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1 INTRODUKTION 

1.1 SÄKERHETSINFORMATION 
Läs och iaktta alltid bestämmelserna i avsnitt 5 Säkerhet innan någon som helst hantering av 
färskvattenstationen och dess kringutrustning påbörjas. 
Detta dokument tillhör denna färskvattenstation. Dokumentet skall alltid förvaras tillgängligt i 
samma lokal som färskvattenstationen. 
Denna manual skall följas vid installation av färskvattenstationen. Iakttag även lokala 
föreskrifter och normer som gäller i aktuellt land/ort. Vid eventuella skillnader mellan innehållet 
i denna manual och lokala föreskrifter och normer skall de sistnämnda följas. 

1.2 ANLÄGGNINGSINFORMATION 
Färskvattenstationen (FWS 100/FWS 200) värms från en bufferttank, som i sin tur värms av 
värmepumpen eller från tillskottet. Returen från färskvattenstationen går antingen in i ovan 
nämnda bufferttank, alternativt till en förvärmningsbufferttank beroende på returtemperaturen, 
som även den värms av värmepumpen. 

1.3 DOKUMENTINFORMATION 
Manualen innehåller information om funktion, säkerhet, installation, idrifttagning samt 
förebyggande underhåll för färskvattenstationen. 
Avsnitten 6 Installation och 7.1 Driftstagning innehåller information huvudsakligen riktad till 
ansvarig arbetsledare och entreprenör.  

1.4 DOKUMENTPRODUCENT 
Detta dokument har producerats av: 
 

SWEP International AB 
 Box 105 
 SE-261 22 Landskrona 
 SWEDEN 
 
Copyright © 2000 SWEP International AB 
Alla rättigheter förbehållna. Detta dokument får inte varken i sin helhet eller i delar kopieras 
eller på något annat sätt reproduceras utan skriftligt tillstånd från SWEP International AB. 

1.5 GARANTIÅTAGANDEN 
För att uppnå SWEP International AB:s åtaganden avseende funktionsgaranti för 
färskvattenstationen är det viktigt att entreprenören utför installationen enligt informationen i 
denna manual. För att garantin skall gälla skall förebyggande underhåll för 
färskvattenstationen utföras i enlighet med den omfattning som anges vidare i denna 
dokumentation. 
 
För installation av SWEP färskvattenstation FWS 100/FWS 200 gäller följande: 
Ansvarig arbetsledare och rörentreprenör skall ha läst och vara väl förtrogna med denna 
manual. Vid eventuella oklarheter skall köparen eller leverantören hjälpa att tyda och förstå 
denna installations- och driftstagningsmanual.  
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2 PRODUKTORIENTERING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inkommande kallvatten och VVC. 

2. Utgående flöde till ackumulatortank, låg temperatur. 

3. Utgående flöde till ackumulatortank, hög temperatur. 

4. Utgående varmvattenflöde. 

5. Inkommande varmvatten från ackumulatortank.  

 

 

  

Figur 1 Flöden till och från färskvattenstationen. 
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3 FUNKTIONSBESKRIVNING 

3.1 INTRODUKTION 
Fastigheten har ett stort varmvattenbehov som tillgodoses av färskvattenstationen FWS 
100/FWS 200. 

3.2 FUNKTION 
Färskvattenstationen värms från en bufferttank, som i sin tur värms av värmepumpen eller från 
tillskottet. Returen från färskvattenstationen går antingen in i ovan nämnda bufferttank, 
alternativt till en förvärmningsbufferttank beroende på returtemperaturen, som även den värms 
av värmepumpen. 

3.2.1 Färskvattenstation 
Färskvattenstationen upprätthåller varmvattentemperaturen TW4 till konstant temperatur 
genom att överföra värme från CW1 genom att PC4 sätts till nödvändig hastighet. Vid plötsliga 
förändringar i varmvattenflödet, kan givaren GW1 påverka PC4s varvtal innan temperaturen 
ändrats på TW4. 
Varmvattenreturen från färskvattenstationen kan antingen vara hög, när det nästan enbart är 
varmvattencirkulation. Då ställs VW3 så att returen går till CW1. När varmvattenförbrukningen 
ökar och returtemperaturen faller, ändrar VW3 läge och returen går till värmesystemets 
bufferttank alternativt förvärmningstank för förvärmning av varmvatten.  

3.2.2 Flöde i varmvattencirkulationen 
För att bibehålla dimensionerad kapacitet på färskvattenstationen och bufferttanken CW1 är 
det viktigt att varmvattencirkulationsflödet inte är för stort så att maximal returtemperatur för 
värmepumpen överskrids. Temperaturskillnaden mellan TW4 och TW6 skall vara ca 5K. 

Figur 2 Flödesschema över FWS och ackumulatortank 
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4 PRODUKTSPECIFIKATION 

4.1 DIMENSIONERING 
 
 FWS100 FWS200 
   
 VV VV 
Värmeväxlarfabrikat SWEP SWEP 
Typ B80/2P B80/2P 
Konfiguration 0207697.1 0204849.0 
Plattantal  77 113 
Effekt kW 166.2 278.6 
Krets VP VV VP VV 
Temperatur in °C 60.0 10.0 60.0 10.0 
Temperatur ut °C 19.6 55.0 20.1 55.0 
Flöde l/s 1.00 0.888 1.70 1.49 
Tryckfall kPa 32.8 27.6 43.3 35.6 
Rördimension DN 32/40 32/40 32/40 32/40 
Tryckklass bar 10 10 10 10 
Provtryck bar 14 14 14 14 
 
Reglerfabrikat Bosch 
Typ IO-Modul 
Modell 8733705368 

 
Ventilfabrikat ESBE 
Typ VRG132 
Dimension DN 32 
Kvs-värde 16 
 
Ställdon ESBE 
Typ ARA542  

 
Pumpfabrikat WILO 
Typ Stratos PARA 25/1-8 Stratos PARA 25/1-12 

 
Flödesmätare SIKA 
Typ VVX 25 
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4.2 FLÖDESSCHEMA 
  

4.3 KOMPONENTLISTA 
 
Komponent Producent FWS100 FWS200 
Värmeväxlare SWEP B80Hx77/2P-SC-S B80Hx113/2P-SC-S 
Cirkulationspump Wilo Stratos Para 25/1-8 

T12 
Stratos Para 25/1-12 

T12 
Trevägsventil Esbe 1 1/2" Kvs 16, VGR 132 
Ställdon Esbe Ara 542 
Vattenmätare Sika VVX 25 
Avstängningsventiler Impel 1 1/2" BA 3400-40 
Filterventil Impel 1 1/2" 18082 
Backventil Impel 1 1/2" 18756 DN40 
Differensventil, 
justerbar 

Caleffi 519700 

Avtappningsventil Impel 3/8” 1605 
Avluftningsventil Impel 1/2” 1620 
Dykrör TC Direct 784-720 

  

Figur 3 Flödesschema för färskvattenstationen. 
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4.4 ELSCHEMA 
OBS! När färskvattenstationen ska öppnas måste bultarna på locket först skruvas av för att 
förhindra att frontplåten skadas.  

4.4.1 Apparatskåpets kabelschema 

 
 Figur 4 Kabelschema för apparatskåpet 
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Figur 5 Kabelschema för apparatskåpet, fortsättning 
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4.4.2 Elschema för IO-modulen 

 
Figur 6 Kretsschema vätska/vatten värmepump 
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5 SÄKERHET 
Denna manual innehåller dels säkerhetsinformation av generell karaktär vilken beskrivs i detta 
avsnitt, samt i förekommande fall direkta varningar i samband med löpande instruktioner i 
övriga avsnitt av manualen. 

5.1 PERSONAL 
Endast personal med god kännedom och erforderliga licenser enligt nedan får installera, 
driftsätta och underhålla färskvattenstationen.  
 
För ansvarig arbetsledare erfordras följande: 
 

• God kännedom av rörinstallation, trycksatta system och risker härmed förenade 
• Känna till kraven i AFS 1999:4 (PED) samt SS-EN 13480  SS-EN 287  SS-EN 288 

 
För installatör erfordras följande: 

• Fylla kraven enligt SS-EN 13480  SS-EN 287  SS-EN 288 . Till vilken nivå beror på det 
enskilda objektet och dess tryck, temperatur och rördimension. 

• Iaktta och fullgöra de skydds- och säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolagen ställer 
som krav vid “heta arbeten” 

 
För elektriker erfordras följande: 

• Vara behörig elektriker med god kännedom av elinstallation och risker härmed förenade 
 
För driftspersonal erfordras följande: 

• God generell kännedom av drift och underhåll av värmeanläggningar och risker härmed 
förenade 

• Ha tillgodogjort sig informationen i denna manual innan något arbete med 
färskvattenstationen utförs 

5.2 ELINSTALLATIONER 

5.2.1 Apparatskåp på färskvattenstationen 
 
Se avsnitt 4.4 Elschema.  
 

 
VARNING!   Risk för elchock. Endast behörig personal äger  

              rätt att göra ingrepp i styr- och reglerskåpet 
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6 INSTALLATION 

6.1 MOTTAGNING 
• Ombesörj att färskvattenstationen tas emot vid leverans och placeras eller bevakas så 

att skadegörelse eller stöld elimineras.  
• Kontrollera vid leverans att färskvattenstationen är fri från transportskador.  

 

6.2 KONTROLL AV FASTIGHETENS RÖRSTAMMAR  
Instruktionen förutsätter att färskvattenstationen skall anslutas mot fastighetens varmvatten-, 
VVC- och kallvattenledningar. 
 

• Kontrollera att alla sekundärsidans komponenter enligt teknisk dokumentation är 
levererade. 

• Kontrollera att planerad placering av färskvattenstationen är korrekt. Planera eventuell 
håltagningar och rörgenomföringar. 

6.3 SKYDDSÅTGÄRDER 
• Vidtag skyddsåtgärder om arbete bedrivs under väder som kan orsaka skada. 
• Skydda eget arbete inklusive färskvattenstationen om den kan skadas genom förslitning 

under entreprenadtiden. 
• Skyddstäck/proppa öppna rörändar på färskvattenstationens primär- och sekundärsida 

som skydd mot smuts, skada eller främmande föremål.  
• Se till att upplagt material eller uppställt hjälpmedel inte hindrar tillträde till eller döljer 

avstängnings- och inspektionsanordningar, brandpost, brandskåp, brunn, elcentral, 
mätpunkt etc. 

• Håll arbetsplatsen städad och ren under installationen. 

6.4 RENSPOLNING, RÖRRENSNING 
• Rengör fastighetens anslutande ledningar före anslutning av färskvattenstationen. 
• Komponenter såsom automatavluftare och magnetventiler som kan ta skada vid 

renspolning får inte vara anslutna/inkopplade vid renspolningen. 
• Renspolning bör ske med kommunalt tappvatten. Smutsigt vatten bör rinna ut över 

golvbrunn. Renspolning skall vara i minst 30 min eller tills vattnet som rinner ut är rent. 

6.5 ANSLUTNING AV FÄRSKVATTENSTATION 

6.5.1 Rördragning 
OBS! All rörinstallation skall utföras på erforderligt sätt av behörig personal, se avsnitt 5 
Säkerhet. 
 
Anslut inlopp och utloppsanslutningarna på stationen enligt följande: 
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Inkommande kallvatten 

 

Utgående varmvatten 

 

Från tank 

 

Till tank, hög temperatur 

 

Till tank, låg temperatur 
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6.6 SPÄNNINGSPÅKÄNNINGAR I VÄRMEVÄXLARANSLUTNINGAR 
Följande skall beaktas vid röranslutning till värmeväxlare:  
 

• Inga laster, varken radiella eller axiella får påföras färskvattenstationen vid drift. 
• Första fästpunkt på rörledningar placeras först efter två böjar och sammanlagt minst 1 

meter rakrör.  
Om första fästpunkten ligger närmare skall rörinstallationen beräknas med avseende på 
uppkomna påkänningar i rör och värmeväxlaranslutningar härrörande från egenvikter 
och deformationer på grund av värmeutvidgning och inre övertryck. 

• Om tillkommande laster ej går att undvika skall stöd placeras längst ned vid rör så att 
knäckning nedåt i värmeväxlaranslutningar ej förekommer. 

• Efterdra överfallsmuttrarna vid rörledningarnas infästning i värmeväxlaren. 

6.7 ELARBETEN 
Reglercentralen är fabriksmonterad och samtliga elledningar i färskvattenstationen är 
förmonterade. Funktionskontroll är genomförd hos tillverkaren. 
Anslut färskvattenstationen elektriskt, se avsnitt 4.4 Elschema. 
 
OBS! När färskvattenstationen ska öppnas måste bultarna på locket först skruvas av för att 
förhindra att frontplåten skadas.  

6.7.1 Elanslutning 

 

 

Se till att huvudbrytaren för inkommande 
spänning till färskvattenstationen är låst i 
frånslaget läge. 
 
Om huvudbrytare inte finns, montera sådan. 

 

Anslut spänningskabel mellan huvudbrytaren 
och styr- och reglerskåpet. 
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7 DRIFT OCH UNDERHÅLL 

7.1 DRIFTSTAGNING 
• Utför fyllning långsamt och om möjligt från lägsta punkt. 
• Öppna avstängningsventilen för kallvattnet tappvattenventil så att varmvattenväxlaren 

genomströmmas och ledningsnätet fylls. 
• Starta och avlufta VVC-pumpen (VV-P1) Kontrollera/rengör eventuellt filter före VVC-

pumpen efter ca 6 timmar. 

7.2 PERIODISKT UNDERHÅLL 
Kontrollera två gånger årligen att inget läckage förekommer på färskvattenstationen och dess 
kringutrustning. Utför regelbunden tillsyn av hela anläggningen. Notera vid dessa tillfällen tryck 
och temperatur i ett tillsynsschema, för att se avvikelser i tiden.  
 

Objekt Kontroll/åtgärd Intervall 
Värmeväxlare Temperaturdifferens tryckfall 1 ggr/år 
Rörledningar kontrollera isolering fästanordningar 1 ggr/år 

Ventiler 
läckage, korrosion, rörlighet motionera 
ventiler 

1 ggr/år 

Pump 
läckage, missljud, temperatur 
flöde/tryck 

1 ggr/år 
1 ggr/år 

Smutsfilter 
läckage, korrosion, tryckfall 
rengöring 

1 ggr/år 
1 ggr/år 

Ställdon funktion, fästanordning rörlighet 1 ggr/år 
Temperaturgivare läckage, funktion 1 ggr/år 
Flödesmätare läckage 1 ggr/år 
Backventiler läckage, korrosion, funktion 1 ggr/år 
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8 FÖRSÄKRAN OM ÖVERRENSSTÄMMELSE 
 

EC Declaration of Conformity  

 
According to EC directives 

Machinery Directive (MD) 2006/42/EC 

Electromagnetic Compability (EMC) 2004/108/EC 

 

 

Product Fresh Water Station 

 

Brand name 

 

Models 

 

Manufacturer 

SWEP 

 

FWS100, FWS200 

 

SWEP International AB 

 

 

We hereby declare that the equipment described below complies with the following standards: 

 

  

EN61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: 

Generic standards - Immunity for industrial 

environments 

  

EN61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: 

Generic standards - Emission standard for 

residential, commercial and light-industrial 

environments 

  

  

 

The product is CE-marked. 

 

 

 

Place and date:              Authorized signatory: 

 

 

 

Landskrona 2015-12-07  
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9 KONTAKTER, ADRESSER 
 

9.1 TILLVERKARE AV FÄRSKVATTENSTATION 
 
SWEP International AB 
Box 105 
SE-261 22  Landskrona 
 
Telefon: 0418-400 400 
Telefax: 0418-292 95 
Email: info@swep.net  
 


