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GOLVVÄRMESHUNT 
WTPS-25/6

BESKRIVNING
Wermgo Golvvärmeshunt WTPS-245/6 är 
avsedd till att shunta varmvatten till en 
temperatur lämplig för golvvärmesystem. 
Shunten är i basutförande avsedd 
att kopplas till 2-rörs värmesystem. 
Dess kompakta mått gör att den kan 
monteras i fördelarskåp. Shunten 
reglerar temperaturen genom en 
inbyggd 3-vägsventil som är försedd 
med termostathuvud och givare. 
Cirkulationspumpen tillser flöde genom 
golvvärmesystemet.
Säkerhetstermostaten ger vid 
behov ett extra skydd mot skadliga 
övertemperaturer (fabriksinställd på 
55°C). I fall att temperaturen överstiger 
detta värde bryts strömmen till pumpen. 
Shunten ansluts mot fördelaren med 
unionkoppling för snabbt montage och 
enkel service.
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TEKNISKA DATA
• Medium: Vatten eller glykolblandning upp till 30%.
• Maximalt drifttryck: 6 bar
• Temperaturområde:  

20°C - 55°C (naken),  
0°C - 55°C (isolerad)

• Energiklass: A (EEI ≤ 0,20)
• Anslutning tillopp: 1” utv. ISO 228
• c/c tillopp: 60 mm
• Anslutning utlopp: 1” utv. ISO 228
• c/c utlopp: 200 - 210 mm

 VARNING
Denna installationsanvisning måste läsas och förstås innan installation, 
driftsättning och underhåll av produkten.

 IAKTAG FÖRSIKTIGHET
Säkerhetsrisker kan uppstå om inte instruktionerna följs till fullo.

FUNKTION
Shuntens uppgift är att sänka vattentemperaturen till en för 
golvvärmesystemet lämplig temperatur genom en 3-vägs 
blandningsventil.

INSTALLATION
Shunten skall installeras av behörig installatör enligt kraven i respektive 
land. I det fall att styrutrustningen inte monteras korrekt, driftsätts 
eller underhålls enligt instruktioner i denna installationsanvisning, 
finns risk att produkten inte fungerar korrekt och risk för person och 
materialskador föreligger.
Säkerställ att alla kopplingar är täta och att de inte dras för hårt. Över tid 
kan läckage uppstå vilka kan orsaka skador på person och egendom.
Vattentermperaturer över 50 ° C kan orsaka svåra brännskador. Vid 
installation, driftsättning och underhåll skall säkerställas att sådana 
temperaturer inte kan skada person.
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KOMPONENTER:
1. 3-vägs blandningsventil
2. Termostathuvud med sensor
3. Lågenergi cirkulationspump
4. Säkerhetstermostat (fabriksinställd till 55°C)
5. 1” unionkoppling
6. Tilloppstermometer
7. Returtermometer
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Reglering av flödestemperaturen
Termostatem reglerar vattentemperaturen 
i lågtemperaturskretsen. För att ställa in 
temperaturen, vrid termostaten till önskat 
värde, avläst på skalan vid indikatorn på 
vredet.
När temperaturinställningen är gjort, 
kontrollera mot termometer att rätt temperatur 
uppnås.

Elektrisk inkoppling
Elinstallation skall göras av behörig elektriker.

Mode LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5

PP AUTO ADAPT

CP AUTO ADAPT

PP 1

PP 2

PP 3

CP 1

CP 2

CP 3

CC 1

CC 2

CC 3

1 2 3 4 5 6
20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C

Inställningar för cirkulationspump
Cirkulationspumpen kan ställas in för proportionellt tryck (PP), konstant tryck (CP) eller 
efter kurva (CC). För golvvärme rekommenderas konstant tryck (CP), så att trycket 
är konstant oavsett systemets värmebehov. För varje läge kan olika varvtal ställas in: 
lågt(1), medel (2) och högt (3). I läget AUTOADAPT (AUTO ADAPT), anpassas kapaciteten 
automatiskt beroende på systemets storlek och varierande förhållande. 
Använd knappen på kontrollpanelen för att ställa in pumpen. 
För varje tryck ändras pumpens inställning. LED-panelen visar valt läge enligt följande 
diagram:
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TILLGÄNGLIGT TRYCK VID 
SHUNTANSLUTNINGEN

KAPACITET FÖR CIRKULATIONSPUMP
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TRYCKFALL ÖVER SHUNTENHETEN

Flöde
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ALLMÄN INFORMATION
Denna produkt får endast användas för dess avsedda ändamål. All övrig användning är 
olämplig och kan vara farlig. Produkten är konstruerad för varmt vatten under kokpunkten 
vid atmosfärstryck.

Produkten är avsedd endast för inomhusbruk och får inte användas utomhus. Installation 
utomhus kan orsaka skada och fara. För utomhusinstallation rekommenderar vi annan 
produkt, särskilt designad för ändamålet.

Före inkoppling skall alla rör spolas rena för att avlägsna smuts från rörsystemet, vilket kan 
orsaka driftstörningar och skada. 
Montera produkten endast mot slät och tät vägg av icke brännbart material, men tillräckligt 
utrymme för installation och service.

Produkten skall installeras enligt monteringsanvisningar. Installationen skall utföras 
fackmannamässigt av person med nödvändig kunskap och behörighet som ansvarar för 
att lokala lagar, regler och förordningar följas.

Installationen skall göras i överensstämmelse med standarder, regler och enligt anvisningar 
i denna installationsanvisning. som ger en icke komplett lista med regleringar vilka kan 
komma att ändras. Installatören är ansvarig för att tillämpliga regler följs.
 
Allt material, inklusive förpackningsmaterial, skall hållas utom räckhåll för barn och djur. 
Tillverkaren är inte ansvarig är skador på egendom, person eller djur orsakade av bristande 
följsamhet av dessa instruktioner.
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Denna anvisning är en del av produkten och skall sparas för framtida behov. Läs igenom 
informationen noga då den innehåller viktig information om produkten.

Före rengöring eller service på produkten ska den på ett säkert sätt kopplas från elnätet. 
Om produkten är trasig skall den omedelbart stängas av och kopplas från elnätet. Det 
är endast servicetekniker som får utföra reparationsarbeten. 

 VIKTIGT
Denna installationsanvisning ska lämnas till slutanvändaren.

Installation och inkoppling skall göras av person med nödvändiga 
kunskap och behörighet. 

Tillverkaren reserverar sig förändringar och förbättringar i produkten 
och dess tekniska data vid vilken tidpunkt som helst och utan 
föregående meddelande.


