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Symboler 

  Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. 

 Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade 

på materiellet. 

 Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. 

Information. 

Pumpemedier 

1. Pumpen må kun bruges til rene, tyndtflydende, ikke aggressive og ikke eksplosive medier 

uden indhold af faste bestanddele, fibre eller olier. 

2.  Pumpen må ikke bruges til pumpemedier af brandfarlige væsker såsom: benzin, dieselolie og 

lignende. 

3.  I varmeanlæg bør vandet opfylde kravene i gængse normer for vandkvalitet i varmeanlæg 

Eks. iht. EN12502-5.  

Beskrivelse af STAR pumperne 
1. Udviklet til cirkulation af vand i varmeanlæg. 

2. Velegnede til gulvvarmeanlæg, 1-strengs anlæg, 2-strengsanlæg.  

3. Velegnede til anlæg med variabel fremløbstemperatur.   

4. Velegnede til anlæg med variabelt flow, eller konstant flow. 

5. Differenstryks regulering, dermed kan pumpens ydelse reguleres til anlæggets aktuelle behov. 

6. Lavt energiforbrug sammenlignet med traditionelle cirkulationspumper.   

7. Pumperne er simple at installere og idriftsætte, og giver med det lave støjniveau en høj komfort. 

Drift 

1.  Pumpen må ikke køre tørt og uden pumpemedie, kører pumpen tørt og uden pumpemedie 

vil pumpen ikke blive smurt og pumpen blive hurtigt beskadiget. 

2. Strømningsretning på pumpemedie er angivet med pile på pumpehuset.  

3.  Hvis varmeanlægget leverer for lav varmeydelse, kontroller om natsænkning er aktiveret – 

hvis ja, skal automatisk natsænkning deaktiveres. 

4.  Hvis forsyningsspænding har været afbrudt er det nødvendigt at aktivere automatisk 

natsænkning igen. 

5.  For at undgå kondens i kontrolpanel skal pumpemedie temperaturen være højere end 

omgivelsestemperaturen. 
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6.  Ved drift indstilling Automatic vil pumpen tilpasse driften efter behovet i anlægget og over 

tid lagre driftsbetingelserne. Derfor kræver det også minimum 7 døgns drift, for at pumpen kan 

indregulere og man dermed kan afgøre om der skal køres et andet program end Auto.  

7.  Hvis spændingen til pumpen afbrydes og der køres med natsænkning, skal natsænkning 

tilvælges igen. 

8.  Automatisk natsænkning er ikke muligt i drift position I, II eller III. 

9. Pumpen er selvudluftende og skal ikke udluftes før idriftsætning, luft i pumpen kan forårsage støj 

og ophører efter kort tids drift. 

a. Hurtig udluftning kan foretages ved at sætte pumpen i drift trin III konstanttryk. 

b. Når pumpen er udluftet (støj fra pumpe ophører ref. ovenfor), sættes pumpe i drift 

indstilling ref. afsnittet indstillinger. 

Teknisk Data 
1. Spændingsforsyning 220V+-10%, 50/60Hz 

2. Arbejdstryk maks. 1MPa (10 bar) 

3. Relativ luftfugtighed (RH) 30% - 95% 

4. Kaplingsklasse IP 42 

5. Isolationsklasse (termisk) F 

6. Pumpen kræver ikke ekstern motorbeskyttelse  

7. Temperaturområde for pumpemedie 2°C / 110°C 

8. Omgivelsestemperatur 0° / +40°C 

 

Pumpetype 

Eksempel på pumpetype ud fra type nr. 
STAR 25 / 6 C - 180 

 Nominel diameter 
indløb og udløb 
(25mm) 

 Maks. Løftehøjde 
(6m) 

Pumpe design 
type (C) 

 Installationsmål fra 
indløb til udløb (180mm) 

 

Skema 
Model Effekt 

(W) 
 Maks. Flow 
mængde (L/min) 

Maks 
løftehøjde (m) 

Gevind nippel 
Ind/Ud- løb pumpe 

Gevind muffe 
forskruning  

STAR 25 / 4 C 130 5-22 40 4 1½” 1” 

STAR 25 / 4 C 180 5-22 40 4 1½” 1” 

STAR 25 / 6 C 130 5-45 55 6 1½” 1” 

STAR 25 / 6 C 180 5-45 55 6 1½” 1” 
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Ydelseskurver 

STAR 4 

               

 

STAR 6 
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Dimensioner                                             

                                                                               1½” 

       

1.  Pumperne leveres med omløbere med 1” gevind på pumpestuds på ind/ud- løb.   

Installationsvejledning 
1.  Pumpen skal monteres med motor akslen i vandret stilling, er den ikke monteret som 

beskrevet vil lejer i pumpen ikke blive smurt og pumpen vil blive hurtigt beskadiget (se fig. 

herunder).   

2.  Installer ikke pumpe i miljø hvor pumpen udsættes for direkte vandstråle eller vandtåge (se 

teknisk data). 

3.  Der kan monteres afspærringsventiler før og efter pumpen for at lette vedligehold.  

4. El-tilslutning skal foretages indenfor de gældende regler. 

5. Pumpen kræver ikke ekstern motorbeskyttelse. 

6. Kontroller at forsyningsspænding og frekvens svarer til værdierne på pumpen (se afsnittet teknisk 

data). 

7.  Pumpen skal forbindes til jord og være tilsluttet en ekstern afbryder. 

8.  Pumpen kan justeres så display vender rigtigt ved at løsne gevindbolte på pumpehuset.   

9.  Forsyningsspændingen til pumpen skal være afbrudt under vedligehold eller reparation. 

10.  Pumpemediet kan være varmt og under tryk, vær derfor sikker på der er afspærret og 

anlægget er tømt for pumpemedie og tryk. 
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Betjeningspanel 
Ændring af pumpens indstillinger hvis den ikke kører optimalt, skal ske over betjeningspanel på pumpen. 

 

Indstillingsknap for drift muligheder 

 

Denne knap skifter i en sløjfe, for hvert tryk imellem pumpens 8 indstillingsmuligheder. 
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Indstillinger 

Indstillingsmuligheder 
Indstilling ref. 
Ydelseskurver 

Beskrivelse Funktion 

Automatic Automatisk drift Pumpen tilpasser ydelsen automatisk til varmebehovet ud fra 
anlæggets størrelse og belastningsvariationer set over tid 
proportionalt fra maks. til min. tryk indenfor ydelseskurven.  

PPI Min. 
Proportionaltrykkurve 

Pumpens drifts tryk bevæger sig op eller ned af den laveste 
proportional trykkurve afhængigt af flow. Løftehøjden (trykket) 
sænkes ved faldende flow og øges ved stigende flow. 

PPII Maks. 
Proportionaltrykkurve 

Pumpens drifts tryk bevæger sig op eller ned af den højeste 
proportional trykkurve afhængigt af flow. Løftehøjden (trykket) 
sænkes ved faldende flow og øges ved stigende flow. 

CPI Min. Flowkurve Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind ad den laveste 
kurve afhængigt af anlæggets flow. Løftehøjden (trykket) 
holdes konstant, uafhængigt af flowet. 

CPII Maks. Flowkurve Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind ad den højeste 
kurve afhængigt af anlæggets flow. Løftehøjden (trykket) 
holdes konstant, uafhængigt af flowet. 

III Hastighed III (maks.) Pumpen kører efter kurve III 

II Hastighed II  (middel) Pumpen kører efter kurve II 

I Hastighed I   (min.) Pumpen kører efter kurve I 

 

Natsænkning Fra tidspunktet hvor der vælges natsænkning, starter pumpen 
følgende sekvens: 
STAR 25 / 6: Pumpen køre ca. 38w i ca. 1 times drift, herefter 
ca. 28w, natsænkning ophører efter 7 timer. 
STAR 25 / 4: Pumpen køre ca. 19w i ca. 1 times drift, herefter 
ca. 13w, natsænkning ophører efter 7 timer. 
Natsænkning er kun tilgængeligt i følgende indstillinger: 
Automatic, PPI, PPII, CPI, CPII. 

 

Anbefalede indstillinger ud fra anlægstype 
Anlægstype Anbefalet Alternativ 

Gulvvarme 1. Automatisk drift Flowkurve (CPI/CPII) 

2 strengs anlæg 2. Automatisk drift Proportionaltrykkurve (PPI/PPII) 

1 strengs anlæg 3. Min. proportionaltrykkurve (PPI) Maks. proportionaltrykkurve (PPI) 

 

1.                                                         2.                                                           3. 
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FAQ 

 Forsyningsspændingen til pumpen skal være afbrudt under vedligehold eller reparation. 

 Pumpemediet kan være varmt og under tryk, vær derfor sikker på der er afspærret og anlægget er 

tømt for pumpemedie og tryk. 

Fejl kode Beskrivelse Afhjælpning 

E0 (display) IPM fejl  Kontakt service reparatør 

E2 (display) Opstarts fejl  Kontakt service reparatør 

E3 (display) Overstrøm beskyttelse Kontakt service reparatør 

E4 (display) Spændings beskyttelse (over og under- spænding) Kontroller den leverede spænding 
ref. teknisk data 

E5 (display) Manglende belastning (beskyttelse imod at køre 
uden pumpemedie) 

Kontroller om der er pumpemedie 
(væske) på systemet 

P0 (display) Overspænding fase 1 Kontakt service reparatør 

P1 (display) Overspænding fase 2 Kontakt service reparatør 

P2 (display) Overspænding fase 3 Kontakt service reparatør 

P3 (display) Pumpe blokeret Undersøg pumpehuset for 
fastsiddende objekter, undersøg om 
pumpehjul kan dreje uhindret, drej 
skrue under styring 

P4 (display) Startfejl Defekt styring 

P6 (display) Fasefejl Defekt styring 

- Pumpen kører ikke Er der lys i display, hvis ikke 
kontroller spændingsforsyning til 
pumpen. 

- Støj i anlægget Udluft anlægget 

- Støj i anlægget Kontroller indstilling for pumpe, 
sænk flow hvis muligt 

- Mangel på varme Kontroller indstilling for pumpe, hæv 
flow hvis muligt 

- Mangel på varme Udluft anlægget 

 

 

 

 

 

 


