nærmere informasjon.
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7. DRIFTS INSTRUKSJONER

7.1 Tilbakespylingsprogram
Tilbakespyling av EnwaMatic®s filtermasse er nødvendig for å fjerne skitt og partikler som har samlet 
seg i filteret samt å regenerere reaksjonsmassen.

Etter første gangs oppstart, bør en mer hyppig tilbakespylingsfrekvens kjøres. ENWA anbefaler 
en tilbakespyling hver annen dag i 90 dager (3 måneder). Etter 90 dager anbefaler ENWA, som et 
minimum, en tilbakespyling i måneden. Hver tilbakespyling bør kjøres helt til spylevannet ut til avløp 
er klart.

ENWAs anbefalinger er generelle. Nødvendig tilbakespylingsfrekvens vil være avhengig av kvaliteten 
på det spesifikke systemvannet som skal behandles, og bør derfor justeres med hensyn på dette.

For EnwaMatic® Automatikk er standard tilbakespylingsfrekvens satt til en gang hver 14. dag (2 
ganger i måneden), og hver tilbakespyling kjøres i 10 minutter. Tilbakespylingsprogrammet kan 
endres ved behov. Vennligst kontakt ENWA for nærmere informasjon. 

7.2 Tilbakespylingsprosedyre EnwaMatic®

Åpne og steng ventiler forsiktig for å unngå trykkslag

7.2.1 Fra drift til tilbakespyling:

Prosedyre

Trinn Beskrivelse (Fig 27)

1 Steng ventil C (d), ved å dreie den mot klokken slik at hendelen peker 
mot høyre.

2 Sett ventil B (f) i tilbakespylingsposisjon ved å dreie hendelen 90º mot 
klokken slik at denne peker oppover.

3 Sett ventil A (k) i tilbakespylingsposisjon ved å dreie hendelen 90º mot 
klokken slik at denne peker oppover.

4 Tilbakespyl i minimum 15 minutter. Dersom spylevannet ikke er rent 
fortsettes tilbakespylingen til spylevannet er rent.

5 Når spylevannet er rent, er tilbakespylingen fullført og EnwaMatic® kan 
settes tilbake i drift.
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Ventilposisjoner under drift Ventilposisjoner under tilbakespyling

Fig 27: Ventilposisjoner under drift og tilbakespyling

7.2.2 Fra tilbakespyling til drift

Prosedyre

Trinn Beskrivelse (Refer to Fig 27)  

1 Sett ventil A (k) i driftsposisjon ved å dreie hendelen med klokken 90º, 
slik at den peker mot høyre.

2 Sett ventil B (f) i driftsposisjon ved å dreie hendelen 90º med klokken 
slik at den peker mot høyre.

3 Åpne ventil C (d) ved å dreie hendelen med klokka slik at denne peker 
nedover.

4 EnwaMatic® er nå i drift.

7.3 EnwaMatic® Automatikk
Fig 28 viser hvordan man kan navigere mellom de ulike skjermbildene ved å bruke tastene på 
kontrollskapets betjeningspanelet (Fig 26). 

Hovedskjermbildet (“hjem”) (Fig 28, 1) viser EnwaMatic®s status. Når EnwaMatic® er i drift (“ON”),  
er det totalt 8 ulike status og alarmer som kan vises. Disse er presentert i Tab 10.

             enwa.com    # 42/94          

ORIGINALINSTRUKSJON

EnwaMatic Manual NO_V.1.16 mar 2017

 

d 

f 

k 

 

d 

f 

k 



Tab 10: Status- og alarmliste for EnwaMatic® Automatikk

Status / alarm Beskrivelse

Status: Run EnwaMatic® er i drift. Grønn statuslampe lyser.
Status: Backwash En tilbakespylingssekvens pågår. Oransje statuslampe lyser.
Status: Test sequence En testsekvens pågår.

Alarm: CircuitBreak En sikring er gått (overbelastning/ kortslutning). Rød statuslampe 
lyser. Automatsikringer er plassert inne i kontrollskapet.

Alarm: Valve A Svikt i ventil A; endebryter er ikke aktivert. Rød statuslampe lyser.
Alarm: Valve B Svikt i ventil B; endebryter er ikke aktivert. Rød statuslampe lyser.
Alarm: Valve C Svikt i ventil C; endebryter er ikke aktivert. Rød statuslampe lyser.

Alarm: Pump UPS1) 
Svikt i sirkulasjonspumpe; sikring er gått/ kortslutning. Rød 
statuslampe lyser.

1) Denne alarmen gjelder kun for EnwaMatic® Automatikk som har en egen sirkulasjonspumpe installert.  
Vennligst se i Vedlegg A: “EnwaMatic® Opsjoner” for flere detaljer. 

7.3.1 Å sette i drift / stoppe EnwaMatic® vannbehandling
Når det ikke er vannstrøm gjennom EnwaMatic® enheten (ventil C er stengt) viser skjermen  
(Fig 28, 1) statusen: “EnwaMatic: OFF. Status: Stop”.  
Når det ikke er vannstrøm gjennom enheten vil EnwaMatic® vannbehandling være deaktivert. 

1. Å starte vannbehandling/ få vannstrøm gjennom enheten:

Trykk på tast #1 “PÅ (ON)” (Fig 26, D). Ventil C åpnes. 

Når denne er åpnet, vil skjermen (Fig 28, 1) vise “EnwaMatic: ON Status: Run”. EnwaMatic® 
Automatikk er nå i drift og det automatiske tilbakespylingsprogrammet er aktivert. 

2. Å stoppe vannbehandling/ vannstrøm gjennom enheten:

Trykk på tast #2 “AV (OFF)” (Fig 26, D). Ventil C stenges. 

Når denne er stengt vil skjermen vise (Fig 28, 1) statusen: “EnwaMatic: OFF. Status: Stop”. 
EnwaMatic® Automatikk er nå stoppet/ ikke i drift og det automatiske tilbakespylingsprogrammet er 
deaktivert.
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Fig 28: Figur viser hvordan man skal navigere i de tilgjengelige menyene/ skjermbildene.

Trykk på “ENTER” tasten på betjeningspanelet (Figur 25) når en verdi er endret 
eller når man skal gå videre til neste trinn.
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5: Meny taster
2 sek forsinkelse

 

 i 

1: Hovedskjerm: EnwaMatic® status
▼  ▲

2: Tilbakespylingsteller
▼  ▲

3: Testsekvens
▼  ▲

4: 2-dagers tilbakespylingsprogram



7.3.2 Aktivere testsekvens
Testsekvensen vil sjekke at alle ventiler etter tur for å se om de fungerer. Testsekvensen varer ca.  
10-15 minutter. 

Prosedyre

Trinn Beskrivelse

1 Trykk to ganger på tasten “▼” til menyen “Start Test Seq.” (Fig 28, 3).

2 Trykk på tast #9. Testsekvensen starter.

3
Returner til hovedskjermbildet (Fig 28, 1). ved å trykke på tasten “▲” to 
ganger. Hovedskjermbildet vil vise: “EnwaMatic: ON Status: Test Seq” 
så lenge testsekvensen pågår.

4 Når testen er fullført, vil statusen automatisk settes til “run”. Grønn 
statuslampe tennes og EnwaMatic® er tilbake i drift.

5
Dersom en eller flere av ventilene ikke fungerer/ posisjonerer seg riktig 
i sekvensen, vil det genereres en alarm. Rød statuslampe tennes og en 
av alarmene oppgitt i Tab 11 vil vises på skjermen. 

6 Sjekk og klarer den respektive ventilen(e).

7 Nullstill alarmen ved å trykke på tast #4 “RESET” (Fig 26, D)

8 Kjør en ny testsekvens.

7.3.3 Aktivere “2 dagers” tilbakespylingsprogram

Prosedyre

Trinn Beskrivelse

1
Trykk tre (3) ganger på tasten “▼”.

Menyen “StartupBackwash.” vil vises på skjermen (Fig 28, 4).

2

Trykk på tast #5. “2 dagers” tilbakespylingsprogram er aktivert.

EnwaMatic® vil gjøre en tilbakespyling hver 2. dag i 90 dager. 
Etter 90 dager vil enheten automatisk bli satt til standard 
tilbakespylingsprogram: en gang hver 14. dag.

3 Trykk “▲” tre (3) ganger og returner til hovedskjermbildet.
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7.3.4 Deaktivere “2 dagers” tilbakespyilingsprogram

Prosedyre

Trinn Beskrivelse

1 Trykk tre (3) ganger på tasten “▼”  
Menyen “StartupBackwash.” vil vises på skjermen (Fig 28, 4).

2 Trykk på tast #6. “2 dagers” tilbakespylingsprogram er deaktivert  
EnwaMatic® vil gå tilbake til standard tilbakespylingsprogram; en gang hver 14 dag.

3 Trykke på tasten “▲” tre (3) ganger og returner til hovedskjermbildet.

7.3.5 “Manuell” tilbakespyling
For inspeksjon og vedlikehold, kan en manuell tilbakespyling gjøres når som helst når  
EnwaMatic® er i “ON” og “RUN” status.

Ikke overstyr ventilene manuelt under denne prosessen. 

Prosedyre

Trinn Beskrivelse

1

Trykk på tast #3 “Tilbakespyling (Backwash)” (Fig 26, D). I løpet av ca. 90 sekunder 
vil ventilene posisjonere seg for tilbakespyling. Hovedskjermbildet vil vise “EnwaMatic: 
ON Status: Backwash” og den oransje statuslampen vil lyse så lenge sekvensen 
pågår.

2 Når tilbakespylingssekvensen er fullført, vil enheten automatisk settes i drift. 
Hovedskjermbildet vil vise “EnwaMatic: ON Status: Run” og grønn statuslampe lyser.

7.3.6 Å nullstille en alarm
Dersom en alarm genereres, vil den rød statuslampa tennes, og en av alarmene oppgitt  
i Tab 11 vil vises på skjermen.

For å nullstille en alarm: Trykk på tast #4 “RESET”.

Dersom OK vil “EnwaMatic: ON Status: RUN” vises på skjermen, og grønn statuslampe tennes.

Dersom ikke OK, vil en ny alarm genereres. 

7.3.7 Tilbakespylingsteller
Trykk på tasten “▼” en gang. ”Backwash” vil vises på skjermen (Fig 28, 2). 

Tilbakespylingstelleren (“counter”) viser hvor mange ganger EnwaMatic® enheten har blitt tilbakespylt 
siden første gangs oppstart.

Trykk på tasten “▲” en gang og returner til hovedskjermbildet(Fig 28, 1).

Tilbakespylingstelleren kan nullstilles. Hvordan dette gjøres kan bli formidlet på forespørsel. 
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8. SERVICE OG VEDLIKEHOLD
For å sikre at vannkvaliteten i systemer behandlet med EnwaMatic® er i henhold til kravene, skal 
inspeksjon (og etterfylling ved behov) av filtermasse bli utført minst en gang i året i tillegg til å samle 
inn og analysere en vannprøve. Sammen med resultatene av vannprøvene skal det registreres og 
lagres når vannprøver og etterfylling av reaksjonsmasse er utført.

Inspeksjon av EnwaMatic®s funksjon og operasjonelle betingelser bør gjøres regelmessig for å 
sikre at kritiske komponenter fungerer som de skal, og om nødvendig, erstatter disse for å sikre 
fortsatt effektiv vannbehandling og kvalitet. Inspeksjoner bør gjøres av kvalifisert personell. Kvalifisert 
personell er i denne sammenheng definert som noen gjennom sin utdannelse og/ eller erfaring er 
fortrolig med relevante systemer, utstyr og komponenter.

8.1 Rutinemessig vedlikehold

8.1.1 Vannprøvetaking

Dersom et system inneholder kjemikalier, vennligst informer hvilke 
kjemikalier som er i bruk. Samle inn produktark/ teknisk informasjon om 
kjemikaliene, og om mulig, informasjon om deres sammensetning.

Trinn Beskrivelse

1 Finn prøvetakingsventilen på EnwaMatic® enheten.

2
La vannet renne i ca 10 sekunder for å sikre at partikler/ urenheter som har samlet 
seg opp i kranen fjernes før prøvetaking. Ikke juster kranen under tapping da dette 
kan få urenheter til løsne og følge med vannet.

3 Skyll prøveflasken med vann fra varme/ kjøleanlegget for å unngå eventuell 
forurensning fra flasken.

4 Fyll prøveflasken helt opp og forsegl flasken med lokk.

Unngå luft i prøveflasken da dette kan påvirke prøveresultatet.

5 Merk prøveflaska med; kunde navn, adresse, prøvetakingsdato, 
installasjonsadresse, EnwaMatic modell, serienummer og prøvetakers initialer.

Vannprøven må sendes til et akkreditert laboratorium same dag eller senest 
48 timer etter prøvetaking. Analyseresultatene kan bli påvirket dersom 
prøven oppbevares for lenge.

6 Send vannprøven til et akkreditert laboratorium for analysering.

7 Resultater skal lagres og være tilgjengelig som referanse senere, hvis nødvendig.
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8.1.2 Analyseplan og resultatvurderinger
Første året EnwaMatic® er i drift, anbefales det at det gjøres prøvetaking av vannet etter 3- og 12 
måneder. Etter første året, anbefales det å samle inn og analysere en systemvannprøve minst en 
gang i året.

For å sikre at vannkvaliteten er i henhold til krav og spesifikasjoner bør vannprøven analyseres for et 
minimum antall parametere. Disse parameterene er:

•	 Utseende
•	 pH
•	 oppløst jern (Fe)
•	 oppløst kobber (Cu)
•	 suspendert stoff

Avhengig av kvaliteten på nettvann bør man også eventuelt vurdere å analysere vannets hardhet. 
Avhengig av systemets ”historie” kan det også være relevant å legge til flere parametere, for 
eksempel alkalitet, konduktivitet, etc..

Enkelt vannprøver må behandles som et øyeblikksbilde av situasjonen og det er viktig å vurdere 
resultatene i en sammenheng. Veiledende spesifikasjoner til god vannkvalitet i systemer behandlet 
med EnwaMatic®, er gitt i Tab 11.

Tab 11: Anbefalte spesifikasjoner for god vannkvalitet i systemer behandlet med EnwaMatic®

Parameter Spesifikasjon
utseende klart

pH 9 – 10,5
oppløst jern (Fe) < 0,1 mg / liter

oppløst kobber (Cu) < 0,05 mg / liter
suspendert stoff < 10 mg / liter
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8.1.3 Etterfylling av filtermedia
Filtermedia 3 og 4 forbrukes når EnwaMatic® er i drift. I løpet av det første året,  
anbefales det å måle og evt. etterfylle forbrukt mengde filtermedia 3 og 4 etter 3- og 12 måneder.  
Deretter anbefaler ENWA at filtermassenivået måles og eventuelt etterfylles, minst en gang pr. år.  
Forhåndsblandet filtermedia 3 og 4 til etterfylling kan bestilles fra ENWA.

En manuell tilbakespyling må være fullført før man etterfyller filtermedia.
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Prosedyre

Trinn Beskrivelse

1
For EnwaMatic® Automatikk: 

Koble fra hovedspenningen!

2 Lukk stengeventilene som forbinder EnwaMatic® til varme- eller kjølesystemet (innløp og 
utløp) og stengeventilen på nettvannet (Fig 9).

3 Sett A-, B- og C ventilene i tilbakespylingsposisjon (Fig 27) for å slippe ut trykket i tanken.

4 Skru ut påfyllingspluggen (Fig 18). Noe vannsøl kan oppstå.

5
Mål og noter filtermediadybden. Dybden bør være i overensstemmelse med verdier oppgitt 
i Tab 9 eller nivået som ble notert ved oppstart. Hvis ikke, er det behov for etterfylling av 
filtermedia.

6 Plasser en trakt i påfyllingshullet og etterfyll EnwaMatic® enheten med filtermedia 3+4.

7
Mål dybden til filtermasse, D. Filtermassenivået bør omtrentlig være i overensstemmelse 
med verdier oppgitt i Tabell 9 eller nivået som ble notert ved oppstart.  
Noter filtermassedybden. 

8 Sett i påfyllingspluggen og sett ventilene tilbake i driftsposisjon (Fig 27). 

9 Åpne opp stengeventilen på nettvannet, og fyll opp tanken med nettvann.

10 For EnwaMatic® Automatikk: Koble til hovedspenningen.

11 Åpne stengeventilene som forbinder EnwaMatic® til varme- eller kjølesystemet  
(innløp og utløp, Fig 9).

12 Sett EnwaMatic® i drift.



8.2 Årlig vedlikeholdsprogram og “Serviceavtalen”
ENWA anbefaler et årlig vedlikeholdsprogram som inkluderer følgende:

• Prøvetaking og analysering av en systemvannprøve

• En manuell tilbakespyling

• Generell funksjonssjekk av EnwaMatic® vannbehandlingssystem og vitale deler på enheten.

• Inspeksjon og evt. etterfylling av filtermasse

Det anbefales at det årlige vedlikeholdet gjennomføres av ENWA. ENWA tilbyr derfor en 
Serviceavtale. Serviceavtalen er spesifikk for ENWA og kostnadene for kunde er derfor holdt til et 
minimum. Der det er flere enheter på samme lokasjon vil kostnadene pr. enhet bli redusert ytterligere. 
Serviceavtalen inkluderer blant annet følgende: vannanalyser, teknikers arbeidstid, nødvendig 
mengde filtermasse og rådgivning på vannkjemi og garanti for effektiv vannbehandling.

Vennligst kontakt ENWA for nærmere detaljer og tilbud om Serviceavtale.

8.3 Periodisk vedlikehold
Det periodiske vedlikeholdsbehovet for EnwaMatic® er begrenset til å erstatte vitale deler på grunn 
av naturlig slitasje fra drift. Dette gjøres ikke etter et fastlagt tidsskjema da deler kun skal erstattes 
ved behov. Det periodiske vedlikeholdet vil være dekket dersom man inngår ENWAs Serviceavtale. 
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VEDLEGG A:  ENWAMATIC® OPSJONER

                                                                        
For å gjøre EnwaMatic® vannbehandlingssystem så fleksibelt som mulig, har ENWA utviklet flere 
opsjoner som kan inkluderes på EnwaMatic® Automatikk modellene:

BAF (Backwash Antifreeze) 
- For varme- og kjølesystemer som inneholder glykol/ kjemikalier

ICP (Integrated Circulation pump) 
- For varme- og kjølesystemer med varierende trykk i kretsen eller for systemer der optimal 
vannsirkulasjon i sidekretsen ikke oppnås.

BMS (Building Management Systems)  
- For overvåking og logging av alarmer fra EnwaMatic®.

Fig 29:EnwaMatic® Automatikk med alle opsjoner inkludert
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9. BAF- BACKWASH ANTIFREEZE

9.1 Introduksjon
Standard EnwaMatic® vil under tilbakespylingssekvensen, tømme tanken til avløp og deretter fylle 
EnwaMatic® enheten med ubehandlet nettvann. For lukkede vannsystemer som inneholder glykol, 
vil EnwaMatic®s funksjonalitet medføre at glykolvann kjøres direkte til avløp og også bidra til å øke 
fortynningsgraden for glykol. For å kunne imøtekomme våre kunders miljøkrav, har ENWA utviklet 
løsningen BAF- Backwash Antifreeze.

EnwaMatic® BAF er utviklet for å redusere utslipp av glykol til avløp under tilbakespylingssekvensen. 
BAF løsningen vil derav også bidra til at fortynningsgraden for glykol blir sterkt redusert sammenlignet 
med standard EnwaMatic® modeller.

Dersom ikke annet er spesifisert, er informasjon gitt for EnwaMatic® / EnwaMatic® Automatikk også 
gjeldene for EnwaMatic® BAF. 

9.2 Teknisk- og operasjonelle data og informasjon

Fig 30: EnwaMatic® BAFs systemkomponenter og tilkoblingspunkter
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9.2.1 EnwaMatic® BAFs systemkomponenter og tilkoblingspunkter
EnwaMatic® BAF er en EnwaMatic® Automatikk (Fig 4, avsnitt 2.1.1) med et utvidet rørgalleri 
montert for å kunne koble BAF pumpen til EnwaMatic®- enheten.  
EnwaMatic® BAF inkluderer også en ekstra luftavskiller og vannstrømsensor. 

Fig 30 og Tab 12 viser standard EnwaMatic® BAF systemkomponenter og tikoblingspunkter.  
I Tab 13 er de ulike tilkoblingstyper- og størrelser angitt. 

Tab 12: EnwaMatic® BAFs systemkomponenter og tilkoblingspunkter
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Pos. Beskrivelse (Fig 30)

1 Innløp (ubehandlet vann)(untreated water)

2 Utløp (behandlet vann) (treated water)

3 Nettvann/ kaldtvannsforsyning

4 Avløp: fra EnwaMatic®, avløp: BAF pumpe

5 Prøvetakingsventil

6 Inn BAF, tilkoblingspunkt på EnwaMatic® BAF enhet

7 Ut BAF, tilkoblingspunkt på EnwaMatic® BAF enhet

8 Inn BAF, tilkoblingspunkt på BF pumpa.

9 Ut BAF, tilkoblingspunkt BAF pumpa 

10 EnwaMatic® Automatikk enhet (Fig 4)

11 Kontrollenhet

12 BAF pumpe

13 ventil D med elektrisk motor

14 ventil E med elektrisk motor

15 kabler med tilkoblinger/ plugger

16 luftavskiller

17 luftavskiller (BAF)

18 vannstrømsensor 
Rør:

•	 Innløp (1)

•	 Utløp (2)

•	 Nettvann/ kaldtvannsforsyning (3)

•	 Avløp (EnwaMatic) (4)

•	 Avløp (BAF pumpe) (4)

•	 Inn BAF (6, 8)

•	 Ut BAF (7, 9)
Relè boks (kun for 5-10 bar systemer)



Tab 13: EnwaMatic® BAF tilkoblingstyper- og størrelser (Fig 30,Tab 12)

1) DN = Diameter Nominal: conform to International Standard Organisation (ISO) usage. Numbers in () refers to 
NPS, Nominal Pipe Size (inches).

2) Int = innvendig gjenget

3) Ext = utvendig gjenget

9.2.2 Generelle tekniske og operasjonelle betingelser
Generelle tekniske- og operasjonelle betingelser, og også drifts- og tilbakespylingsstrømmer,  
er i henhold til betingelser gitt for EnwaMatic® i Tab 2 og Tab 3 (avsnitt 2.3).

Maksimum glykolinnholdet i et system behandlet med EnwaMatic® BAF er 35% (vol%).  
For systemer med høyere innhold av glykol, vennligst ta kontakt med ENWA for en spesifikk 
prosjektvurdering.

9.2.3 Kontrollenheten
EnwaMatic® BAF er kontrollert av en Programmerbar Logisk Styringsenhet (PLS). Den kontrollerer 
ventilene på EnwaMatic® BAF systemet slik at tilbakespylingssekvensen utføres automatisk.

PLSen kan også generere en alarm, hvis det av en eller annen grunn, gjøres en ufullstendig 
tilbakespylingssekvens eller at ventilene ikke åpnes/ lukkes som de skal i en programsekvens.

Kontrollenheten kan tilkobles et sentralt driftstyringssystem  
(Building Management System, BMS/SD) som en opsjon (Vedlegg A).
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Tilkoblingspunkt Tilkoblings- 
type EM 825 EM 1252 EM 1260 EM 1665 EM 1672

Innløp (1) Union DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN25 (1”) Int DN40 (1 ½”) Int

Utløp (2) Union DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN25 (1”) Int DN40 (1 ½”) Int

Nettvann (3) Union DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN25 (1”) Int DN25 (1”) Int

avløp (4) Union DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN25 (1”) Int DN40 (1 ½”) Int

avløp BAF pumpe 
(4) Gjenge DN20 (¾”) Ext DN20 (¾”) Ext DN20 (¾”) Ext DN20 (¾”) Ext DN20 (¾”) Ext

Prøvetakingsventil 
(5) Gjenge DN15 (1/2”) Ext DN15 (1/2”) Ext DN15 (1/2”) Ext DN10 (3/8”)Int DN10 (3/8”) Int

Inn BAF (6) Union DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int

Ut BAF (7) Union DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int

Inn BAF pumpe (8) Union DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int

Ut BAF pumpe (9) Union DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int DN20 (¾”) Int



Pos. Beskrivelse Dimensjon (mm)
h skapets høyde 400
b skapets bredde 300
d skapets dybde 210

bredde skap + vegghengsler 360

Fig 31: Utvendige dimensjoner for EnwaMatic® BAFs kontrollenhet

Tab 14: Tekniske og operasjonelle betingelser for EnwaMatic® BAFs kontrollenhet

Funksjon Data
IP klasse 44

Luftfuktighet 93% rel

Bruk innendørs

Temperatur, omgivelser 0 - 50 ºC

Spenning/ strøm, tilkobling 230V / en fase, 50/60 Hz

Sikring (ekstern) 230V – 10A

vekt 12 kg

Spenning/ strøm ventilmotor 24V DC 1A
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d: 210 mmh: 400 mm

b: 300 mm



Pos. Beskrivelse

A Status lamper:

•	 Grønn: drift
•	 Oransje: tilbakespyling
•	 Rød: alarm

B Betjeningspanel
C Skjerm (berøringsskjerm)
D Menytaster

 Fig 32: Betjeningspanel på EnwaMatic® BAFs kontrollenhet
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9.3 Levert og installert utstyr og komponenter

9.3.1 Standard EnwaMatic® BAF leveranse
Standard EnwaMatic® BAF leveranse fra ENWA inkluderer utstyr og komponenter som gitt i Tab 15.

Tab 15: Standard EnwaMatic® BAF leveranse fra ENWA (Fig 30)

Pos. Beskrivelse
10 EnwaMatic® Automatikk enhet (Fig 4)

11 Kontrollenhet

12 BAF pumpe

13 Ventil D med elektriske motorer

14 Ventil E med elektriske motorer

15 Kabler med tilkoblinger/ plugger

16 Luftavskiller

17 Luftavskiller (BAF)

18 Vannstrømssensor

BAF relè boks (kun for 5-10 bar systemer)

Filter- og reaksjonsmedia, bøtter merket 1, 2, 3+4 and 5

9.3.2 Installert utstyr og komponenter
Utstyr/ komponenter som er listet opp under, er nødvendig for å fullføre installasjonene av 
EnwaMatic® BAF i et lukket varme- kjølesystem.  
Disse komponentene er ikke inkludert i standard leveransen fra ENWA.

1)

Rør fra EnwaMatic® BAFs tilkoblingspunkter (Fig 30):

•	 Innløp (1)
•	 Utløp (2)
•	 nettvann/ kaldtvannsforsyning (3)
•	 Avløp (EnwaMatic) (4)
•	 Avløp (BAF pumpe) (4)
•	 Inn BAF (6, 8)
•	 Ut BAF (7, 9)

2) Rør og stengeventiler til sidestrømkretsens innløp- og utløp (Fig 9).

3) Rør og stengeventil fra nettvann/ kaldvannsforsyningen.

4) Opsjon Tilbakespylings vern med luftspalte på nettvann

Kontroller at rørene har en tilstrekkelig dimensjon slik at det oppnås 
riktig vannstrøm gjennom EnwaMatic® BAF enheten.
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9.4 Teknisk og funksjonell beskrivelse
I tilbakespylingssekvensen, vil en standard EnwaMatic® bli isolert fra hovedsystemet og innholdet i 
tanken tømmes til avløp. Etter tilbakespyling fylles enheten opp med ubehandlet nettvann.

EnwaMatic® BAF opsjonen er utviklet for å redusere mengde glykol som tømmes til avløp og derav 
også holde uttynningseffekten forårsaket av EnwaMatic®s tilbakespylingssekvens på et minimum. 
Dette oppnås ved å tømme innholdet i EnwaMatic® tanken inn på hovedsystemet før tilbakespyling, 
og når tilbakespylingen er gjennomført, fylles EnwaMatic® tanken opp igjen med behandlet vann fra 
hovedsystemet. EnwaMatic® BAFs tilbakespylingssekvens er beskrevet i Tab 16.

Tab 16: Teknisk beskrivelse av EnwaMatic® BAFs tilbakespylingssekvens

Trinn Beskrivelse

1 TBAF pumpa starter og pumper innholdet i EnwaMatic® tanken over på 
ekspansjonstanken til varme/ kjølesystemet

2 Når tanken er tom, fanges dette opp av en vannstrømssensor, og 
PLSen starter et standard tilbakespylingsprogram.

3

Tilbakespylingen foregår i 10 minutter. Når tilbakespylingen er ferdig, 
vil innholdet i EnwaMatic® tanken som nå består av rent vann, pumpes 
til avløp helt til vannstrømssensoren registrerer at tanken er tom. 
Dette sender signal til PLSen om å starte normal drift. Ventil C åpner 
og EnwaMatic® tanken fylles opp av systemvann fra varme- eller 
kjølesystemet og EnwaMatic® sette tilbake til normal drift.

BAF prosessen krever at hovedsystemet har en ekspansjonstank installert som har kapasitet til 
å ta i mot det volum av glykolholdig vann som pumpes fra EnwaMatic® tanken i BAF sekvensen. 
Omtrentlige volum som pumpes til hovedsystemet er gitt i Tab 17.

Tab 17: Vannvolumer som pumpes inn på varme- eller kjølesystemet  
under en BAF sekvens (omtrentlige volum)

Modell Volum  (dm³)

EM 825 13

EM 1252 26

EM 1260 35

EM 1665 57

EM 1672 62
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9.5 Forberedelser til installasjon og oppstart
Alle forberedelser skal være gjennomført før installasjonen av 
EnwaMatic® BAF igangsettes.

9.5.1 Installasjonslokalitet
Som beskrevet i avsnitt 4.1, men med dette tillegget:

• Plassbehov: Sjekk at det er nok plass på lokaliteten til å ha BAF pumpa og tilhørende
rørarbeider installert i nærheten av EnwaMatic® enheten.
BAF pumpas dimensjoner er angitt i Fig 33.

Fig 33: BAF pumpe (0-5 bar) dimensjoner. 5-10 bar pumpe, vennligst kontakt ENWA. 

9.5.2 Det lukkede varme- eller kjølesystmet og sidestrømkretsen.

Ekspansjonstanken i hovedsystemet må ha kapasitet til å ta i mot 
det volum av glykolholdig vann som pumpes fra EnwaMatic® 
tanken i tilbakespylingssekvensen.

Øvrige forberedelser som beskrevet i avsnitt 4.2.

9.5.3 Vannprøve
Som beskrevet i avsnitt 4.3.
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9.6 Installasjon

9.6.1 Generell installasjon
Generelt innebærer installering av EnwaMatic® BAF følgende trinn:

1) Montere EnwaMatic® enheten i sidestrømkretsen (avsnitt 5.3.1)

2) Fylle opp EnwaMatic® enheten med filter- og reaksjonsmasser (avsnitt 5.3.2)

3) Installere BAF pumpa og tilhørende rør.

4) Installere kontrollenheten

I påfølgende avsnitt er kun prosedyrer relater til spesifikk BAF installasjon (pkt. 3 og 4 over) 
beskrevet.

Før installasjon, sjekk punktene som er listet opp i Tab 18.

 Tab 19: Sjekkpunkter før installering av EnwaMatic® BAF

Beskrivelse

1 Hovedsystemets ekspansjonstank er sjekket OK for BAF

2 En vannprøve av systemvannet er tatt ut og sendt til analysering.
 
3 Installasjonslokaliteten er i henhold til krav og anbefalinger i avsnitt 3.2  

og avsnitt 9.5.1.

4 Montering/ installasjon av sidestrømkretsen OK (avsnitt 4.2.1)

5 Installasjon av EnwaMatic enheten i sidestrømkretsen OK (avsnitt 5.3.1).

6 Fylling av filtermedia i EnwaMatic enheten OK (avsnitt 5.3.2).

8 Alt nødvendig utstyr og komponenter er klart og let tilgjengelig:
	Kontrollenhet

	Kabler

	BAF pumpe

	Rør 

	Strømforsyning:

o 0-5 bar systemer: 220V / 50-60Hz

o 5-10 bar systemer: 400V/ 50Hz

4 Egnet monteringsverktøy tilgjengelig.

5 Brukermanual er tilgjengelig.

6 Personlig sikkerhetsutstyr er tilgjengelig.
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9.6.2 Installering av EnwaMatic® BAF

Pos. Beskrivelse

4 Avløp

6 Inn BAF, tilkoblingspunkt EnwaMatic® BAF enhet

7 Ut BAF, tilkoblingspunkt EnwaMatic® BAF enhet

8 Inn BAF, tilkoblingspunkt BAF pumpe

9 Ut BAF, tilkoblingspunkt BAF pumpe

11 Kontrollenhet

12 BAF pumpe

13 Ventil D med elektrisk motor

14 Ventil E elektrisk motor

18 Flow sensor

Fig 34: Installasjon BAF opsjon.

             enwa.com    # 61/94    

ORIGINALINSTRUKSJON

EnwaMatic Manual NO_V.1.16 mar 2017

 

4 

6 

8 

9 

7 

12 

18 

13 

14 

11 



Kontroller at røren i sidestrømkretsen er av tilstrekkelig dimensjon slik at 
det oppnås riktig vannstrøm gjennom EnwaMatic® BAF enheten.

Prosedyre

Trinn Description (Fig 34)

1 Dersom det ikke allerede er gjort, installer EnwaMatic® i 
sidestrømkretsen som beskrevet i avsnitt 5.3.1.

2 Plasser BAF pumpa (12) i nærheten av EnwaMatic® enheten.

3 Monter “Inn BAF” rørene fra BAF pumpas tilkoblingspunkt (8) til 
EnwaMatic®s tilkoblingspunkt (6).

4 Monter “Ut BAF” rørene fra BAF pumpas tilkoblingspunkt (9) til 
EnwaMatic®s tilkoblingspunkt (7).

5 Monter rør fra avløp til BAF pumpas tilkoblingspunkt (4).

6 Monter kabler og installer kontrollenheten.

9.6.3 Installering av kontrollenhet
Kontrollpanelet veier 12 kg. Minimum plass under panelet, for tilkobling av kabler, er 20cm. Minimum 
plass foran skapet er 70 cm. Døra må kunne åpnes minimum 90 grader.

9.6.3.1 Vegghengsler

Som beskrevet i avsnitt 5.3.3.1.

9.6.3.2 Installering av kontrollenhet

Kontroller at veggen hvor kontrollenheten skal monteres tåler vekten av 
enheten.  
Ikke koble hovedspenningen (220V) til kontrollenheten! dette gjøres ved 
første gangs oppstart.

Elektriske koblingsskjemaer er vedlagt (Vedlegg C).
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Pos. Beskrivelse

1 strømkabel

2 opsjon: Sirkulasjonspumpe (ICP)

3 BAF pumpe

4 atrøm motor ventil A

5 signal motor Ventil A

6 strøm motor ventil B

7 signal motor Ventil B

8 strøm motor ventil C

9 signal motor Ventil C

10 strøm motor ventil D

11 signal motor Ventil D

12 strøm motor ventil E

13 vannstrømsensor BAF

        14-18 blindplugg

19 opsjon: BMS (SD) signaler

Fig 35: Tilkoblingspunkter for strøm- og signalkabler på underside av  
EnwaMatic® BAFs kontrollskap
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Prosedyre

Trinn Beskrivelse (Fig 35)

1
Installer kontrollenheten på veggen; maksimum 2 meter fra 
EnwaMatic® Automatikk enheten og ca.1,5 meter over gulvnivå. Bruk 
skruer/ bolter som er egnet for aktuell type vegg (Fig 15).

2 Koble kabelen fra BAF pumpa inn i kontrollenheten (3) i henhold til det 
elektriske koblingsskjemaet i Vedlegg C.

3 Plugg inn strøm- og signalkabel fra ventil A til kontakt 4 og 5 på 
undersiden av kontrollskapet.

4 Plugg inn strøm- og signalkabel fra ventil B til kontakt 6 og 7 på 
undersiden av kontrollskapet.

5 Plugg inn strøm- og signalkabel fra ventil C til kontakt 8 og 9 på 
undersiden av kontrollskapet.

6 Plugg inn strøm- og signalkabel fra ventil D til kontakt 10 og 11 på 
undersiden av kontrollskapet.

7 Plugg inn strømkabel fra ventil E til kontakt 12 på undersiden av 
kontrollskapet.

8 Plugg inn strømkabel fra vannstrømsensor BAF til kontakt 13 på 
undersiden av kontrollskapet.

9 For tilkobling av ICP (sirkulasjonspumpe) og BMS (SD) opsjon (2,19), 
vennligst følg instruksjoner gitt i Vedlegg A: EnwaMatic® Opsjoner.
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9.7 Oppstart

9.7.1 Å fylle opp og etablere vannstrøm gjennom EnwaMatic® BAF
Følg oppstartsprosedyren beskrevet i avsnitt 6.1: “Å fylle opp og etablere vannstrøm gjennom 
EnwaMatic®” 

Fig 36 viser posisjonene for ventil D og ventil E i forbindelse med Backwash AntiFreeze (BAF) 
sekvensen. 

Fig 36: Posisjonene for ventil D og ventil E underveis i Backwash AntiFreeze (BAF) sekvensen. 
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1) Ventilposisjon ved første pumpesekvens.

2) Ventilposisjon ved tilbakespyling

3) Ventilposisjon ved andre pumpesekvens 
når tilbakespylingen er fullført

D E

D E

E
D



9.7.2 Aktivere kontrollenheten og Backwash AntiFreeze (BAF) sekvensen 

Prosedyre (Fig 37)

Trinn Beskrivelse

1

Koble kontrollenheten til hovedspenningen (220V).

Ventil C lukkes. Statusfelt 1 (F) viser “Off/Stop”.

Statusfelt 2 (G) viser “ingen alarm”

2

Trykk på menytasten “ON (PÅ)” (D). Ventil C åpnes.

Når ventil C er åpnet, endres Statusfelt 1 (F) til “On/Run” 
Kontrollenheten er nå aktivert og EnwaMatic® BAF er i drift.  
Den grønne statuslampa (Fig 32) lyser.

En testsekvens bør alltid kjøres straks etter oppstart for å sikre at 
tilbakespylingssekvensen (ventiler) fungerer slik de skal.

3 Lukk stengeventilen på nettvann (Fig 9).  
Kjør en testsekvens (ref. avsnitt 9.8.2).

4

Når testsekvensen er fullført, åpnes stengeventilen til nettvann (Fig 9).

EnwaMatic® BAF er nå i drift, og det automatiske tilbakespylings-
programmet er aktivert.  
Det vil bli kjørt en tilbakespyling hver 14. dag (2 ganger i måneden).

Anbefalt tilbakespylingsprogram etter første gangs oppstart er en 
tilbakespyling hver 2. dag i 90 dager, deretter en gang hver 14. dag.

5

Aktiver “2 dagers” tilbakespylingssekvens (ref. avsnitt 9.8.3).

EnwaMatic® BAF vil gjøre en tilbakespyling annenhver dag i 90 dager. 
Deretter vil programmet automatisk endres til standard tilbakespylings-
program: en gang hver 14. dag.

Ved behov, kan standard tilbakespylingsprogram endres.  
Vennligst kontakt ENWA for mer informasjon. 

Dato og tid på PLS er forhåndsinnstilt på GMT +1. Dato og tid 
kan endres dersom enheten skal operere i en annen tidssone. 
Vennligst kontakt ENWA for nærmere informasjon. 
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Pos. Beskrivelse
B Betjeningspanel
C Skjerm/ berøringsskjerm

D

Menytaster:

- ON (PÅ)

- OFF (AV)

- Backwash (TILBAKSPYLING)

- Alarm reset (NULLSTILL ALARM)
E ESCAPE tast: gå tilbake til forrige skjerm/ meny.

F Status field 1: On/Off – Run/Stop

G Status field 2:

-  “INGEN ALARM” 

-  “ALARM” 

H Dato og tid
I Ventilposisjoner (ventil A, B og ventil C)
J “Enwa Water Treatment” (EWT) meny
K BAF tast

Fig 37: EnwaMatic® BAF kontrollenhetens betjeningspanel
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9.8 Driftsinstruksjoner
Fig 38 viser hvordan man skal navigere mellom de ulike skjermbildene/ menyene når EnwaMatic® 
BAF er i drift. 

9.8.1 Å sette i drift/ stoppe EnwaMatic® BAF vannbehandling
Når det ikke er vannstrøm gjennom EnwaMatic® BAF enheten (ventil C er stengt) viser skjermen 
(Fig 38, 1) “Off/Stop” i statusfeltet. Når det ikke er vannstrøm gjennom enheten vil EnwaMatic® BAF 
vannbehandling være deaktivert..

Prosedyre (Fig 37)

Trinn Beskrivelse

1

Trykk på menytasten “ON” (D). Ventil C åpnes.
Når ventil C er åpnet, viser Statusfelt 1 “On/Run” (F), og den grønne 
statuslampa (Figur 31) lyser. EnwaMatic® BAF er nå i drift og den automatiske 
tilbakespylingssekvensen er aktivert. 

2

Trykk på menytasten “OFF” (D). Ventil C lukkes.
Når ventil C er lukket, viser Statusfelt 1 “Off/Stop” (F) og ingen av statuslampene 
lyser. EnwaMatic® BAF er nå satt ut av drift/ stoppet, og det er ingen vannstrøm 
gjennom enheten.

9.8.2 Aktivere testsekvensen

Testsekvensen vil kjøre alle ventiler etter tur for å sjekke at de fungerer. 
Testsekvensen varer ca. 10-15 minutter. 

Trinn Beskrivelse (Fig 38)

1
Trykk på “Enwa Water Treatment” feltet på skjermen (1). 

“EWT” menyen vil (2) vises.

2
Trykk på “Push for Test Sequence” knappen på skjermen (2).

Fargen på knappen vil endres fra grønn til grå, og den oransje statuslampa 
vil begynne å blinke. Testsekvensen er aktivert.

3
Trykk på “HOME” (2) for å gå tilbake til hovedskjermen (”hjem”) (1).

Underveis i testsekvensen vil ventilene omposisjonere seg. Dette kan 
observeres på EnwaMatic® enheten, men også på skjermen (Fig 37, I).  

4 Når testen er fullført, vil EnwaMatic® BAF enheten automatisk bli satt i 
normal drift; “On/Run” (1). Grønn statuslampe lyser (Fig 37).

5
Dersom en eller flere av ventilene ikke fungerer, vil det utløse en alarm. 
Rød statuslampe vil lyse og statusfeltene på skjermen viser “Off/Stop” og 
“Alarm” (Fig 37, F, G). 

6 Følge prosedyre beskrevet i avsnitt 9.8.8:”En alarm er utløst- hva skal 
gjøres?”. Kjør en ny testsekvens.
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5: BAF ventiler

 

1: Hovedskjerm (“hjem”): on/ run- ingen 
alarm

4: Alarmhistorie

2: “Enwa Water Treatment (EWT)” meny 3: Tilbakespylingslogg

Fig 38: Figur som viser hvordan man skal navigere mellom de ulike  
skjermene når EnwaMatic® BAF er i on/run (på/i drift) status
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9.8.3 Aktivere “2 dagers” tilbakespylingsprogram

Prosedyre (Fig 38)

Trinn Beskrivelse 

1 Trykk på “Enwa Water Treatment” feltet på skjermen (1)  
“EWT” menyen (2) vil vises.

2

Trykk på “Push for Startup BW Schedule” knappen på skjermen (2).

Fargen på knappen vil endres fra grønn til grå, og 2 dagers 
tilbakespylings-sekvens er aktivert.  
EnwaMatic® vil kjøre en tilbakespyling hver annen dag i 90 
dager, deretter vil enheten automatisk settes til standard 
tilbakespylingsprogram: en tilbakespyling hver 14. dag.

3
Trykk på “HOME” (2) for å gå tilbake til hovedskjermen (”hjem”) (1)

Underveis i programmet vil grønn statuslampe lyse når enheten er i 
drift, og oransje statuslampe vil blinke når enheten tilbakespyles.

9.8.4 Deaktivere “2 dagers” tilbakespylingssekvens

Prosedyre (Fig 38)

Trinn Beskrivelse 

1 Trykk på “Enwa Water Treatment” feltet på skjermen (1)  
“EWT” menyen (2) vil vises.

2

Trykk på “Push for Startup BW Schedule” knappen på skjermen (2).

Fargen på knappen vil endres fra grå til grønn, og 2 dagers 
tilbakespylings-sekvens er deaktivert.  
EnwaMatic® settes automatisk tilbake til standard 
tilbakespylingsprogram: en tilbakespyling hver 14. dag.

3 Trykk på “HOME” (3) for å gå tilbake til hovedskjermen (”hjem”) (1)

9.8.5 “Manuell” tilbakespyling
For inspeksjon og vedlikehold, kan manuell tilbakespyling gjøres når som helst hvis EnwaMatic® BAF 
er i ”On/Run” status.

Ikke overstyr ventilene manuelt under denne prosessen.
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Prosedyre (Fig 37)

Trinn Beskrivelse

1

Trykk på menytasten “Backwash” (D)

I løpet av ca. 90 sekunder vil ventilene posisjonere seg for tilbakespyling. 
Dette kan observeres på EnwaMatic® enheten, men også på skjermen (I). 
Oransj statuslampe vil blinke så lenge tilbakespylingssekvensen går.

2 Når tilbakespylingen er fullført, vil enheten automatisk settes tilbake i drift. 
Hovedskjermen vil vise ”On/Run” og grønn statuslampe vil lyse.

9.8.6 Tilbakespylingslogg
For inspeksjon og vedlikehold, er det tilgjengelig en tilbakespylingslogg for EnwasMatic® BAF.

Prosedyre (Fig 38)

Trinn Beskrivelse 

1
Trykk på “Enwa Water Treatment” feltet på skjermen (1)

“EWT” menyen (2) vil vises på skjermen.

2
Trykk på “Backwash LOG” knappen på skjermen (2).

Fargen på knappen vil endres fra grønn til grå og ”Tilbakespylingslogg” bildet 
(3) vises på skjermen (Tab 19).

3 Bruk “▲” og “▼” på “Tilbakespylingslogg” bildet for å bla opp og ned i loggen. 

4 Trykk på meny tasten “ESC” (Fig 36, E) for å gå tilbake til “EWT” menyen (2).

5 Trykk på “HOME” (2) for å gå tilbake fra “EWT” menyen (2) til hovedskjermen 
(hjem) (1)

Tab 19: Tilbakespylingslogg (Fig 38, 3)

Kolonne Beskrivelse

Row ID nummer for raden/ linja

Date Hvilken dato tilbakespylingen startet/ stoppet

Time Ved hvilket tidspunkt tilbakespylingen startet/ stoppet

Status
ON: tilbakespyling startet

OFF: tilbakespyling stoppet
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9.8.7 Alarmer
Fig 39 viser hvordan man skal navigere mellom de ulike ”alarm” skjermbildene/ menyene. 
Tab 20 viser alarmlisten for EnwaMatic® BAF.

Når en alarm genereres, endrer statusfeltene seg fra “On/Run” og “ingen alarm” til “Off/Stop” og 
“alarm” (Fig 37, 1) og rød statuslampe vil lyse.

9.8.8 En alarm er utløst- hva skal gjøres?

Prosedyre (Fig 39)

Trinn Beskrivelse

1

Hva utløste alarmen?

a) Trykk “ALARM RESET” (1) “Grupper med ubehandlede alarmer” (2) vises.

•	 “ID”: alarmens ID (Tab 20)

•	 “Count”: hvor mange alarmer som ikke er behandlet. 

b) Trykk “Details” (2), “Alarms in group” (3) vises.

•	 “ID”: alarmens ID (Tab 20)

•	 “Time on”: ved hvilket tidspunkt alarmen ble utløst.

•	 “Alarm name”:  hva som forårsaket alarmen (Tab 20)

c) Trykk “Details” (3) for å se detaljer om alarmen, “Alarm details” (4) vises.

2

Nullstill alarmen

a) Trykk gul “ESC” knapp for å gå til “Grupper med ubehandlede alarmer” (2).

b) Trykk blå “reset” knapp (2), Alarmen vil bli nullstilt og lagret under “Alarm 
History” (Fig 38, 4)

c) Trykk yellow  “ESC” for å gå tilbake til “Hovedskjerm: Alarm” (1).

d) Trykk menytasten “ESC” (1), Hovedskjermen (hjem) (Fig 38, 1) vises.  
tatusfeltene viser “Off/Stop” og “ingen alarm”.

3 Kontroller og gjør eventuelle tiltak knyttet til ventilen(e) eller funksjonaliteten 
som forårsaket alarmen (e).

4

Sett EnwaMatic® BAF i drift: 

Trykk på menytasten “ON” (Fig 37, D). 

Dersom OK, vil statusfeltet på skjermen endres til “On/Run”, og den grønne 
statuslampa tennes. Dersom ikke OK, vil en ny alarm genereres.
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Tab 20: Alarmliste for EnwaMatic® BAF

ID Alarm Beskrivelse

000 Alarm Valve A Svikt i ventil A: endebryter er ikke aktivert.

001 Alarm Valve B Svikt i ventil B: endebryter er ikke aktivert.

002 Alarm Valve C Svikt i ventil C: endebryter er ikke aktivert.

003 Alarm Valve D Svikt i ventil D: endebryter er ikke aktivert.

004 Alarm Pump UPS 1) Svikt i sirkulasjonspumpe; sikring er gått/ kortslutning. 

005 Alarm Pump BAF Svikt i BAF pumpe; sikring er gått eller det registreres 
ikke vannstrøm gjennom pumpa. 

020 Alarm FlowSwitch 
BAF Ingen vannstrøm registreres når pumpa er i drift.

024 Alarm Circuit 
Breaker

En sikring er gått (overbelastning/ kortslutning). 
Automatsikringer er plassert inne i kontrollskapet.

1) Kun gjeldende dersom ICP opsjonen er installert.

9.8.9 Alarmhistorie
Når en alarm er nullstilt, blir alarmen lagret under ”Alarmhistorie”. Alarmhistorien kan fås fram når det 
ikke er noen ubehandlede alarmer eller når alarmene er nullstilt.

Prosedyre (Fig 37)

Trinn Beskrivelse

1

Trykk på menytasten “ALARM RESET” (Fig 37, D).  
Skjermbildet “Alarmhistorie” (4) vises.

•	 “ID“ alarmens ID (Tab 20)

•	 “Trigger Rise Time”: Dato og tid for når alarmsignalet ble aktivert.

•	 “Trigger Fall Time”: Dato og tid for når alarmsignalet ble inaktivert.

•	 “Reset Time”: Dato og tid for når alarmen ble nullstilt.

2 Trykk på menytasten “ESC” (Fig 37, E) for å gå tilbake til 
hovedskjermen (hjem).
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1: Hovedskjerm: alarm 2: Grupper med ubehandlede alarmer

3: Alarmer i gruppa

4:Alarmdetaljer

Fig 39: Figur som viser hvordan man skal navigere mellom  
de ulike ”alarm” skjermbildene/ menyene.
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10. ICP – OPSJON MED SIRKULASJONSPUMPE

10.1 Introduksjon
TICP opsjonen, Integrated Circulation Pump, er for systemer som ikke har ΔP på minimum 1,5 bar 
mellom innløp og utløp som genererer riktig gjennomstrømning, eller systemer som av en eller annen 
grunn trenger mer stabil vannstrøm gjennom EnwaMatic®.

En vanlig utfordring i varme- og kjølekretser er frekvenskontrollerte systempumper som vil, avhengig 
av pumpas hastighet, gi variabel trykkdifferanse over EnwaMatic®. For å sikre en stabil vannstrøm 
gjennom EnwaMatic® bør man velge ICP opsjonen. ICP opsjonen kan installeres i kombinasjon med 
både EnwaMatic® Automatikk – og EnwaMatic® BAF enheter. 

10.2 Tekniske- og operasjonelle data.

10.2.1 Sirkulasjonspumpa
Spesifikk teknisk informasjon for pumpa er vedlagt i dokumentasjonen som følger EnwaMatic® ved 
leveranse. Vennligs kontakt ENWA dersom ytterligere informasjon er nødvendig. 

10.2.2 Kontrollenheten
Som for EnwaMatic® Automatikk (Tab 4) eller EnwaMatic® BAF (Tab 14).

10.3 Levert og installert utstyr og komponenter 
Som for EnwaMatic® Automatikk (avsnitt 2.5.3) eller EnwaMatic® BAF (avsnitt 9.3), men i tillegg er 
en sirkulasjonspumpe inkludert (Fig 40).

10.4 Teknisk og funksjonell beskrivelse
Sirkulasjonspumpa styrers fra kontrollskapet som mottar et signal fra ventil C (Fig 4).   
Så lenge ventil C er åpen vil sirkulasjonspumpa være i drift og en konstant vannstrøm vil sirkulere 
gjennom EnwaMatic® enheten. 

10.5 Forberedelser til installasjon og oppstart
Som for EnwaMatic® Automatikk (avsnitt 4) eller EnwaMatic® BAF (avsnitt 9.5).
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Pos. Beskrivelse

1 Rør: Innløp (ubehandlet vann)

2 Rør: Utløp (behandlet vann)

3 Rør: Nettvann/ kaldtvannsforsyning

4 Rør: Avløp

5 Prøvetakinsventil

6 EnwaMatic® Automatikk enhet (Fig 4)

7 Stengeventil, utløp

8 Stengeventil, innløp

9 Stengeventil, nettvann/ kaldtvannsforsyning

10 Kontrollenhet

11 Kabler

19 Sirkulasjonspumpe

 
Fig 40: EnwaMatic® Automatikk med ICP opsjon inkludert
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10.6 Installasjon

Prosedyre (Fig 40)

Trinn Beskrivelse 

1 Dersom det ikke allerede er gjort, installer sidestrømkretsen som beskrevet i 
avsnitt 4.2.1. 

2
Installer sirkulasjonspumpa (19). Sirkulasjonspumpa skal plasseres mellom 
stengeventil på sidestrømkretsens innløpside, og EnwaMatic®s innløp. 
Detaljert installasjonsbeskrivelse er vedlagt pumpa ved levering.

3 Koble til EnwaMatic® enheten som beskrevet i avsnitt 5.3.1.

4 Koble til pumpas strømkabel til kontrollenheten.

Å koble pumpas strømkabel til kontrollenheten bør utføres av en elektriker. 
Elektriske koblingsskjemaer er vedlagt (Vedlegg C).

5 Luft pumpa før bruk ved å benytte lufteskruen på pumpa.

10.7 Oppstart
Som beskrevet for EnwaMatic® Automatikk under avsnitt 6. eller EnwaMatic® BAF under avsnitt 9.7.
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11. BMS (SD) – OPSJON FOR OVERVÅKING OG LOGGING

11.1 Introduksjon
BMS (SD) (Building Management System) opsjonen er for kunder som ønsker å koble  
EnwaMatic® til et sentralt drifts og overvåkingssystem.  
Når BMS opsjonen er installert så er det mulig å overvåke og logge aktiviteter og alarmer fra 
EnwaMatic® i et sentraldriftssystem. BMS opsjonen kan kombineres både med EnwaMatic® 
Automatikk – og EnwaMatic® BAF enheter.

11.2 Levert og installert utstyr og komponenter
Som for EnwaMatic® Automatikk (avsnitt 2.5.3) eller EnwaMatic® BAF (avsnitt 9.3). 

BMS opsjonen er aktivert og kontrollenheten er klargjort for tilkobling ved levering fra ENWA. 

BMS signalkabelen som kobler EnwaMatic® til et 
sentraldriftssystem, leveres ikke av ENWA.

11.3 Teknisk og funksjonell beskrivelse

Relèene er spenningsfrie kontakter med følgende spesifikasjon: 
maks. 240 VAC, 8A.

Når EnwaMatic® bestilles med BMS opsjon, vil kontrollenheten inkludere tre forhåndsinstallerte 
spenningsfrie relèkontakter. Relèene vil sende signaler om nåværende status for EnwaMatic®.  

Relè utgangene (Tab 21) har følgende funksjoner:

1 – RUN (i drift) signal: EnwaMatic® enheten er i drift; filtrerer og behandler systemvannet.

2 – Backwash (tilbakespyling): EnwaMatic® tilbakespyler/ vasker filter- og reaksjonsmassen.

3 – Alarm: EnwaMatic® ”time- out” alarm – indikerer en ufullstendig programsekvens.

Tab 21: BMS program

Modus Utgang 1 (Run) Utgang 2 (Backwash) Utgang 3 (Alarm)

Run (i drift) 1 0 1

Backwash (Tilbakespyling) 0 1 1

Alarm 0 0 0
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11.4 Installasjon
                         

Å koble EnwaMatic® til et sentraldriftssystem skal gjøres av en 
elektriker.

Elektriske koblingsskjemaer er vedlagt i Vedlegg C.

1) Tilkoblingspunkter for EnwaMatic® Automatikk. 
Koblingspunkt for BMS kabelen er merket med 3 

(Fig 23)

2) Tilkoblingspunkter for EnwaMatic® BAF. 
Koblingspunkt for BMS kabelen er merket med 19 

(Fig 35)

           Fig 41:  Tilkoblingspunkter for BMS kabel på EnwaMatic®s kontrollenhet 

                        

Prosedyre

Trinn Beskrivelse

1 Installer EnwaMatic® Automatikk eller EnwaMatic® BAF som beskrevet 
i tidligere avsnitt.

2 Koble til kabelen fra sentraldriftssystemet til kontrollenheten (Fig 41). 
Terminalnummer og korrosponderende signaler er gitt i Tab 22. 
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Tab 22: BMS opsjon; terminal nummer og korrosponderende signal for EnwaMatic® Automatikk og 
EnwaMatic® BAF

Terminalnummer 
automatikk/BAF Signal

21/41 Run Com

22/42 Run NO

23/43 Run NC

24/44 Backwash Com

25/45 Backwash NO

26/46 Backwash NC

27/47 Alarm Com

28/48 Alarm NO

29/49 Alarm NC

11.5 Oppstart
Som beskrevet for EnwaMatic® Automatikk i avsnitt 6 eller EnwaMatic® BAF i avsnitt 9.7.
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VEDLEGG B: DELELISTE

 

Fig 42: Deleliste for standard EnwaMatic® system

Tab 23: Deleliste- og delnummer for standard EnwaMatic® system (Fig 42)

Pos. Beskrivelse EM825 EM1252 EM1260 EM1665 EM1672
A Motorventil A 107 107 107 107 109
B Motorventil B 108 108 108 108 110
C Motorventil C 111 111 111 111 111
D Filtersil 038 038 038 178 178
E Grovsil 070 070 070 070 070
F Manuellventil A og B 023 023 023 173 146
G Prøvetakingsventil 017 017 017 156 156
H Manuellventil C 026 026 026 174 147
I Bypassventil 019 019 019 168 131
J Tilbakeslagsventil 316 316 316 316 (317)  318
K konstantstrømsventil 313 314 314 315 315
L Flow regulator 020 021 022 145 145
M Manometer 018 018 018 018  144 018  144
N Luftavskiller 069 069 069 069 069
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Deleliste: EnwaMatic® BAF opsjon  

Fig 43: Deler EnwaMatic® BAF pumpe. 
Alle modeller

Pos./ 
Delenummer. Beskrivelse

011 T-rør ¾”

013 Union ¾

015 Kobling ¾”

023 3 veis ventil 316L ¾” DN20

026 2 veis ventil ¾”  Belimo

074 Kobling 1” – ¾”

176 Lufteventil 3/8” Flamco

210 Motor D – BAF – 20 NM

211 Motor E – BAF – 20 NM

247 Pumpe CM1-6  220-240V 

263 Kobling ¾” – 3/8”

265 Trykkbegrenser BAF 0-5 Bar

267 Pumperamme BAF

316 Tilbakeslagsventil ¾”

Tab 24: Deleliste for EnwaMatic® BAF pumpe 
(Fig 43). Alle modeller
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Fig 44: Deler EnwaMatic® BAF, modell EM825, EM1252 og EM1260

Tab 25: Deleliste EnwaMatic® BAF, modell EM825, EM1252 og EM1260 (Fig 44)  

Pos./ 
Delenummer Beskrivelse

008 Albue ut./ut. ¾”

011 T-rør ¾”

013 Union ¾

015 Kobling ¾”

068 Albue ut./ut. ½”

069 Luftavskiller

070 Sil ½”

071 Kobling ½”

176 Lufteventil 3/8” Flamco

263 Kobling ¾” – 3/8”

264 Kobberrør D: 22mm, L: 140mm

268 Kobling ¾” – ½”

309 Vakuumventil Durgo ½”

316 Tilbakeslagsventil ¾”

343 Flow sensor 
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Fig 45: Deler EnwaMatic® BAF, modell EM1665

Fig 46: Deler EnwaMatic® BAF, modell EM1672
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Tab 26: Deleliste EnwaMatic® BAF, modell EM1665 (Fig 45)

Pos./ 
Delenummer Beskrivelse

007 Albue inn./ut. ¾”
013 Union ¾
018 Manometer
068 Albue ut./ut. ½”
069 Luftavskiller
070 Sil ½”
071 Kobling ½”
074 Kobling 1” – ¾”
128 Kobling 1”
176 Lufteventil 3/8” Flamco
274 Loddekobling 22 – ¾”  
275 T-rør 1”
276 Kobling ¾” - ¼”
277 Kobling 1” – 3/8”
278 Kobberrør  D: 28mm, L: 50mm
279 Kobberrør  D: 28mm, L: 165mm
282 T- rør 28-22-28
309 Vakuumventil Durgo ½”
317 Tilbakeslagsventil 1”
343 Flow sensor 

Tab 27: Deleliste EnwaMatic® BAF, modell EM1672 (Fig 46)

Pos./ 
Delenummer Beskrivelse

007 Albue inn./ut. ¾”
013 Union ¾
068 Albue ut./ut. ½”
069 Luftavskiller
070 Sil ½”
071 Tilkobling ½”
127 Tilkobling 1 ½”
176 Lufteventil 3/8” Flamco
263 Tilkobling ¾” – 3/8”
274 Loddetilkobling 22 – ¾”  
280 Kobberrør D: 42mm, L: 65mm
281 Kobberrør D: 42mm, L: 135mm
283 T- rør 42-22-42mm
284 T- rør 1 ½“
285 Tilkobling 1 ½“ – ¾“
309 Vakuumventil Durgo ½”
318 Tilbakeslagsventil 1 ½”
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VEDLEGG C: ELEKTRISKE KOBLINGSSKJEMAER
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