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IC-BOX er en kompakt enhet, designet for å regulere temperaturen i et gulvvarmesystem. Enheten er spesielt egnet for å begrense 
temperaturen til en gulvvarmekrets i et varmesystem med høy temperatur, f.eks et radiatorsystem i kombinasjon med gulvvarme på 
bad. 

IC-BOX 1, 2 og 3 har en returtemperatur-begrenser (RTL) som 
stabiliserer overflatetemperaturen på gulvet ved å strupe 
gjennomstrømningen basert på returtemperaturen fra gulvvarmen.
OBS! IC-BOX 4 og 5 er ikke utstyrt med RTL.

Tekniske data

Maksimal driftstemperatur  90 °C (100 °C IC-box 4 og 5) 
Maksimalt statisk trykk  10 bar
Termostatens arbeidsområde 15 til 45 °C
Kontaktvæske   teknisk vann / vann-gylkolblanding

Materialer

Messingdeler   CW617N  Termostathode
RTL-ratt    ABS   Spindel    Rustfritt stål
O-ringer    Peroksid EPDM  Flatpakninger   Asbest-fritt materiale
Kapsling    PP +20 % talk.   Beskyttende deksel  ABS
Front/lokk   ABS hvit eller krom
       
Temperaturbegrenser (RTL)    Manuell lufteventil
Fjœr    AISI 302   Ventilkropp   Nikkelbelagt CW617N messing
Utførelse ekspansjon  Voks   Ring    PTFE
       Lufteplugg   Hvit harpiks



Installasjon i høytemp varmesystem

IC-BOX1 og IC-BOX2 har termostatventil og termostathode.
IC-BOX1 har ekstern føler (se figur 1), mens IC-BOX2 har integrert 
føler (se figur 2), slik at man får muligheten til å regulere gulvvarmen 
basert på romtemperaturen.

Regulering av romtemperatur vil ikke påvirke funksjonen til RTL, 
den vil stenge når returtemperaturen kommer opp til innstillt verdi, 
uavhengig av lufttemperaturen i rommet og om termostaten kaller 
på varme.

IC-BOX1: Ekstern temperaturføler som gir frihet i plassering av selve 
boksen (her er kun plassering av føler viktig). 

IC-BOX2: Termostathodet monteres på termostatventil slik at sensoren  
stikker utenfor boksen. Da er det viktig at boksen plasseres litt opp på 
veggen slik at den måler er temperatur som er representativ for 
rommet.

IC-BOX3: Ingen temostatregulering, innstilling for fast returtemperatur
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Figur 1: IC-BOX1 med romregulering via 
eksternt termostathode

 Figur 2: IC-BOX2 med termostathode for 
romregulering montert i boksen

Figur 3: IC-BOX3 for konstant returvannstemperatur 
uten termostathode for romregulering



Installasjon i lavtemp varmesystem

IC-BOX4 og IC-BOX5 har termostatventil og termostathode (integrert/ekstern føler), slik at man får muligheten til å regulere 
gulvvarmen basert på romtemperaturen. De har ikke RTL-ventil og kan kun benyttes i varmesystem med lav temperatur, da 
gulvvarmen vil få konstant gjennomstrømning med systemets temperatur til rommet er oppvarmet.

IC-BOX4: Termostathodet monteres på termostatventil slik at sensoren  stikker utenfor boksen. Da er det viktig at boksen plasseres 
litt opp på veggen slik at den måler er temperatur som er representativ for rommet.

IC-BOX5: Ekstern temperaturføler som gir frihet i plassering av selve boksen (her er kun plassering av føler viktig). 

PB 7.A.10
25.08.2017

 3/8
Miljøbevisst oppvarming

variantvvs.no
firmapost@variantvvs.no
tlf: 951 14 170

IC-BOX

Produktblad PB 7.A.10

Figur 5: IC-BOX5 med romregulering via 
eksternt termostathode. Uten RTL, kun 
for lavtemp-system.

Figur 4: IC-BOX4 med termostathode for 
romregulering montert i boksen. Uten RTL, 
kun for lavtemp-system.

Lokket på IC-box leveres i hvit eller krom utførelse, med utsparing for termostathode. 
OBS! Termostathodet leveres kun i hvit utførelse (stikker ut av boksen på IC-BOX2 og -4). 
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Tekniske spesifikasjoner
Justerbar RTL-ventil 15 - 45°C (retur temperatur begrensning)
Termostathode (direkte kontroll av romtemperatur)
Innreguleringsventil
Manuell lufteventil
For termostathode med ekstern føler
For termostathode med integrert føler
For system med høy turtemperatur
For system med lav turtemperatur
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Før installasjon 
Les hele monteringsanvisningen!
Gjeldende standarder og byggeforskifter i forhold til innbygning i 
våtsoner MÅ følges uavhengig av disse instruksjonene.

IC-BOX anslutning er EK 3/4” med c-c avstand 50 mm. Se til at 
rørene til boksen kan benyttes med denne typen tilkobling. 
Legg opp trekkerør til følerkabler og/eller elektriske kabler hvis 
nødvendig.

OBS! IC-BOX 1, 2 og 3 må installeres i gulvvarmesløyfens 
returløp! Kontroller at strømningsretningen stemmer med pilene 
i messingen på ventilen. 

Vegginstallasjon
IC boks skrues fast i bakplaten i en åpning som er 54 mm dyp 
i forhold til ferdig vegg og har en høyde på 186-190 mm og 
bredde på 142-145 mm. (hvis åpningen er dypere bør boksen 
fores ut til 54 mm for at lokket skal få godt feste) 

Fjern bunnplate som er forhåndskuttet fra fabrikken for å få 
plass til rørføringer og evt. forhåndskuttede hull for føler eller 
elektriske kabler som kommer inn fra toppen av boksen.

Sett inn IC-BOX uten deksel og fest den i bakenforliggende 
vegg med skruer eller lim den fast i sidene. 
Se til at boksen er i vater horisontalt.

Se til at boksen ikke blir plassert i våtsone. Hvis det ikke er 
mulig må alle rør og tilkoblinger inn til utsparingen ha mansjett 
og membran slik at det blir et vanntett rom med drenering fra i 
bunnen til rom med sluk (se gjeldende byggeforskrifter). Gjel-
dende forskrifter for innbygning i våtsoner MÅ følges uavhengig 
av disse instruksjonene.

Tilkobling av rør
Rørene kuttes i riktig lengde. Hvis mulig legges det inn en svak 
bue på røret ned mot gulv slik at man ved en senere anledning 
enkelt kan få tilgang til innreguleringsventilen ved behov uten å 
koble fra rørene og lufte på nytt.
 
Kutt vinkelrett på rørets akse og benytt gradeverktøy. 
Se til at røret ikke blir presset og ovalt, og at det ikke blir furer 
eller skader ved kutting.

Benytt EK-koblingssett som hører til rørdimensjonen/rørtypen 
for å koble rørene til IC-BOX.

Ved bruk av I.V.A.R koblingssett skal ikke gummideler smøres 
med mineralbaserte oljer eller smøremiddel, kun vann skal 
benyttes som glidemiddel.

Hvis absolutt nødvendig kan innmaten i IC-box løsnes fra selve 
boksen. Vær påpasselig med å feste innmaten godt igjen uten å 
dra for hardt til og skade plastgjengene.   

Deksel
Når IC-box er ferdig installert med rør og evt. følere og 
elektriske kabler, setter man på dekselet. Dekselet har to 
skinner som går inn i spor på innsiden av boksen. 

På IC-box 2 og 4 stikker termostaten ut av selve boksen og det 
runde dekselet må fjernes. Sett fra baksiden vrir man det runde 
dekselet 2° mot klokken, det skal da være løst og mulig å skyve 
ned/ut. Hvis det er nødvendig å montere det runde dekselet 
igjen gjøres det i motsatt rekkefølge, se til at tappene treffer 
sporene og vri med klokken 2° for å låse det runde dekselet når 
det er på plass i hullet.
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Installasjon av ekstern termostat 
Se til at utsparing for ekstern termostat  ikke blir utført i våtsone. Hvis det ikke kan 
unngås må utsparinger (også til kabel) gjøres vanntett, etter gjeldende forskrifter om 
membran og innbygning av rørdeler i våtsone (se gjeldende byggeforskrifter).
Gjeldende standarder og byggeforskifter i forhold til innbygning i våtsoner MÅ følges 
uavhengig av disse instruksjonene.

Klargjør nødvendig utsparing i vegg og kabling til IC-box. Fjern forhåndskuttet hull i 
toppen av IC-box, til høyre og spar ut for kabelføring. Ved bruk av termostat T5030 
spares et 46 mm dypt hull, slik at hylsen stikker 2 mm ut fra ferdig vegg. 

►  Ved montasje av termostathode T5010 -med integrert regulator og fjernføler
  på vegg, fjernes plasthetten og skru termostathodet helt opp for å klargjøre
  for feste. Skru på termostathodet for hånd. Se monteringsanvisning MA 5.A.1
  på variantvvs.no for grundigere beskrivelse. Trekk ledningen ut og fest 
 fjernføler på vegg.

►  Ved montasje av termostat T5020 -med fjernregulator på vegg eller termostat 
 T5030 -med fjernføler i vegg, fjernes plasthetten og skru på hetten med
 følerledning. Ledningen føres bort termostathodet helt
  opp for å klargjøre for feste. Skru termostathodet helt opp for å klargjøre
  for feste. Skru på termostathodet for hånd, skru det fast i vegghylsen sett på
  kragen for vegghylsen (gjelder T5030).

►  Ved montasje av termoelektrisk element 230V eller 24V, fjernes plasthetten  
 og adapterringen løsnes fra det termoelektriske elementet (krykknapp) og 
 skrus på termostatventilen. Det termoelektriske elementet klikkes på 
 adapterringen. Ledningen føres til termostat eller master og kobles til.

Lufteventil
Alle IC-box modeller har en liten lufteventil. Lufting skal utføres mens det er sirkulasjon 
i rørsløyfen. Se til at gjennomstrømningen ved lufting ikke påvirkes av andre 
reguleringskomponenter i systemet.

Man lufter IC-box ved å løsne lufteventilens hvite plasttopp og vent til det kommer en 
jevn vannstråle uten luftbobler. Skru plasttoppen ned igjen.

Innstilling av returtemperatur (IC-box 1, 2 og 3) 
Innstilling av temperaturer på gulvvarme i betong skal gjøres etter EN1264. 
Temperaturen rundt gulvvarmerøret i betongen får ikke overstige 55 °C og 
overflatetemperaturen skal ikke overstige 29° i oppholdssoner og 35 °C i perifere 
områder. Uavhengig av dette må man følge de maksimalbegrensninger som 
foreligger for rør og rørdeler som er benyttes.

For å stille inn returtemperatur i IC-box 1,2 og 3 benytter man håndrattet med tallskive:

 0  1  2  3  4
15° 25° 31° 39° 45°

T5010
vnr. 2130402 (2m)
vnr. 2130405 (5m)

T5020
vnr. 2130302 (2m)
vnr. 2130302 (5m)

T5030
vnr. 2130202 (2m)
vnr. 2130205 (5m)
vnr. 2130215 (15m)

Termoelektrisk aktuator
vnr. 3100200 230V NC 1m
vnr. 3100205 24V NC 1m
vnr. 3100206 24V NC 3m

Valget av returtemperatur er avhengig av turtemperaturen. En generell anbefaling er at snitttemperatur på 35-38 °C ikke overstiges.
Eks: Ved en turtemperatur på 50 °C er det anbefalt å sette returtemperaturen i IC-box til 25 °C slik at man får snittemp. på 37,5 °C.
Når returtemperaturen er satt på 15 °C sirkulerer det vann i rørene slik at de ikke fryser.
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Innregulering av sløyfen (IC-box 4 og 5)

Utregning
OBS! For å innregulere rørsløyfen med IC-box må man vite gjennomstrømningsmengden og de hydrauliske egenskapene til 
sløyfen som skal innreguleres. På IC-box 4 og 5 kan rom-/gulvtemperaturen kun justeres via termostat/termostathode. 
Avhengig av oppsettet kan det være nødvendig å strupe gjennomstrømningen ved å juster forinstillingsventilen. 

For å fastsette antall omdreininger fra lukket posisjon gjør man følgende:

1. Noter ned det største trykkfallet, blandt sløyfer som er koblet paralellt med IC-box.
2. Ut i fra denne verdien trekker man fra trykkfallet over den ene sløyfen IC-box styrer (uten å ta med trykkfallet over IC-box).
3. Trykkfallet man får som resultat etter trinn 2 korresponderer med trykkfallet som skal stilles inn på IC-box. 
    Se tabellen over for antall omdreininger på nærmeste Kv-kurve fra helt lukket posisjon.

Når antall omdreininger er fastsatt justerer man ventilen som vist på tegningen over:
1. Skru av kappen på innreguleringsventilen. 
2. Bruk en liten skrutrekker til å løsne og fjerne den lille set-skruen i senter av unbrako-hullet.
3. Lukk ventilen fullstendig med en 5 mm unbrako-nøkkel (vri med klokken). 
4. Sett i og skru den lille set-skruen helt inn igjen. Marker et lite kryss på ventilen og et referansepunkt på skrutrekkeren. 
    Skru set-skruen ut fastsatte antall omdreininger i følge utregning og tabell.
5. Åpne ventilen fullstendig (til man kjenner den stopper).  
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For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no
Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no
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