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Bij levering
Opmerking: Controleer na ontvangst of dat de levering  
compleet is en dat er niets beschadigd is.
Meld eventuele transportschade onmiddellijk.

A. Hoofdleiding (retour)

B. Inlaat met afsluitklep 

C. Behandelingskamer

D. Retour met afsluitklep

B

C

D
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Algemene veiligheidsinstructies 
 
TTM NoXygen® is ontworpen voor stationair gebruik, d.w.z. 
niet voor gebruik in mobiele installaties. De vaste garantie-
periode geldt slechts voor maximaal 10.000 ontgassings-
intervallen per jaar. De installatie moet worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de nationale voorschriften. De instal-
latie moet worden uitgevoerd door specialisten en speciaal 
opgeleid personeel. Gegevens over de fabrikant, het bouwjaar, 
het productienummer en de technische gegevens staan op het 

gegevensplaatje op de TTM NoXygen®. Maatregelen nemen 
voor temperatuur- en drukbeveiliging in de installatie, zodat 
de gespecificeerde, toegestane maximum- en minimumbe-
drijfsparameters niet worden overschreden of onderschreden. 
TTM NoXygen® mag alleen worden gebruikt als in systemen 
die niet-giftig water bevatten.

Voor onderhoudswerkzaamheden moet 
de stekker uit het stopcontact worden 
getrokken of de stroomonderbreker 
worden uitgeschakeld.

BELANGRIJK!
Opstelling met expansievaten en voorgedrukte expansievaten 
Bij gebruik van de TTM NoXygen® moet er een vrij expansievolume van 6 liter in het systeem zijn. Als dit 
ontbreekt, zal de druk in het systeem toenemen en kan de veiligheidsklep van het systeem vloeistof laten 
ontsnappen om de druk te verminderen. Als dit gebeurt, heeft het expansievat van de installatie waarschi-
jnlijk de verkeerde voordruk of te weinig vrij expansievolume en moet het worden vervangen door een 
groter expansievat.  
Vuistregel: De voordruk moet 70% van de systeemdruk bedragen.
OPMERKING: De openingsdruk van de veiligheidsklep moet 30% boven de systeemdruk liggen.

Installaties met drukbehoudsystemen voor compressoren of pompen
Drukvat/compressorvat-expansiesystemen kunnen intermitterend gaan werken met de ontgasser, d.w.z. het 
expansievat loopt leeg en vult zich na TTM NoXygen® cycli. Vervolgens moet een expansievat worden ge-
plaatst van 30-50 liter in verband met de pomp expansie. (Zie foto hieronder). De reden waarom dit gebeurt is 
dat het instelpunt tussen de opening en de magneetklep en de afsluiting van de pomp te smal is. Controleer 
in dit geval de systeemdruk en de systeemhoogte om er zeker van te zijn dat de juiste systeemdruk is ingest-
eld en verhoog vervolgens het bereik van het instelpunt.

Systeemdruk en vullen van systeemvloeistof
Naarmate gassen aan de systeemvloeistof worden 
onttrokken, neemt het volume ervan af en daalt de 
systeemdruk van de installatie. Daarom is het  
belangrijk de druk in het systeem te controleren en 
zo nodig vloeistof bij te vullen. Bij een hoog gasgehalte en snelle ontgassing kan de systeemdruk van de 
installatie zeer snel dalen. Een eerste controle wordt daarom aanbevolen na slechts één dag gebruik.

Systeemdruk
Systeemdruk = systeemhoogte (m) + 5 m.

Voorbeeld
Systeemhoogte = 5m + 5m => 1 bar systeemdruk

Tryckhållningskärl
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Art.No: 508 410

inw.
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Bevestiging
Pijpverbinding
TTM NoXygen® is voorzien van een aansluiting met ½" inwendige 
pijpschroefdraad. De aansluiting wordt gemaakt met een stalen op-
gerolde slang op de retourleiding van het systeem vóór de pomp en 
de wisselaar. De aansluiting op het systeem moet altijd aan de bovenkant van de 
leiding worden gemaakt, tenzij de TTM MAG 76 filter voor de TTM NoXygen® op 
de inkomende leiding wordt geïnstalleerd.
De uitmonding van de leiding naar de ontgasser moet voorzien zijn van afsluitklep-
pen. De afstand tussen de aansluitpunten moet ten minste 300 mm bedragen.  
(Fig. 1 en 2).

Lekbak
De 1/2" aansluiting van de lekbak kan worden aangesloten op de vloerput

Vloerinstallatie
Stel de stelschroeven op de TTM NoXygen® voeten zo af dat ze horizontaal 
staan. (Fig. 4).

Aansluiting elektriciteit
TTM NoXygen® wordt met een stekker aangesloten op een geaard stopcon-
tact 1-230 V, 50 Hz. Alternatief, vaste geaarde aansluiting met stroomonder-
breker. De elektrische installatie moet voorzien zijn van een aardlekschakelaar.

Aansluiting op externe bewaking (DUC)
TTM NoXygen® is uitgerust met een ingebouwd potentiaalvrij wisselcontact voor 
bedrijfsindicatie (Fig. 5). De schakelpen is extern gemonteerd aan de rechterkant 
van de TTM NoXygen® en de bedrijfsindicator is aangesloten op de  
uitgangen A en C voor NC (Normally Closed During Operation) en in B en C 
voor NO (normaal open tijdens bedrijf). De werkingsindicatie wordt gegeven 
wanneer de TTM NoXygen® zich in de werkingsmodus bevindt (groen lampje 
brandt) op het bedieningspaneel. 

Technische gegevens
Artikelnummer ....................................509 554

Systeemdruk standaard, totale druk 
op het aansluitpunt, max. ...................5 bar

Toegestane bedrijfstemperatuur ..........0 – 70 °C

Omgevingstemperatuur  .....................0 – 40 °C

Toegestane vloeistoffen:  ....................Water en gedeïoniseerd water
   Propyleen/ethyleenglycol max 10 vol%
   Ethanol* minder dan 30 vol%
Drukklasse .........................................  PN10

Capaciteit, behandelde vloeistof ........135 l/h

Afmeting aansluiting ..........................DN15

Elektrishe data 1~230 V, 50 Hz,  
  stekker

Buitenzekering ...................................10 A  

Nominale stroom ...............................5 A

Beschermingsklasse .......................... IP44

Alarm, max. laden ..............................24 V, 1,0 A

Geluidsniveau ....................................61 dB
TTM

NoXygen®

A (NC) Normal drift

B (NO) Strömlös / Vid larm

C (Gemensam)

Stel de stelschroeven af bij montage op 
de vloer.

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5
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Fig. 1

Huvudflöde V
cirkulationsvatten

≥300 mm

G
as

rik
t

Gasrikt

Gasfattigt

G
as

fa
tt

ig
t

H
uv

ud
flö

d
e 

V
ci

rk
ul

at
io

ns
va

tt
en

≥
300 m

m

Huvudflöde V
cirkulationsvatten

≥300 mm
G

as
rik

t

Gasrikt

Gasfattigt

G
as

fa
tt

ig
t

H
uv

ud
flö

d
e 

V
ci

rk
ul

at
io

ns
va

tt
en

≥
300 m

m

A

B 

C

 TTM NoXygen® vanuit milieuoogpunt.

*) Zorg er bij het ontgassen van ethanol voor dat de ruimte goed  

geventileerd is.

Koppelingspen bij 
normaal gebruik

OBS!
Bestaande kabels in de  
koppelingssleuf. NC: A + C (normaal gesloten) tijdens bedrijf

NO: B + C (normaal open) tijdens bedrijf

(NC) Normaal gesloten

(NO) Normaal open / alarm
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Beeldscherm

MOVEO

MOVEO

MOVEO MOVEO

Pint
0

 Progv 2.12
 17-05-15

 Progv 2.12
 Tduur   1

Progv 2.12 
dagen tot  1d

MOVEO

MOVEO

 Progv 2.12 
Tstart  13:00

Progv 2.12 
uren tot 31

MOVEO

Rode LED geeft 
alarm aan

Groene LED geeft 
aan dat het toestel 
operationeel is

Enter

NoXygen 
PROGRV 2.12

Pijlen rechts/links, 
omhoog/omlaag

Gebruik van displaytoetsen
De ENTER toets wordt gebruikt om:

-  TTM NoXygen® te starten en te stoppen (Start? of stoppen?
 verschijnt op het display).

-  Bevestig het ingestelde setpoint (instelling setpoint zie onder     
 PILOTS hieronder).

-  Ga terug naar de startpagina op het scherm. Als Start? of  
 Stop? verschijnt op het display wanneer u wilt terugkeren  
 naar menu, druk op een willekeurige pijltoets. 

PILAR

-  Druk tegelijkertijd op de pijlen omhoog/omlaag om toegang  
 te krijgen tot het instelmenu voor de instelwaarde  
 (Instellingen op het display). 

-  Druk op de pijl rechts of links totdat de te wijzigen waarde  
 op het menu verschijnt.

-  Druk nogmaals tegelijkertijd op de pijlen omhoog/omlaag en  
 stel de instelwaarde in met de pijlen omhoog of omlaag (de  
 te wijzigen waarde knippert op het display).
- Bevestig met ENTER.

Verklaring van de teksten op het display:

Datum   Datum instelling jjj-mm-dd.

Klok   Instellen van de tijd dd-mm-dd.

Tstart   Hoe laat moet de TTM NoXygen® beginnen met  
   de ontgassing.

Tduur  Hoelang moet de TTM NoXygen® ontgassen.

Uren tot   Hoe lang nog tot onderhoud ontgasser.

Dagen tot   Hoelang moet de TTM NoXygen® draaien   
   alvorens over te gaan op onderhoudsontgassing.

Fabrieks reset:
• Trek de stekker eruit. In de uit-stand, druk op de  
 pijl links en pijl omlaag terwijl u de stekker weer in  
 het stopcontact steekt.

• Hou ingedrukt tot "OFF NOW" verschijnt op het display.

• Laat de pijlen los en trek de stekker er weer uit.

• Sluit de TTM NoXygen® weer aan met de stekker.

• TTM NoXygen® is nu terug naar de fabrieks ingestellingen  
 ingesteld. 

TTM NoXygen® 
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1. Setup-menu:

2. Zoek waarde om te veranderen:                     

3. Menu voor wijziging aanbrengen:

4. Nieuwe waarde vaststellen:  

5. Terug naar hoofdmenu

gelijktijdig op/neer

omhoog of omlaag 

2x naar het 
hoofdmenu

gelijktijdig op/neer
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MOVEO

Progv  2.12  
Tstart 13:00

MOVEO

Progv 2.12 
Tmandrift  1d

5:2

MOVEO

Progv 2.12 
Tmandrift  0d

5:1

Stappen voor ingebruikname
1. Verbind aanvoer en retour en open  
 de afsluitkleppen.

2. Sluit de stekker aan.

Instructie

1. Start TTM NoXygen®.
 Druk 2 keer op Enter en TTM NoXygen® zal starten. 

Groene LED brandt op het paneel. De TTM NoXygen® 
wordt nu gestart, maar omdat het in cycli werkt, wordt 
het gestart met een pauze van 45 seconden voordat 
de pomp start. Als er geen andere instellingen worden 
gemaakt, zal de TTM NoXygen® gedurende 1 maand 
in de Fast Degas-modus werken en daarna automa-
tisch overschakelen op Maintenance Degas en 1 uur 
per dag werken, te beginnen om 13.00 uur. (Figuur 3)

2.  Onderhoudsontgassing
Om de TTM NoXygen® in de onderhoudsontgassings-
modus te zetten, moet de Tman-werking zoals getoond 
in figuur 5:1 op 0 dagen worden ingesteld, anders gaat 
de TTM NoXygen® in de snelle ontgassingsmodus 
voor het aantal ingestelde dagen en schakelt dan over 
op de onderhoudsontgassingsmodus. 
Om de gewenste start- en looptijd te selecteren, drukt 
u op de rechterpijl totdat "Tstart" op het display  
verschijnt (Figuur 4:1). Aanvangstijden 09.00-13.00 en 
19.00 kunnen worden gekozen. De bedrijfstijd kan wor-
den gekozen tussen 1 en 8 uur, samen met de gekozen 
starttijd. Druk op de pijl naar rechts tot "Tduur" op het 
display verschijnt. Stel in hoeveel uur de  
TTM NoXygen® in onderhoudsontgassing zal draaien. 
(Figuur 4:1, 4:2)

3. Ononderbroken werking
Om de gewenste tijd voor de snelle ontgassings-
modus te selecteren, drukt u op de rechterpijl totdat 
"Tmandrift" op het display verschijnt. Druk vervolgens 
tegelijkertijd op de pijlen omhoog en omlaag en stel het 
aantal dagen in (maximaal 90 dagen) dat de  
TTM NoXygen® in de snelle ontgassingsmodus zal 
staan voordat wordt overgeschakeld op Onderhoud-
sontgassing. (Figuur 5:1, 5:2)

MOVEO

Start?

3

MOVEO

Progv 2.12 
Tduur   1

4:1 4:2

Onderhoud:
Ten minste tweemaal per jaar moet een algemene revisie 
worden uitgevoerd, waarbij de werking en de dichtheid 
worden gecontroleerd. Controleer dat er druk ontstaat 
tijdens de werking.

TTM NoXygen® 
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Installatie van de zeef 

5. Vervang de zeef C in de inlaatklep. Zorg ervoor dat je de zeef volledig  
 ondergedompeld en gelijk is met het klephuis.

6. Zorg ervoor dat de pakking van de beschermkap goed op zijn plaats 

 zit. Schroef de beschermende kap B op de inlaatklep met een vaste   
 sleutel.

7.  Draai de hendels van de inlaat- en uitlaatklep A naar de open positie.

26
1

Ø75
Ø140

41
0

DN15 (1/2”)

DN15 (1/2”)

DN15 (1/2”)
IN

Avtappning

UT

De TTM MAG 76 is een efficiënte mag-
netietvanger gecombineerd met een 
deeltjesfilter. De unit is in de eerste plaats 
ontworpen om samen met TTM NoXygen® 
ontgassers te worden geïnstalleerd, maar 
kan ook worden gebruikt in toepassingen 
zonder ontgassing. 

Wanneer het gasgehalte van een systeem-
vloeistof wordt verlaagd, komen magnetiet 
en andere afzettingen vaak vrij uit de  
binnenwanden van het systeem. Deze 
veroorzaken slijtage aan onder meer 
pompen en leidingwanden, en kunnen ook 
verstopping van het systeem veroorzaken. 

De aanbeveling is om TTM MAG 76 samen 
met TTM NoXygen® te gebruiken. Het is 
bijzonder belangrijk de TTM MAG 76 te  
installeren wanneer bekend is dat magneti-
et of andere deeltjes in de systeemvloeistof 
aanwezig zijn.

TTM MAG 76 verwijdert effectief magnetiet 
en andere deeltjes uit de systeemvloeistof, 
wat betekent:

• Minder storingen 
Magnetiet verstopt kleppen en meer, en 
kan ook natte pompen doen bezwijken 
wanneer ze worden uitgeschakeld. 

• Langere levensduur van het systeem 
Magnetiet en andere deeltjes heb-
ben een schurend effect dat aan het 
systeem vreet. Magnetiet is magnetisch 
en wordt aangetrokken door de mag-
netische velden van pompen, waar het 
schuurt tegen bijvoorbeeld asafdich-
tingen, wat vaak tot lekkage leidt. 

• Beschermt de TTM NoXygen 
In systemen met een hoge aanwezig-
heid van deeltjes voorkomt TTM MAG 
76 dat het ontgassingsproces verslech-
tert door verstopping van de ontgasser.

TTM Offset is een compensatiereservoir dat samen met TTM NoXy-
gen® wordt gebruikt in verwarmings-/koeling- en terugwinnings-
systemen die gevoelig zijn voor drukschommelingen, bijv. systemen 
met pomp expansie.

TTM Offset voorkomt dat pompexpansiesystemen in- en uitscha-
kelen en lawaai veroorzaken in gebouwsystemen. Het kan ook bij-
dragen tot een langere levensduur van de pompexpansiesystemen, 
aangezien de pompen minder vaak worden stilgelegd.

TTM Offset is uitgerust met een regelklep die wordt gebruikt als 
afsluit- of aftapklep tijdens het regelen en aanpassing van de druk in 
het egalisatievat.

Tryckhållningskärl

TTM OFFSET

R25 (inv.)

TT
M

 N
oX

yg
en

®

TTM MAG 76   Art. No 506 188

TTM Offset 510  Art. No 513 209

TTM Offset compensatiereservoir

Volume: 50 liter

Demontage van de inlaatklep

3. Draai de beschermkap B op de inlaatklep los met een vaste  
 sleutel. Laat de pakking in de beschermkap. 

4.  Verwijder de zeef C en maak hem en de beschermkap   
 schoon met water.

Voor het reinigen van de inlaatklep, moet u controleren of:

1. inlaat- en uitlaatklephendels A in gesloten stand staat.

2. TTM Noxygen® is uitgeschakeld of de hoofdstroom wordt onderbroken.

AB
C

Inlopp UtloppReinigen van de zeefkorf van de inlaatklep

Accessoires

A

Inlopp Utlopp
A

!            WARNING

Als TTM NoXygen® geïnstalleerd is 
in een verwarmingssysteem, lek het 
hete water af door de beschermkap B 
los te schroeven.  

Invoer

Invoer

Uitvoer

Uitvoer

R25 (inw.)

Uitlaat

Intlaat

Drukvaten

Aftappen

TTM NoXygen® 
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Problemen oplossen
Probleem Oorzaak Actie

Groene LED brandt niet. TTM NoXygen® heeft geen 
stroom of staat niet aan.

Controleer of de stekker in de TTM NoXygen® zit.

Controleer of de TTM NoXygen® in de bedrijfsmodus 
staat.

TTM NoXygen® start niet. De systeemdruk is minder 
dan 0,7 bar. 

Verhoog de systeemdruk tot min 0,8 bar.

TTM NoXygen® display reageerd 
niet. 

TTM NoXygen® geen  
spanningsvoorziening naar 

bedieningspaneel.

De uitlaat voor het voeden van de TTM NoXygen® 
ontbreekt spanning. Vervang de zekering voor de 
NoXygen (max 10 A)

Vacuum druk wordt niet  
gecreëerd in de TTM NoXygen®.

Lucht in de pomp.

De stroming in de  
ontgasser is geblokkeerd.

Het filter aan de inlaatzijde 
is verstopt (model met 
TTM MAG 76).

Lucht de pomp. 

Controleer of de inlaat- en uitlaatafsluiters open staan 
en of niets anders de stroming van en naar de TTM 
NoXygen® verstoort.

Controleer/reinig het TTM MAG 76 filter op de 
inkomende leiding.

Wenst u terug te keren naar de 
TTM NoXygen® fabrieksinstel-
lingen.

Parameters onder  
instellingen in het  
bedieningspaneel zijn 
onjuist ingesteld. 

1. Schakel de stroom naar de TTM NoXygen® uit.
2. In uitgeschakelde toestand, druk op pijltje naar 
links en pijltje naar beneden op het bedieningspaneel 
terwijl u de stroom weer inschakelt. 
3. Houd de pijltjes naar links en naar beneden  
ingedrukt tot "OFF NOW" op het display verschijnt.
4. Laat de pijlen los en schakel de stroom weer uit.
5. Sluit de stroom naar de TTM NoXygen® weer aan.
6. De TTM NoXygen® is nu in de fabriek ingesteld.

De veiligheidsklep van de  
installatie laat de systeemvloeistof 
ontsnappen.

Veiligheidsklep defect.

Er is niet genoeg
expansievolume in het
systeem beschikbaar.

Controleer de systeemdruk. Controleer de veilig-
heidsklep. (De openingsdruk van de veiligheidsklep 
moet 30% boven de systeemdruk liggen). Installeer 
een compensatorkuip. Zie instructies op bladzijde 2.
TTM NoXygen® vereist 6 liter vrije expansie
ruimte. Installeer een Offset expansievat bij het 
drukvat, zie instructies op pagina 2.

De drukvaten van de centrale 
werken intermitterend met TTM 
NoXygen®.

Het instelpunt tussen de 
magneetklep en de pomp 
is te krap ingesteld op het 
drukvat.

Er is niet genoeg
expansievolume in het
systeem beschikbaar.

Verhoog het instelpunt tussen de magneetklep en de 
pompsluiting. 

Monteer de Offset Equalizer aan het drukvat, zie 
instructies op pagina 2.

TTM NoXygen® werkt niet ook al is 
de tijd tussen 13.00-14.00.

Tijd verkeerd ingesteld. Om de tijdinstelling te wijzigen, zie pagina 5.
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