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En enkel og monteringsvennlig shuntløsning!
Multifloor er en pumpeshunt for vannbårne 
varmesystemer. En justerbar blandeventil, med håndratt, 
holder turtemperaturen stabil på ønsket verdi 
(avhengig av kjeletemperatur).

Pumpeshunten kan suppleres med lavtemp gulvvarm-
efordeler med topmeter og returventiler for termoele-
ktriske element, etter shunten. Før shunten, mot kjele/
varmepumpe, kan det monteres en fordeler for høytemp 
gulvvarme, radiatorkurser e.l.

Multifloor kan monteres i valgfri retning ved å bytte 
mellom termometer og bakeforliggende fylle-/tappeventil, 
slik at man kan få inn høytemp fra kjele på høyre side i 
stedet for venste, slik den blir levert.

Tekniske data
Væske Vann/glykolblandinger
Maks arbeidstrykk 10 bar
Maks arbeidstemp. (untatt pumpe) 90 °C
Termostatisk blandeventil justering maks 53 °C
Blandeventil arbeidsområde ca. 30 °C til ca. 50 °C
Øvre og nedre shuntkropp CW617 messing
Rør for retur kjele Forniklet kobber

Funksjonsbeskrivelse
Varmt vann direkte fra kjele/turfordeler radiator går inn 
i toppen av pumpeshunten (IN). Vannmengden over 
pumpeshunten blir regulert av en innreguleringsventil 
plassert ved shuntens inntak (IN). Blandeventilen slipper 
inn returvann fra lavtemp gulvvamefordeler og blander 
det med varmt vann direkte fra kjele/turfordeler radiator i 
innstilt mengde.

Sirkulasjonspumpen sender blandet vann 
ut til TUR lavtemp gulvvarmefordeler 
hvis ikke sikkerhetstermostat (TS) 
har slått ut på for høy temperatur og 
stoppet sirkulasjonspumpen.

Termometeret (T) måler TUR-temperaturen
på lavtemperatur gulvarmekrets.

Vannet sirkuleres i lavtemp. gulvvarmekrets
og returnerer til toppen av pumpeshunten
hvor den automatiske luftepotten
evakuerer luftbobler.

Returvannet fra lavtemp gulvvarme 
går så delvis til blandeventilen og delvis
tilbake til retur kjele/radiatorfordeler (OUT).

RADIATORER GULVVARME
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FDV
Fare for skolding ved kontakt med væsker som har høy 
temperatur gjør at man skal benytte verneutstyr når man 
jobber med installasjon av Multifloor.

Turtemperaturen på lavtemp gulvvarmekrets kontrolleres 
slik at den ikke er for høy. Temperaturen justeres med sort 
håndratt.

Hvis ikke kjeletemperaturen er konstant, vil også 
turtemperaturen på lavtemp er varierere, se eksempel.  

Komponenter
1 Håndratt for temperaturjustering
2 Innreguleringsventil
3 Automatisk luftepotte
4 Termometer tur lavtemp
5 Fylle-/tappeventil
6 Sikkerhetstermostat (ikke inkludert)
7 Tilbakeslagsventil 
8 Pumpe (WIL04)

A Kjele TUR
B Kjele RETUR
C Lavtemp varmekrets TUR 
D Lavtemp varmekrets RETUR

Før installasjon
Det anbefales å kontrollere at pumperetningen er korrekt 
og at kuplingene er godt tiltrukket. Hvis Multifloor skal inn i 
eksisterende anlegg ser man til at anlegget er tilstrekkelig 
renset for urenheter før installasjon.

Det anbefales å montere kuleventiler før pumpeshunten, 
på 
kjele tur/retur (evt. før radiatorfordeler tur/retur), for å gjøre 
installasjon og vedlikehold enklere.

Endre retning på kjeleside/lavtemside
Multifloor leveres med kjele på venstre side og lavtemp 
på høyre. Dette kan endres med noen enkle grep før 
montering:

1 Fjern termometer «4a»
2 Skru ut følerlomme «4b»
3 Skru ut fylle-/tappeventil «5»
4 Monter fylle-/tappeventil «5» i anslutning «E»
5 Monter følerlomme «4b» i anslutning «F»
6 Sett inn termometer i følerlomme «4b»
7 Monter Multifloor med kjeleside til høyre og 
 lavtempside til venstre (termometer mot deg)

5

F

E

4a
4b
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Montering av fordeler lavtemperatur gulvvarme

Pumpeshunten har 1” vridbar ansats for enkel installasjon 
av DN 25 fordeler for lavtemperatur gulvvarme. Vi har 
valgt å vise en fordeler med EK-anslutninger og topmeter 
for enkel innregulering av riktig vannmengde.  

Lavtemperatur gulvvarme sitter som standard på 
høyre side av Multifloor, hvis man ikke endrer kjeleside/
lavtempside.

OBS! På lavtemp gulvvarme skal TUR monteres NEDERST! 

Montering av fordeler høytemperatur radiator

Vi har valgt å vise en A0 radiatorfordeler DN20 
med avstengning på tur og retur for hver kurs og 
EK-anslutninger, denne monteres med vridbare ansatser, 
muffer, kuplinger og kuleventiler. Man kan også velge 
en vanlig rørfordeler med eller uten topmeter på 
høytemperatur-siden hvis det er ønskelig, denne monteres 
da med vridbare ansats, kuplinger og 
kuleventiler.

OBS! På høytemp radiator skal TUR monteres ØVERST!

Montering av sikkerhetstermostat

Pumpeshunten er klargjort for montering av sikkerhetstermostat (se 
komponenter). Sikkerhetstermostaten bestilles separat i versjonene 40 °C og 
60 °C fast instilling.

For å montere sikkerhetstermostaten fjerner man 1/2” pluggen som sitter i 
bunnen av pumpeshunten, mellom termometeret og fylle-/tappeventilen, og 
erstatter den med selve sikkerhetstermostaten. 

OBS! Benytt en o-ring for å sørge for en tett sammenføyning.

OBS! Hvis kjeletemperatur overstiger 60 °C anbefaler vi at sikkerhetstermostat 
monteres direkte i- eller på fordeler for lavtemp gulvvarme, i så tilfelle tar man 
ikke ut 1/2” plugg.   
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Montering på vegg
Etter at Multifloor er kombinert med ønsket type fordelere 
og evt. endret retning på for å tilpasses anlegget, er man 
klar for å feste pumpeshunten på veggen.

Antall veggbraketter er vanligvis avhengig av antall kurser 
på fordelerne, 2-4 stk.

Festematriell bestemmes ut i fra veggtype, benytt plugg 
ved feste i mur/betong/lettbetongblokker.

Elektrisk tilkobling
Sirkulasjonspumpe WIL04 og evt. sikkerhetstermostat må 
kobles før igangkjørig. Pumpen må ha driftsspenning 
230 V +10/-15% (50Hz +/-5%) og forbruket vises i tabellen.

Sirkulasjonspumpen leveres med en 3-leders Molex-plugg 
med følgende ledningskode:

Brun:  Faseleder (L)
Blå:  Nøytral leder (N)
Grønn/gul:    Jord (PE)

Sikkerhetstermostaten skal kutte driften av 
sirkulasjonspumpen
når vann etter blandeventil (som skal til tur lavtemp 
varmekrets)
overskrider den fastsatte verdien. Derfor må 
sirkulasjonspumpe
og sikkerhetstermostat kobles i serie for å fungere som 
tiltenkt.

Sikkerhetstermostaten kan leveres med kabelsett 
og koblingsboks og støpsel, klar for å koble til 
sirkulasjonspumpen.

Igangkjøring
⊲  Fyll opp varmeanlegget sakte
⊲  Fyll opp en rørsløyfe av gangen 
 (se egen anvisning for oppfylling/innregulering)
⊲  Kontroller at lufteventiler er åpne

Se til at anlegget er godt utluftet, steng ev. manuell 
lufteventil.

Kapasitetsdiagram sirkulasjonspumpe

Programmere sirkulasjonspumpe

På motorhuset befinner det seg en regulgeringsmodul 
som regulerer differansetrykket på pumpen til et 
innstillbart settpunkt innenfor reguleringsområdet. 
Avhengig av reguleringstypen følger differansetrykket 
ulike kriterier. 

Differansetrykk konstant (∆p-c): 
  I det tillatte væskestrømområdet 
  holder elektronikken differanse-
trykket som dannes av pumpen 
konstant på det innstilte nominelle 
differansetrykket HS opptil maksimal-
karakteristikken.

Differansetrykk variabelt (∆p-v):
  Elektronikken endrer den 
  nominelle verdien for 
differansetrykket som pumpen skal 
holde seg til, lineært mellom ½HS 
og HS. 

Den nominelle verdien for differansetrykket 
H reduseres eller økes i samsvar med væskestrømmen.
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Innstilling av turtemperatur

1  Sett turtemperatur til minimumsverdi ved å vri 
håndrattet på toppen av Multifloor med klokken (-) helt til 
den stopper.

2 Kontroller at kjelenkretsen har nådd ønsket temperatur.

3 Kontroller at alle ventiler i kretsen åpner (kuleventiler  
 o.l.), slik at man får vanngjennomstrømning.

4 Følg med på termometeret som viser turtemperatur på 
 lavtemp gulvvarme og vent til den viser en stabil 
 temperatur:

  ⊲  Er temperaturen ok er innstillingen fullført.
  ⊲  Er temperaturen for lav vrir man håndrattet litt 
   mot klokken (+) og gjentar punkt 4.

Info: Kan justeres fra ca. 30 °C til ca. 50 °C på 
lavtempsiden.


