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Installatørfirma: _____________________________ Installationsadresse: _________________________

Installatør: _________________________________ Postnr. / by: ________________________________

□ Bekræft at alle rumtermostater er tilmeldt styreboksen (signal test)
Check det på følgende måde: 
Analog rumtermostat: Afmonter drejeskiven, tryk på set-knappen og dioden på styreboksen markerer for den 
respektive zone.
Digital rumtermostat: Har rumtermostaten forbindelse til styreboksen, ses et antenne-symbol (ikke blinke) 
nederst i højre hjørne.

□ Bekræft at rumtermostaterne hører til den korrekte zone på styreboksen.
Check det på følgende måde: 
Analog rumtermostat: Afmonter drejeskiven, tryk på set-knappen og dioden vil markere for den respektive 
zone.
Digital rumtermostat: Hold drejeskiven inde indtil skærmen lyser op, temperaturen forsvinder og auto-symbo-
let vises nederst på skærmen. Drej drejeskiven indtil antenne-symbolet dukker op nederst i højre hjørne. Tryk 
på drejeskiven og dioden på styreboksen markerer på den respektive zone.

□ Bekræft at pumpen er i ”konstant tryk” (ved pumpeshunt)                      AUTO L-PUMPE         AUTO PUMPE
På Pettinarolis gulvvarmeshunte er monteret en UPM3 pumpe.     CP1
Ved konstant tryk holdes trykket konstant uanset varmebehovet. 
Pumpens driftspunkt vil gå ud og ind på den valgte konstanttryk-   CP2
kurve afhængigt af varmebehovet i systemet. Check det på 
følgende måde: Pumpens lysdioder skal stå, som angivet her:        CP3
CP1 = lav konstant tryk, CP2 = mellem konstant tryk, CP3 = høj konstant tryk

□ Bekræft at shunten reagerer og holder stabil temperatur 
Check det på følgende måde: Skru shuntens termostat op. Efter 10 minutter skal temperaturvisningen på ter-
mometret være stabilt på den nye temperatur.

Kommentarer:
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Funktionstesten forudsætter at systemet er indreguleret iht. gældende lovgivning, og at alle temperatur-og 
flowmålinger udføres med eksternt måleudstyr, for at eftervise at automatikken måler korrekt.

    

 

BRUGERPANEL 
Ved levering af Pettinarolis 7021 shunt til gulvvarme, er fabriksindstillingen på Grundfos UPM3 AUTO pumpen 
indstillet til konstant tryk kurve 3 (CP3). Markeret nedenfor ved nr. 7.  
Til gulvvarme anbefales indstilling af pumpen ved markering ved 1 (CP AUTO ADAPT), 5 (CP1), 6 (CP2) eller 7 (CP3) 
(forindstilling). 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

 
Vælg driftsindstilling 
 

Driftsindstillingen kan ændres ved at trykke på knappen foran på pumpen. Indstillingen vises i en bestemt 
rækkefølge - i en loop. Når knappen slippes, vises den valgte driftstilstand 0-10, se ovenfor.  
Nedenfor er angivet anbefalingerne til gulvvarmedrift: 
 
 Display  Mode 

1 
 

 Auto Adapt – Konstant Tryk 

5 

 
 

 

 

Konstant Tryk 1 

6 

 
 

 

Konstant Tryk 2 

7 

 

 
 

Konstant Tryk 3 
(Forindstillet til gulvvarme) 

 
Alarmstatus 
 

Hvis pumpen opdager en eller flere alarmer, vil LED-lys 1 skifte fra grøn til rød. Når en alarm er aktiv, vil LED-
lysene vise, hvilken type alarm det drejer sig om, som anvist i tabellen nedenfor. Hvis flere alarmer er aktive på 
samme tid, viser LED-lysene kun den alarm, som har den højeste prioritet. Prioriteten defineres efter 
rækkefølgen i tabellen. Når der ikke længere er nogen aktiv alarm, vil brugerpanelet skifte tilbage til 
driftsvisning. 
 
 

Display Indikation Pumpe drift Løsning 
 

 

Rotoren er blokeret Pumpen prøver at starte 
hver 1.33 sekund 

Vent eller fjern bloke-
ringen fra akslen 

 

 

Ikke nok forsynings-
spænding 

Kun en advarsel – 
pumpen kører stadig 

Kontrollér forsynings-
spændingen 

 

Elektrisk fejl 
Pumpen er stoppet pga. 

for lav forsynings-
spænding el. lign. 

Kontrollér forsynings-
spændingen eller udskift 

pumpen 

 

Funktionstest af gulvvarme
Kontrolskema
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Funktionstesten kræver, at installationen er indreguleret iht. gældende lovgivning og at samtlige temperatur- og flow-
målinger udføres med eksternt måleudstyr for at sikre korrekt måling. 
Ved en korrekt udførsel af funktionstesten opnås tilstrækkelig sikkerhed for at Bygningsreglementets og DS469’s krav er 
opfyldt tilfredsstillende og eventuelle fejl og mangler kan udbedres uden væsentlige ulemper.

1. Kontrollér forbindelsen mellem rumtermostat og gulvvarmekreds/zone.

 a.  Rumtermostaterne kodes ind på den/de ønskede zoner på styreboksen. Inden den enkelte rumtermo- 
  stat monteres på væggen, opmærkes den med rumnavn og/eller zonenummer på bagsiden.

 b. Kontrollér forbindelsen mellem rumtermostaten og den enkelte zone ved at skrue op for rumtermo 
  staten og afvent, indtil dioden på den pågældende zone tænder og lyser konstant grønt. Herefter skal  
  den/de tilhørende telestater åbne. Alternativt kan en signaltest på rumtermostaten foretages. Ved  
  signaltest markerer den/de pågældende zoner på styreboksen, men den/de tilhørende telestater åb- 
  ner ikke. For vejledning af signaltest, så nedenfor under punkt 2.

 c. Er pumpen monteret på zone 1 på styreboksen (pumpe start/stop), kontrolleres det, at zonen er   
  aktiveret korrekt. Hold ”Select”-knappen nede på styreboksen, indtil zone 1 blinker. Blinker   
  zone 1 langsomt, er pumpe start/stop aktiveret. Blinker zone 1 hurtigt, slip ”Select”-knappen og hold  
  den nede igen, indtil zone 1 stopper med at blinke. Slip knappen. Kontrollér, at zone 1 blinker langsomt  
  ved at holde ”Select”-knappen nede.  

Funktionstesten er korrekt gennemført, når forbindelsen mellem samtlige rumtermostater og den/de pågældende 
zoner og telestater er kontrolleret. 

2. Korrekt signaltest på hhv. analog og digital rumtermostat. 

 a. På den analog rumtermostat afmonteres drejeskiven. Herefter trykkes én gang på ”set”-knappen bag  
  drejeskiven. Den/de pågældende zoner markeres herefter. 

 b. På den digitale rumtermostat holdes drejeskiven inde, indtil temperaturen forsvinder og der står   
  ”Auto” i bunden af skærmen. Herefter drejes på drejeskiven, indtil et antenne-symbol kommer til syne  
  nederst i højre hjørne. Herefter trykkes én gang på drejeskiven og den/de pågældende zoner markeres  
  herefter.

Såfremt fremløbsretningen på gulvvarmeslangen har betydning for anlæggets funktion, fx i tilfælde hvor fremløbet er 
tænkt ført direkte under et vindue for at forhindre kuldenedfald skal korrekt fremløbsretning eftervises fx ved termo-
grafi af gulvet, eller ved fotografisk dokumentation af sammenhæng mellem de lagte gulvvarmeslanger og tilslutningen 
til korrekt ventil. 

Funktionstest - vejledning


