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Trykk og temperatur
Kontinuerlig driftstemperatur som forutsatt, men 
imidlertid maksimalt 50 °C og maksimalt trykk 
på 6 bar

• Opprett en driftsjournal og gjør notater om 
inspeksjonsdag, observasjoner og evt. hand-
ling.

• Inspiser, der det er mulig, ledd og sveiser, 
slik at det ikke finnes noen lekkasjer. Selv 
drypping må utbedres umiddelbart.

• Driftstrykk og temperatur skal kontrolleres 
regelmessig.

• Inngrep i grunnen skal kun gjøres i samråd 
med prosjektets byggeleder eller kvalitetsan-
svarlig.

Reguleringsutstyr, LK Styreenhet 
for periodisk drift

Utførelse
LK Styreenhet ETO2 er primært ment for 
bruk der LK Gatevarme skal kontrolleres pe-
riodisk. Utstyret består av LK Styreenhet ETO2,  
LK Gateføler ETOG og LK Rørføler ETF.

Funksjon 
Når gatefølerne registrerer fuktighet samtidig 
som overflatetemperaturen er så lav at det er fare 
for frost, starter styreenheten oppvarmingen ved 
å påvirke styreventilen via reguleringsmotor. Sty-
reenheten holder deretter konstant tilførselstem-
peratur til ønsket nivå ved hjelp av turvannsføle-
ren (LK Rørføler ETF). Enheten kan, om ønskelig, 
også styre start/stopp på gatevarmesystemets 
sirkulasjonspumpe. Når gatesensoren er tørr, slås 
gatevarmen av. Anordningen er utstyrt med en 
justerbar etteroppvarmingstid, som gjør det mu-
lig for enheten å fortsette å bevege seg i ønsket 
tid, selv om den første gateføleren er tørr. 

Design og funksjonsprinsipper
LK Gatevarmesystem er bygget opp med ga-
tevarmefordeler laget av PEH PN 10, som er 
forsynt med avstikk 25mm for tilkobling av  
LK Gatevarmerør. Gatevarmerøret finnes i di-
mensjonen 25 x 2,3 mm, og legges til i henhold til 
tegningene. I mindre anlegg kan PE-X-rør i dim. 
20 x 2 mm brukes sammen med LK Varmekrets-
fordeler RF eller LK Qmax, plassert innendørs.

Kontinuerlig drift
I kontinuerlig drift kobles anlegget til når vinter-
sesongen begynner, eller når det ellers anses hen-
siktsmessig. Tilkoblingen kan gjøres automatisk 
eller manuelt. Kontinuerlig drift gir totalt sett 
en betydelig lengre driftstid enn periodisk drift. 
Kontinuerlig drift gir en varmebuffer i jorden 
som relativt raskt kan smelte snøen uten at effek-
ten økes.

Periodisk drift
Ved periodisk drift av installasjonen blir en fø-
ler montert i bakken som måler temperatur og 
nedbør, og kobler inn gatevarme ettersom det er 
nødvendig. Etter opptining slås oppvarmingen 
av automatisk. Prinsippet innebærer at bakken 
kan være frossen når det begynner å snø. Føle-
rens sensoroverflate må alltid holdes ren.

Avrenning
Husk å hold fritt og rent i avløp, slik at smelte-
vannets drenering fungerer.

Varmemedia
Frostbeskyttet varmemedie som skal brukes. 
Følg anslått blandingsforhold og leverandørens 
anvisninger. Unngå søl av frostvæske, bruk blan-
dekaret.

Bruks- og vedlikeholdsinstruksjon

NO.31.D.1.1612

Bruks- og vedlikeholdsinstruksjon | LK Gatevarme



2 (3)

NO.31.D.1.1612

Bruks- og vedlikeholdsinstruksjon | LK Gatevarme

Reguleringsmotor
LK ETO2-reguleringsenheten sender styresig-
nal for aktivering av stillmotor 0-10 V (24 V AC 
0-10V, ikke LK-artikkel). 

Pumperelé 
Styreenheten er forsynt med tre spenningsfrie re-
léer (ikke ladet) som om nødvendig kan starte/
stoppe anleggets primære/sekundære pumper, 
alternativt benyttes til å starte/stoppe eksterne 
styreenhet. 

Normal visning
Når enheten er slått på viser displayet normal 
visning med informasjon om enhetens driftsmo-
dus. Ved å trykke én gang på MF-knappen, viser 
displayet detaljert informasjon om driftsmodus. 
Nedenfor følger et sammendrag av informasjo-
nen som vises i vanlig visning.

Tekst på 
displayet

Forklaring

ZONE 1 ON = varme aktivert for sone 1.  
OFF = Varme deaktivert for sone 1.

ZONE 2 ON = Varme aktivert for sone 2.  
OFF = Varme deaktivert for sone 2.

SENSOR 1 Viser jordtemperatur for jordsensor 1. 
MERK! Viser ikke lufttemperaturen.

SENSOR 2 Viser jordtemperatur for jordsensor 1. 
MERK! Viser ikke lufttemperaturen.

MOIST 1 Fuktstatus for sensor 1, YES, NO eller 
tom verdi. Tom verdi vises dersom  
temperaturen er over den innstilte start-
verdien, eller hvis apparatet er i Afterrun-
modus.

MOIST 2 Fuktstatus for sensor 2, YES, NO eller 
tom verdi. Tom verdi vises dersom  
temperaturen er over den innstilte start-
verdien, eller hvis apparatet er i Afterrun-
modus.

OUT TEMP Utetemperatur, benyttes ikke ved jord-
varme.

SUPPLY W. Temperatur på forsyningsvann.
RETURN W. Temperatur på returvann.

Styreenheten kan også brukes til å sende start/
stopp-signal til den eksterne styreenheten, for 
eksempel et SD anlegg. I såfall kobles ikke noen 
turvannsføleren til, men enheten tilpasses i stedet 
via menyen til denne funksjonen, les mer i hove-
dinstruksjonene. 

LK Styreenhet ETO2 tilbyr følgende:

• Energieffektiv styring av gatevarmesystem
• Enkel menynavigering
• Tydlig bakbelyst skjerm
• Alarmrelé

LK Gateføler ETOG

Funksjon
LK Gateføler ETOG kjenner både temperatur og 
fuktighet. Normalt er det tilstrekkelig å koble en 
LK Gateføler ETOG til styreenheten, men i noen 
tilfeller kan det kreves to gatefølere for å oppnå 
en tilfredsstillende funksjon, slik som et overfla-
teområde som strekker seg rundt en bygning, og 
derved vil havne både til nord og syd.

Før hver årstid bør følere kontrolleres og rengjø-
res om nødvendig.

LK Rørføler ETF 

Funksjon
LK Rørføler føler temperaturen på gatevarmesys-
temets tilførselsledning for at styreenheten skal 
få kontrollere/opprettholde konstant tilførsels-
temperatur til innstilt nivå.



3 (3)

NO.31.D.1.1612

Bruks- og vedlikeholdsinstruksjon | LK Gatevarme

Teknisk data
LK Styreenhet ETO2
Artikkelnummer 538 61 76
Dimensjoner 170 x 162 x 45
Vekt 0,5 kg
Kapslingsklasse IP20
Romtemperatur 0-50 °C

LK Gateføler ETOG
Artikkelnummer 538 61 77
Dimensjoner 32 mm x Ø 60 mm
Vekt 1,0 kg
Kapslingsklasse IP68
Romtemperatur -20 - +70 °C
Kabellengde 10 m
Den maksimale kabellengden 
ved strekking

200 m

LK Rørføler ETF
Artikkelnummer 538 61 78
Dimensjoner 40 mm x Ø 12 mm
Vekt 0,1 kg
Romtemperatur -20 - + 70 °C
Kabellengde 2,5 m
Sensorelement NTC 12 k @25 C

Alarm
Hvis det oppstår feil med enheten, indikeres det-
te med en blinkende LED.

Gjør følgende for å se alarmen i klartekst:

1. Trykk på MF-knappen, velg ALARM, bekr-
eft med MF-knappen.

2. Alarmen vises nå i klartekst, se tabellen 
nedenfor.

Alarmer Forklaring
RETURN TEMP LOW For lav returtemperatur
SUPPLY TEMP HIGH For høy tilførselstemperatur
RETURN SENSOR Returføler defekt
SUPPLY SENSOR Turføler defekt
TEMP SENSOR 1 Gateføler 1 defekt
TEMP SENSOR 2 Gateføler 2 defekt
OUTDOOR SENSOR Uteføler defekt 
SENSOR HEATER Kortslutning av varmeelementet 

i jordsensor
FROST PROTECT Aktivert frostsikring på grunn av 

lav returtemperatur.

Avbrudd i gateføleren
Dersom det oppstår et avbrudd i gateføleren, 
kommer det lyd fra alarmenheten når enheten 
slår av gatevarmesystemet. 

Funksjonskontroll
1. Øk SET TEMP til maks. (Se rubrikk Menyer/

instillinger.)
2. Helle vann på gatesensoren.
3. Kontroller at styreenhetens display viser 

ON
4. Tilbakestill SET TEMP til ønsket verdi.  

(Standard + 3 °C)
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