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›  Optimering af gulvvarmeanlæg

› Reducering af returtemperaturen fra anlægget

›  Sikre tilstrækkelig rumvarme i alle rum

›  Bedre varmekomfort og –økonomi

   Mita-Teknik Gulvvarme Optimering (MGO)

Varmeværker der anvender Mita-Tekniks Gulvvarme 
Optimering (MGO) reducerer returtemperaturen til værket 
og hjælper forbrugerne til en bedre varmekomfort og –
økonomi.

Mita-Teknik’s MGO er samlet i en kuffert, som udover en 
controller også indeholder 16 temperaturfølere samt et 
mobilt modem til overførsel af gemte data. Controlleren 
sørger for at indsamle data fra temperaturfølerne, og 
sikrer at alle data bliver gemt hvert 5. minut.

Test og indregulering
En test og indregulering starter med at montere 
temperaturfølere på gulvvarmeanlæggets varmeslanger. 
Efter navngivning af rummene, noteres kredsventilernes 
stilling samt aktuel shunt temperatur.

Indreguleringsproceduren er herefter følgende:
›  Luk for shunten/varmeanlægget
›  Efter nedkøling åbnes shunten
›  Med Gateway (Mita-Tekniks analyseprogram)  
  observeres varmeforløbet pr. gulvvarmekreds
›  Reducer vandmængden i de varmekredse hvor  
  temperaturen hæves hurtigst

›  Indreguler så varmekredsene har samme   
  kurvehældning ved opstart
›  Indstil shunt temperaturen til 35 grader om vinteren  
  og 28 grader om sommeren

Efter justering vil alle gulvvarmekredse afgive en lavere 
returtemperatur, og forbrugeren vil opleve en mere 
ensartet varmefordeling til alle boligens rum.

I mange varmeanlæg afslører Mita-Teknik’s MGO fejl i 
mekaniske- såvel som elektriske ventiler.

Et Win Win resultat
Efter endt justering udskrives en indreguleringsrapport 
hvoraf det kan ses:
›  at forbrugeren har fået bedre varmekomfort samt  
  forbedret afkøling
›  at varmeværket modtager returvandet med en lavere  
  temperatur
›  at der sikres en bedre udnyttelse af varmen
›  at de installerede komponenter virker efter hensigten

Alle parter reducerer energiforbruget og forbedrer 
driftsøkonomien.
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   Tekniske data

Plastboks
Mål (H x b x D) 508 mm x 356 x 196 mm
Beskyttelsesklasse IP42 / IP65
Omgivelsestemperatur 5 - 45°C
Kabelforskruninger 25 stk. 2,5/2A

Elektriske data
Netforsyning 230 VCA / 24 VDC / 2,5 A
Effektforbrug < 200 W

Sensor (PT100) Silicone, AISI316, 2-leder (150°C) 
Sensor dimension (d x l) 6,0 mm x 30 mm
Ledningslængde 2,0 meter
Output 0,5 – 3,5 V
Måleområde 0 - 100°C
Medietemperatur - 55°C  -  + 90°C
Nøjagtighed +/- 2,5%
Alu temperaturblokke med spænde 20 stk. 16 mm, 20 stk. 20 mm

Temperaturtransmitter

   Gateway - 5 minutters log

Før indregulering Efter indregulering


