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1.  Förord            TB                         Sida 2
BRUKSANVISNING SOMATIC COMPACT PUMPJIGG
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Denna bruksanvisning ger en sammanställning avseende maskinens säkerhetsinstruktioner,
CE-information,  körinstruktioner, underhåll, serviceinformation m m rörande levererad maskin.
Se även mera detaljerad information beträffande de enskilda ingående komponenterna,
apparaterna  och övrig utrustning rörande underleverantörers instruktioner under flik 13 i denna
bruksanvisning.

Den tekniska konstruktionsfilen (tillverkardokumentationen) rörande CE-märkningen förvaras
hos oss som tillverkare och kan tillställas behörig nationell myndighet i samband
med så kallad berättigad marknadskontrollbegäran.

Arvika i september 2012

1.  FÖRORD



2.1 DEFINITION SOMATIC COMPACT PUMPJIGG

Påfyllning av kärl
(”kallvatten” in)

Trycksättningspump

Öppningsbart genomskinligt lock

Huvudfrånskiljare

Skruv för stängning av lock

Tillverkningsskylt

Display/PLC (MMI-interface)
Manöverpulpet/apparatskåp

Tryckgivare 0-10 V (känner tryck on-line)

Fotplatta

Från öppet 
kärl
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Driftindikering

Lågnivå indikering samt 
reset

Transportskydd (nivåvippa)

Magnetventil

Slang (Ansl. 25)

Nivåvippa

Mjukstart för pump

Spänningsaggregat

Påfyllningsventil

Avstängningsventil
för expansionsled-
ning (Ansl. 25)

Strypventil (fabriksinställd)

Smutsfiler (nät)

Anslutningsgräns
(Ansl. 1  

Elkabelinföring/matning vänster sida
(finns även möjlighet från höger sida)

*Pump i drift och magnetventil stängd 
*Pump avstängd och magnetventil öppen
  ger strömningsretur från system till kärl.

STRÖMNINGSFLÖDE

2.  DEFINITION, FUNKTION OCH BESKRIVNING
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2.2 Funktion Somatic Compact Pumpjigg
Somatic Compact är framtaget för att hålla ett så jämt drifttryck i anläggningen som möjligt både
vid uppvärmning och vid avkylning. Drifttrycket i anläggningen regleras via en magnetventil och
en tryckhållningspump. När trycket i anläggningen varierar sker följande: Vid för lågt drifttryck
startar pumpen via mjukstart och ökar trycket till ett förutbestämt värde, då stoppar pumpen. Om
sedan expansionen fortsätter i värmeanläggningen, vilket medför att trycket stiger, öppnar
magnetventilen och släpper tillbaka vatten i kärlet. Efter magnetventilen sitter en strypventil som
från fabrik är öppen med 2 varv så att inte återströmning till kärl blir för hastig.

Enkel eller dubbelpump.
Två typer förekommer av Somatic Compact Pumpjigg nämligen en med enkelpump
och en med dubbelpump.
Dubbelpump ger högre tillförlitlighet genom att den andra pumpen fungerar som backup om den
ena faller ur. 

Utförande med
enkelpump och kärl

Utförande med
dubbelpump och kärl
och automatisk
vattenpåfyllning
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3.  LEVERANSUNDANTAG OCH KÖPARENS ANSVAR

Köparen/kunden svarar för erforderlig El- och VVS-anslutning samt för
erforderlig dränering av bräddavloppsvatten efter kärl.  (Se kapitel 7).
Bräddavloppsrör ingår i leverans av plastkärl.
När det gäller anslutning till plåtkärl svarar köparen/kunden för erforderlig
bräddavloppsdränering från utgång plåtkärl (anslutning finns på plåtkärl som
levereras av oss).

Vidare hänvisas till innehållet i denna bruksanvisning.
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Försäkran om överensstämmelse                         

                                  Maskindirektivet 2006/42/EG
                                               AFS 2008:3

Tillverkare:   AB SOMATHERM Arvika
Adress:        Bangårdsgatan 1
    671 31 ARVIKA
                 
                      

                                      

                   
        
                         

                                 

         
            

                                 

-Att bl.a följande harmoniserade standarder tillämpats som guideline:
 SSEN 60204-1 maskiners elutrustning.                          

Maskin:                       Somatic Compact Pumpjigg (med enkel eller dubbelpump)

-uppfyller bestämmelserna i AFS 2008:3 “Maskiner och vissa andra tekniska
 anordningar eller motsvarande nationella bestämmelser i annat land inom EES  
 som överför maskindirektivet (2006/42/EG) .
-uppfyller även bestämmelserna i följande nationella bestämmelser som överför 
 andra EG-direktiv:
 *Lågspäningsdirektivet 2006/95/EG 
 *EMC-direktivet 2004/108/EG  
  på systemnivå enligt  “modular approach principen” EMC-guideline.

Arvika den 1 september  2012

                           Vidare försäkras 

      Försäkrar härmed att

4.  KOPIA PÅ FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
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Tillv år:

 

Tillv nr:

SOMATIC
     COMPACT PUMPJIGG

   Dubbelpump

Enkelpump

AB SOMATHERM   Box 900   671 29 ARVIKA
tel 0570-72 77 50    fax 0570-191 68

somatherm@somatherm.se
www.somatherm.se

5.  MASKINSKYLT CE
Maskinutrustningen Somatic Compact Pumpjigg har försetts med en fullt läsbar och varaktig
märkning enligt intentionerna i maskindirektivets bilaga 1 punkt 1.7.3.
Märkskylten innehåller uppgifter enligt nedan.
Tillverkningsnummer, tillverkningsår samt typ (enkel eller dubbelpump)  instansas 
objektvis.
Skylten är placerad på framsidan. 

BRUKSANVISNING SOMATIC COMPACT PUMPJIGG



Maskindefinition :      Somatic Compact Pumpjigg (Två typer, enkel eller dubbelpump).

Typ:  Maskin enligt definition i AFS 2008:3 
 med tilldockningsmöjlighet av öppna kärl.

  Faller under 8 § och därmed undantagen tryckärlsdirektivet 
 PED 2006/42/EG (I Sverige implementerad via AFS 2008:3).

Tillverkningsår:    Se tillverkningsskylt

Tillverkare:     AB SOMATHERM Arvika
     Bangårdsgatan 1

     671 29 Arvika

MMI:                                    Operatörsgränssnitt är operatörspanel/PlC.

Pumpdata:
Vätsketemperartur:          0° C till 90° C
Omgivningstemperatur:  Max 55°C
Max driftstryck: 0° C till 40° C Max 10 bar    41° C till  90° C Max 6 bar
Max tilloppstryck Aktuellt tilloppstryck + pumpens tryck mot stängd ventil

skall vara mindre än “max driftstryck”.

Max vikt:                            25/35 kg (Maskin i originalleverans utan tillbehör)     
Mått i mm: Höjd 950/1250 mm     Bredd 550/550 mm    Djup 250/650 mm

Buller:                                Klart under 85 dB(A) vid normaldrift.

Säkerhetsfrån-                  Placerad på panel ovansida.
skiljare el:

Eldata (för ytterligare information se kapitel 11)
Matningssp:          400 Volt /230 Volt
Fasspänning:         230 Volt
Märkström:              10 A
Märkdata över-                  230 V Termosäkring i elmotor/pump, 400 V Motorskydd
strömsskydd
Utlösningsvillkor:             230 V överhettad motor, 400 V strömsäkring injusterad  för 
                                           respektive motorstyrka.
IP-klass:                            IP 54 (skåp)

Anslutningar/    Slang mot kärl                   
dimensioner: Expansionsledning         

Manuell fyllning kärl (in)    
Automatisk fyllning kärl     
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6.  TEKNISKA DATA

Tillämpade
standarder:

Anslutning 25
Anslutning 25
Anslutning 15
Anslutning 22 mm

EN 50081-1, EN 50082-2, EN 60335-1, EN 60335-2-51
EN 60529, PC IP 66/67, ABS IP 66/67, EN 60950, IEC 695-2-1, EN 50298
EN 60204-1
EN 50082-2, EN 60947-4-2
EN 50081-2, EN 61131-2

Pumpleverantör:
Solidlåda:
Installation:
Semicond., motor controllers,starters:
Process module:
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7.  INSTALLATIONSANVISNINGAR

Somatic Compact pumpjigg placeras intill kärlet så att slanganslutningen kan monteras på
kärlet. Nivåvippan sitter monterad i kärlet, ansl 20. Kabeln till vippan sitter monterad på jiggen 
och ska anslutas till vippan med den monterade kontakten. Expansionskärlet monteras in i
anläggningens returledning för att erhålla så låg temperatur som möjligt.
Elen ansluts till pumpjiggen av behörig person via kabelinförning från höger eller vänster
sida beroende på placering.
För igångkörningsinstruktioner se kapitel 8 körinstruktioner.
Se även kapitel 2 för mera information.

Bräddavlopp

Mot golvbrunn eller
annan dränering

Bräddavloppsrör 1"  (transportplacerat utanpå platskärl) monteras på plastkärl
(se bild nedan). 
Säkerställ att bräddavloppsvatten kan evakueras till golvbrunn eller via
annan dränering
Bräddavlopp kan ske exempelvis vid 
-manuell överfyllnad, panna kokar (shunt öppnar-kärl breddar).

Vid användning av plåtkärl svarar kunden för att erforderligt bräddavlopp
monteras på plåtkärl (anslutning finns).
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Exempel på olika värmesystem där det är naturligt att installera Somatic Compact

1.  Öppet expansionskärl/öppet system

2.  Armaturanslutning
Öppet expansionskärl/slutet system, Primärt

*Säkerhetsutrustning är tillbehör
  och köpes som tillbehör.

*Säkerhetsutrustning

   

Värmeväxlare

Radiator

������	��	����������
������	������	����	�����
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8. KÖRINSTRUKTIONER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IGÅNGKÖRNING AV SOMATIC COMPACT 

 
Fabriksinställn.: starttryck 16.0 mvp, stopptryck 18.0 mvp, öppningstryck 20.0 mvp 

 
1. Fyll kärlet manuellt med hjälp av påfyllningsventilen till hälften av kärlets volym. 
 
2. Öppna avstängningen mot systemet 

 
3. Öppna luckan till styrskåpet 
 
4. Kontrollera att brytare "Pump auto/stopp" står i läge stopp. Ställ huvudbrytaren i läge till. 

 
5.    I displayen ska nu                               visas.  
 
 
 
6.  För att mata in pumptryck etc, gå till nästa menybild genom att trycka ”pil höger”    

  
 Då visas                     i displayen  

 
 
 
 
Observera att alla tryck visas i enheten mvp (meter vattenpelare). Önskat inställt tryck in-
programmeras med + och - tangenterna. När det rätta trycket för start pump är inställt, tryck då 
på tangenten OK. Då blir värdet lagrat i PLC:n. För att ändra stopptryck tryck på ”pil ned” 

 och följ sedan anvisningarna för inmatning av starttryck. 
 
7.  Tryck återigen ”pil höger”                då visas                                         i displayen.  
 
 

 
Detta tryck är när magnetventilen skall öppna och släppa tillbaka systemvatten i kärlet. 
Alltså det högsta tryck man önskar i systemet vid normal drift (inmatas enl punkt 6). 
 
 

8.  Tryck återigen ”pil höger”                 då visas                                     i displayen.  
 
 

 
 
Här kan man om man så önskar, ställa larmgränser för lågt resp. högt tryck. Larmet är  
kopplat över en potentialfri utgång (inmatas enl punkt 6).  
 
 
 
 
 

AKTUELLT 
TRYCK 
0.0 MVP 

STARTTRYCK 
16.0 MVP 

STOPPTRYCK 
18.0 MVP 

 

ÖPPNINGS 
TRYCK MV1 

20.0 MVP 

LARM TRYCK 
MIN   0.1  
MAX 40.0 

MVP 
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forts… 
 
9.  Tryck återigen ”pil höger”                 Då visas                                         i displayen.  
 
 

Här matar man in den tid (i sek) man önskar att den automatiska påfyllningen skall fylla varje 
gång som låg nivå i kärl har inträffat. Förutsättningen är att nivåvippan får nivån tillbaka under 
påfyllnadstiden. Går sedan nivån under vippan igen kommer en ny påfyllnadscykel att genom-
föras. Kommer nivån ej upp till vippan under ovanstående tid kommer pumparna att bryta helt 
för torrkörning (inmatas enl punkt 6). 
 

10.  Tryck återigen ”pil höger”               Då visas                                  i displayen.  
 
 
 

Här ställer man in den tid (i sek) som nivåvippan ligger utan vatten (torr) innan torrkörnings-
larmet utlöses och pumparna blockeras (för torrkörning). Fabriksinställd 60 sek inmatas enl 
punkt 6.  

 

11. Tryck återigen ”pil höger”                   Då visas                            i displayen.    
 
 
 Detta är en larmlista. Om inget larm föreligger visas härmed OK. I annat fall kan man  här  
      avläsa vilket larm som är aktivt när larmlampan lyser enl följande: 
  

 - Indikering låg nivå kärl 
 - Torrkörning pump 
 - Högt tryck 
 - Lågt tryck 
 

12.  Tryck återigen  ”pil höger”                 Då visas                                            i displayen.  
 
 
13.  Ställ brytaren Pump auto/stop i läge auto. Nu visas                                         i displayen. 
 
 
 
 
 

Nu är programmeringen färdig och Somatic Compact börjar tryckreglera anläggningen. 
   

Exempel på en anläggning: 
 
Förutsättningar: En sluten anläggning med en statisk höjd, dvs höjden mellan expansionskärlet och 
översta delen i anläggningen, på 15 mvp (meter vattenpelare) = 1,5 bar och ett öppningstryck på 
säkerhetsventilen på 30 mvp (3,0 bar). 
 

Inställningar (mvp=meter vattenpelare)    Start pump:                         16.0 mvp  
   Stopp pump:                         17.0 mvp 
   Öppning magnetventil: 18.0 mvp 

 
Med dessa inställningar understiger öppningstrycket ej 1,6 bar och överstiger ej 1,8 bar och man får 
ett jämt tryck i anläggningen.  

TID  
PÅFYLLNING 

KÄRL  
60 SEK 

AKTUELLT  
TRYCK 
0.0 MVP 

PUMP I STOP 

TID INNAN 
LARM 

LÅGNIVÅ 
60 SEK 

LARM 
………… 
…………. 

AKTUELLT  
TRYCK 
0.0 MVP 
PUMP I AUTO 
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Skötsel och underhållsinstruktion

Rengör smutsfilter och lågnivågivare i kärlet en gång per år. 
I övrigt behövs ingen speciell skötsel av expansionskärls utrustningen. 

Beakta även eventuella tendenser till vattenläckage och efterdra 
anslutningar/kopplingar vid behov.

Pump avseende drift och underhåll
(enligt utdrag i Grundfos monterings och driftinstruktion).
Pumpen kräver inte något underhåll vid normal drift. 
Om pumpen använts för orena vätskor
skall den rensköljas direkt efter användningen.

Pumpar som inte används i frostperioder, bör tömmas
så att inte några skador kan uppstå.
Skruva ur påfyllnings- och tömmningspropp P och V
enligt figur.
Sätt sedan inte i propparna förrän pumpen skall tas i drift igen.

Larminstruktion

Somatic Compacts styrenhet är förberett för följande larmer: högt tryck, lågt tryck, låg nivå
kärl, utlöst motorskydd (endast 400 V). Larmutgångarna är potentialfria slutande.

9. UNDERHÅLL-, SKÖTSEL- OCH LARMINSTRUKTION
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10 RESERVDELSLISTA 
 

Vid behov av reservdelar kontakta SOMATHERM AB 
Se även apparatlista i kapitel 11 eldokumentation. 
 
 
 
PLC Styrenhet Alpha 2    201176 
Mjukstart 3-fas   200146 
Spänningsaggregat Puls OEM   201175 
Nivåvippa     201171 
Smutsfilter ansl 20   200114 
Backventil ansl 20    200115 
Pump CM1-5 3-fas                                                       200127 
Magnetventil ansl 20    200162 
Tryckgivare 0-10 V    201199 
Returventil vinkel    482 16 82 
Back- och avstängningsventil ansl 15   500 88 61 
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11.  ELDOKUMENTATION OCH RITNINGAR

Lekman i detta fallet avses operatör för maskinen  (person som inte är
fackkunning eller instruerad person) skall inte utföra arbete innanför
elapparatskåpets dörr då där finns farlig elektrisk spänning.
(Se även eltekniska data)

Annat än kortvarigt arbete på maskinen (innanför apparatskåp se dock ovan)
får inte utföras utan att huvudbrytaren  (säkerhetsbrytaren) på inkommande
matning frånskilts och gjort anläggningen spänningslös.

Vid elektriskt arbete på maskinen tillkalla fackkunning eller instruerad
person.

11.1 ELFARA-ENERGIFRÅNSKILJNING (BRYT & LÅS)

Vid servicearbete med starkström i maskin skall alltid lokal
säkerhetsbrytare användas för att bryta spänningen.
Från serviceplatsen ska man dessutom ha överblick över
säkerhetsbrytaren så att inget tillslag sker av annan person.

I de fall det saknas lokal säkerhetsbrytare eller att
säkerhetsbrytaren inte är överblickbara skall alltid huvudbrytare
på det skåp som är kopplat till strömkällan slås av.

I de fall huvudbrytare används skall utan undantag alltid
huvudbrytaren låsas med hänglås och en varningsskylt skall
anbringas på skåpet som informerar om servicearbete.

Plockas säkringar bort skall dom ersättas med skiljeställare som
monteras med särskilt verktyg. 

Arbete med starkström får endast utföras av särskilt behörig
person.

Allmän information (elsäkerhet)

11.2 Följande sidor i detta kapitel visar eldokumentationen.

Se även kapitel 13 punkt 3 för mera detaljerad information  angående elanslutning
av pump/motor (är dock normalt föranslutet vid leverans från oss )
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13.  REVIDERINGAR/FÖRÄNDRINGAR
Om maskinen genomgår väsentliga förändringar som påtagligt förändrar de  
grundläggande hälso- och säkerhetskraven som den deklarerats mot i samband med
utfärdandet av den försäkran om överensstämmelse och CE- märkning som utförts för
definierad maskin kan ursprungsförsäkran upphöra att vara giltig. 
Alla väsentliga konstruktionsförändringar i och på maskinen som påverkar och eller
förändrar  maskinens funktion, prestanda och riskbild skall dokumenteras och riskbedömas.

För förändringar som är av sådan art att maskinen efter ombyggnad/förändring bedömts
påverka ursprungsförsäkran mot de grundläggande hälso- och säkerhetskrav i ett eller
flera av de direktiv maskinen färsäkrats mot kan det bli aktuellt med en ny försäkran och
CE-märkning.
Normalt räcker det dock att komplettera befintlig dokumentation (teknisk fil och
bruksanvisning).
 
I diskussioner mellan de nordiska arbetsmiljömyndigheterna har man enats om att det
krävs en väsentlig ändring av en ny eller gammal maskin för att man skall kräva en ny
CE-certifiering. För att ändringen av maskinen ska anses väsentlig ska ändringen röra                   
skyddskoncept, teknisk konstruktion, risker och/eller kapacitet.

Utbyte av delar som inte ändrar funktion eller prestanda kan normalt göras utan ny
märkning.

Varje form a v väsentlig ombyggnad skall riskbedömas och dokumenteras oavsett 
ställningstagande avseende ny CE-märkning eller ej.
I de fall väsentliga förändringar sker i maskinen som påverkar de grundläggande hälso-
och säkerhetskraven som maskinen deklarerats mot skall bedömning göras om den
ursprungliga försäkran kvarstår efter den förändring som utförts.  Denna pärm innehåller
enbart  bruksanvisningsdelen , huvuddokument CE-märkning finns hos oss som
tillverkare och innehåller den tekniska filen, i den dokumentationen införes de eventuella
förändringar som framgent kan tillkomma som påvekar säkerhetsaspekterna.

Vid oklarheter eller frågor kring Era egna funderingar på eventuella förändringar på och i
maskinen som påverkar de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i konstruktion
eller bruksanvisningen vänligen kontakta AB SOMATHERM Arvika.

Arvika i September 2012
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