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reflex ’variomat’
Yleistä

Yleiskuva
’variomatin’ hydrauliikan
ohjausyksikkö

VG-perusastia

* 16

1 sulkuventtiili Rp 1 (peitetty)
pumpun painejohtoon

* 20

pinnanmittaus (öljyastia)

17 täyttö- ja tyhjennyspalloventtiili

2 paineenmittausmuunnin
3 magneettiventtiili (lisäsyöttö)

21 kalvo

18 VF-rinnakkaisastian liitäntä,
enint. 1 000 l  = 740 mm

4 lianerotin

* 19

5 sulkuventtiili Rp 1
ylivirtaukseen

aukko säiliön seinän ja kalvon
välisen ilman tasausta varten
(tasauskaari)

22 VG-perusastia

vedenmittausputken kaasunpoisto

19 *

20 *

6 moottoripalloventtiili
7 takaiskuventtiili
8 pumppu
9 ilmanpoisto (pumppu; peitetty)

NS

Y P

22

3

pumppujohdon kiertovesi

11

lisäsyöttövesi

reflex ’fillset’
(tarvikkeet)

ylivirtausjohdon kiertovesi

10 varoventtiili

21

13
12

’variomat’-ohjaus

2
11 kytkentäkaappi IP 54
1

12 suljettava pääkytkin
(vain ’variomat 2’)

9

13 ohjauspaneeli

10
4

’variomat’-liitäntäsarja
14 sulkuventtiili

6

15 joustavat liitäntäletkut

8

7 10 3

’variomat 2-1’
ohjausyksikkö

5

15

16 * 17

VG-perusastia

18 * kohdat 17,
19, 20 VG- tai
VF-astioihin
kiinnitetyissä
pusseissa

Poisvirtausyksikkö
Y
Ohjausyksikön tyyppimerkintä
5

2
tekninen tyyppi
pumppujen lukumäärä
pumpputyyppi

4
3

10

’variomat’ - yksityiskohdan suurennos

’variomat 2 - 1/ 60’
’variomat 2 - 2/ 75’
’variomat 1’
(vain yksi pumppu ja yksi tyyppi)

reflex ’variomat’
Yleistä
LCD-näyttö

Ohjauspaneeli (’variomat 2’)

Täyttötason näyttö
VG-perusastian (kohta 30) täyttötason
näyttö, vilkkuu täyttötason ollessa
virheellinen
Ilmoitusrivi
Aktiivisena olevan kaasunpoistoohjelman ja ilmoitusten näyttö
Painenäyttö
Verkoston paineen näyttö, vilkkuu painehäiriön aikana

Toimintojen
merkkivalot

Käyttötapapainikkeet
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Käsikäyttö (s. 20)

hand

Pysäytyskäyttö (s. 20)
Laitteisto pois käytöstä

stop

Automaattikäyttö
(s. 20)

Lisäsyötön magneettiventtiili (kohta 4)
quit

Ylivirtausmagneettiventtiili (kohta 7)

ok

auto

Ylivirtausmagneettiventtiili (vain kaksoispumppulaitteistoissa)

menu

Asiakasvalikon
avaaminen (s. 21)

error

Pumppu (kohta 10)
Pumppu (vain kaksoispumppulaitteistoissa)
Kuivakäyntisuojan
merkkivalo palaa, jos
VG-perusastian (kohta
30) täyttötaso laskee
liian alhaiseksi

Ohjauspainikkeet

Asiakasvalikossa
Parametrien syötön keskeyttäminen,
asiakasvalikosta poistuminen

error-virhemerkkivalo
antaa tilaviestin
ja ilmoituksen
potentiaalivapaasta
kytkennästä

Automaatti-, käsi-, pysäytyskäytössä
Ilmoitusten (esim. ”ER06 Täyttöaika ylitetty”) kuittaaminen
Käynnistysrutiinin selaaminen,
asiakasvalikon selaaminen,
parametrien muuttaminen
Parametrien valitseminen,
syötön vahvistaminen

45 %

Ohje:



Ohjauspaneeli (’variomat 1’)

tarkoittaa jäljempänä
asennus-, käyttö- ja
huolto-ohjeessa
”paina painiketta”

2.2bar

”auto”-merkkivalo
”error”-merkkivalo

reflex ’variomat’
Yleistä

Yleiset turvallisuusohjeet
reflex ’variomat’ on pumppuohjattu paineenpito-, kaasunpoisto- ja lisäsyöttöasema, jonka tärkeimmät osat ovat
paineanturilla, pumpulla, ylivirtausventtiilillä, lisäsyötön magneettiventtiilillä ja varoventtiilillä varustettu ’variomat’ohjausyksikkö sekä yksi tai useampi ’variomat’-astia.
Astian vesi- ja kaasutila on erotettu toisistaan kalvolla ilman painetyynyä.
Direktiivin 97/23/EY liitteen I olennaisten turvallisuusvaatimusten mukainen tekninen eritelmä näkyy tyyppikilvessä tai vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Liitteessä mainitulla yhdenmukaisuudella todistetaan painelaitteita koskevan EU-direktiivin 97/23/EY ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EU-direktiivin 2004/108/EY noudattaminen.
Asennus, käyttö, käyttöönottoa edeltävä tarkistus, toistuvat tarkistukset
kansallisten määräysten, Saksassa käyttöturvallisuusasetuksen, mukaisesti. Ammattitaitoisen ja erikoiskoulutetun henkilöstön on huolehdittava asennuksesta ja käytöstä tekniikan tason mukaisesti. Käyttäjän on huolehdittava Saksan käyttöturvallisuusasetuksen vaatimusten mukaisesti vaadituista käyttöönottoa edeltävistä,
laitteiston merkittävien muutosten jälkeisistä ja toistuvista tarkistuksista. Enimmäistarkistusaikavälit Saksassa
käyttöturvallisuusasetuksen 15 § (5):n mukaan ja ’variomat’-perus- ja rinnakkaisastioiden osalta direktiivin 97/23/
EY taulukon 2 mukaan, katso luku ”Tarkistusmääräajat”. Asennettavien ja käytössä olevien VG-perusastioiden
ja VF-rinnakkaisastioiden painerungossa ei saa olla näkyviä ulkoisia vaurioita. Liitos ei saa olla jännityksessä
(vääntynyt). Putkistot ja laitteistot eivät saa aiheuttaa lisäkuormitusta.
Asianmukainen asennus ja käyttöönotto on vahvistettava Asennus-, huolto- ja käyttöönottotodistuksella
(→ s. 33). Se on edellytys takuuvaatimuksille. On suositeltavaa, että Reflex-huoltopalvelu (→ s. 31) suorittaa ensimmäisen käyttöönoton ja vuosihuollon.
Ohjausyksikköön tai ’variomat’-astioihin kohdistuvat muutokset,
kuten hitsaustyöt tai kytkentöihin kajoaminen, on kielletty. Osia vaihdettaessa on käytettävä valmistajan alkuperäisosia.
Noudata parametreja
Valmistajaa, valmistusvuotta ja valmistusnumeroa koskevat tiedot sekä tekniset tiedot ilmoitetaan ’variomat’
VG -perusastioiden ja ’variomat’ VF -rinnakkaisastioiden tyyppikilvessä. Tarvittavat turvallisuustekniset toimenpiteet on suoritettava, jottei sivulla 29 ilmoitettuja sallittuja enimmäis- ja vähimmäiskäyttöparametreja (paine,
lämpötila, sähkötekniset lukemat) ylitetä tai aliteta. Sallittujen sähköteknisten lukemien ja vedenpuoleisen käyttöylipaineen ylittäminen on estettävä sekä käytön että täytön aikana.
Korroosio, inkrustaatio
’variomat’-astiat on valmistettu teräksestä ja pinnoitettu ulkopuolelta. Sisäpuolella oleva kalvo estää paisuntavettä pääsemästä suoraan kosketuksiin astian seinämien kanssa. Sellaisten astioiden seinämissä, joiden tekninen
eritelmä on AD 2000 (→ tyyppikilpi), on 0,1 mm:n syöpymislisä. Astioiden liitäntöjen sisäpinnat ovat työstämättömiä. Laitetta saa käyttää ainoastaan ulkoilmalta suojatuissa järjestelmissä, joissa ei käytetä syövyttäviä, kemiallisesti aggressiivisia tai myrkyllisiä nesteitä. Ilman hapen pääseminen kokonaisjärjestelmään permeaation,
lisäsyöttöveden jne. välityksellä on minimoitava käytön aikana luotettavasti. Vedenpuhdistuslaitteistojen rakenteen, asennuksen ja käytön on oltava teknisen kehityksen mukaista.
Lämmöneristys
Käyttäjän on kiinnitettävä varoitus ’variomat’-laitteiston läheisyyteen kuumavesiverkostoissa, joissa liian korkeat
pintalämpötilat aiheuttavat henkilövahinkojen vaaran.
Sijoituspaikka
On varmistettava, että sijoituspaikan kantavuus on riittävä ’variomat’ VG -perusastioiden ja ’variomat’ VF -rinnakkaisastioiden ollessa täynnä vettä. Laitteiston pystyttäminen on kielletty alueilla, joilla on maanjäristysriski.
Sijoituspaikan on oltava pakkaselta suojattu. Tyhjennysvettä varten on järjestettävä poistopaikka, tarvittaessa on
huolehdittava kylmän veden sekoittamisesta poistoveteen.
Sähköliitäntä
Ammattilaisen on suoritettava sähköinen kaapelointi ja liitäntä paikallisten voimassa olevien EVU-, VDE- ja ENmääräysten mukaisesti. Laite on kytkettävä jännitteettömäksi ennen työskentelemistä sähköisten osien parissa.
Tämän ohjeen ja erityisesti turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa ’variomat’-laitteiston rikkoutumiseen ja vikoihin, vaarantaa henkilöiden turvallisuuden ja vaikuttaa laitteiston toimintaan. Ohjeiden vastainen
menettely mitätöi oikeuden takuu- ja vastuuvaatimuksiin.
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reflex ’variomat’
Asennus

Toimituksen laajuus
Ohje:
Tarkista heti tilauksen saavuttua, ettei toimituksessa ole puutteita eikä tuotteissa
vaurioita. Kuljetuksessa syntyneistä vaurioista on ilmoitettava välittömästi.
Toimituksen laajuus kuvataan lähetyslistassa ja laatikon sisältö ilmoitetaan
laatikon päällä.

Toiminnan kannalta välttämättömät pääaggregaatit (→ a. s. 3)
’variomat’ Ohjausyksikkö
Liitäntäsarja
VG-perusastia

} kuormalavalla,
liitäntäsarja erillisessä laatikossa,
käyttöohje ja kytkentäkaavio muovitaskussa
ja erillisosat säiliön jalassa olevassa pussissa

Mahdolliset lisäosat
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’variomat’ VF-rinnakkaisastia ja joustava letkusarja sekä erillisosat
säiliön jalassa olevassa pussissa
Lämpöeristys
reflex ’fillset’ (jossa vakio- tai kontaktivesimittari)
Laajennusmoduuli
Väylämoduuli
Tietoliikennemoduuli (ohjauspaneeli kauko-ohjausta varten)

Sijoituspaikka
Päätä sijoituspaikka. Huomioi, että ohjausyksikkö on asetettava VG/VF-astioiden
viereen niiden kanssa samalle tasolle.
Sijoitustilaa koskevat vaatimukset:
− Pakkaselta suojattu, hyvin ilmastoitu tila, lämpötila > 0, enint. 45 °C
− Asiattomilla ei pääsyä
− Tasainen, kantokykyinen lattia, jossa on vedenpoistomahdollisuus
− Täyttöliitäntä DN 15, DIN 1988 T 4:n mukaan; maks. lepopaine 6,0 baaria
− Sähköliitäntä 230 V~, 50 Hz, 16 A ja eteen kytketyt FI-suojakytkimet:
laukaisuvirta 0,03 A

Lisäsyöttöveden laatu
Veden kovuuksien on noudatettava standardia VDI 2035. On suositeltavaa käyttää reflex ’fillsoft’ -laitteistoa.
Lianerotin (silmäkoko 250 μm) on asennettava lisäsyöttöjohtoon (integroituna reflex ’fillset’ -laitteistoon).

reflex ’variomat’
Asennus

’variomat’-ohjausyksikön pystyttäminen
Ohjausyksiköllä on useita pystytysvaihtoehtoja.
’variomat 1 ja 2-1’ yksipumppulaitteisto
’variomat’-ohjausyksikkö
’variomat’-ohjausyksikkö
VG-perusastian vasemmalla puolella VG-perusastian edessä
Suositeltu vaihtoehto

’variomat’-ohjausyksikkö
VG-perusastian oikealla
puolella

NS Y P

P Y NS

Pumput
verkostoon

Ylivirtaus
verkostosta

Lisäsyöttö
säiliöön
näytto

näytto

Yksipumppulaitteiston pystytys
näytto

’variomat 2-2’ kaksoispumppulaitteisto
’variomat’-ohjausyksikkö
VG-perusastian vasemmalla puolella
Suositeltu vaihtoehto

P
Y
NS

’variomat’-ohjausyksikkö
VG-perusastian oikealla
puolella
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P
Y
NS

Kaksoispumppulaitteiston pystytys

– Poista ohjausyksikkö kuormalavalta.
– Siirrä sijoituspaikkaan. Varmista, että ohjausyksikköä kannetaan
rungosta.
– Huomioi ohjausyksikön suuntauksen yhteydessä varusteiden
huollettavuus ja liitäntäjohtojen johdotusmahdollisuudet.
Yksipumppulaitteistojen pohjalevy on kääntyvä.
– Yhdistä ’variomat’-ohjausyksikkö VG-perusastiaan.
– Liitos ei saa olla jännityksessä (vääntynyt). Putkistot ja laitteistot eivät saa
aiheuttaa lisäkuormitusta.
– Ohjausyksikön varoventtiili (27) on varustettava rakennuksen
puolelta puhallusjohdolla, joka on asetettava niin, ettei sen kautta
ulos tuleva väliaine aiheuta henkilövahinkoja.

Tarra
3
1
2
Liitäntälaippa
VG-perusastia, enint.  740 mm
1 Ylivirtauskeräimen
liitäntä

VG-perusastian pystyttäminen

2 Pumpun

Tarra

liitäntä

3

– Suuntaa VG-perusastia siten, että tarra, jossa on liitäntä ohjausyksikön
liitoskohtiin (2 x ulkokierre), on näkyvissä, ja etäisyys ohjausyksikköön
vastaa liitäntäsarjan pituutta.
– Asenna pinnanmittausyksikkö (→ s. 9) ja erillisosat (→ s. 8).
– Ruuvaa liitäntäsarja 1 2 ruuviliitoksineen alemman säiliön laipan
vapaisiin 1" putkinippoihin tiivisteen kera.
– Kaksoispumppulaitteistoissa on huomattava, että pidempi letku on
tarkoitettu pumpun imupuolen ja säiliön väliseen liitäntään.
– Ylivirtauskeräimen liitäntää 1 ja pumpun liitäntää 2 ei saa missään
tapauksessa vaihtaa. Pumpun kuivakäynnin vaara.
– Ohjausyksikkö on ehdottomasti asetettava samalle tasolle VG- ja
VF-astioiden kanssa. Ohjausyksikköä ei saa missään tapauksessa
asettaa astioita korkeammalle.

3 VF-rinnakkaisastian
letkusarjan
liitäntä
(valinnainen)

1

Liitäntälaippa
VG-perusastia,
alk.  1 000 mm

2

reflex ’variomat’
Asennus

VF-rinnakkaisastian pystyttäminen

→ a. kuva s. 7

VF-rinnakkaisastian mukana oleva letkusarja 3 on asennettava sitä varten
varattuun VG-perusastian poistoon ja putkitettava erikseen rakennuksen puolelta.
Vähintään 1 000 l:n Ø 1000 mm:n VG-perusastioiden laipassa on käytettävissä
ainoastaan kaksi R 1 -liitosnippaa. Tällöin VF-rinnakkaisastian letkusarjan
liitäntä on asennettava T-kappaleen 2 avulla. (kuva s. 7)
Asenna ilman
suojusta.

26

Irto-osakuva

VG- ja VF-astioiden erillisosien
asentaminen
28

Vedenmittausputken kaasunpoisto, kalvokammion ilmaaminen (tasauskaari)
Erillisosat on kiinnitetty säiliön jalustaan ja pakattu PE-pussiin.
VG- ja VF-astiat, enint. Ø 740 mm:
– Ilmauskomponentti, jossa tuuletussuoja (26)
– Vähennysmuhvi Rp ½ x Rp ⅜
VG- ja VF-astiat, väh. Ø 1 000 mm:
– Ilmauskomponentti, jossa tuuletussuoja (26)
– Vähennyskappale R 1 x Rp ⅜

rakennuksen
puolella

Astia, enint.  740 mm

Asenna ilman
suojusta.

26
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Nämä osat on tiivistettävä, kiinnitettävä yhteen ja asennettava säiliön keskimmäiseen säiliöliitäntään. Tuuletussuojan muovisuojus on poistettava.

Irto-osakuva

Kalvokammion tuuletusta ja ilmanpoistoa varten tarkoitettuun säiliön liitäntään on
asennettava ohessa toimitettu tasauskaari (28) kiristysrengasliitoksella.

Huomio! Tasauskaarta (28) ei saa sulkea. Rakennuksen puolelle on järjestettävä
vedenpoistomahdollisuus esim. suppilon avulla.
Astia, alk.  1 000 mm

reflex ’variomat’
Asennus
Pinnanmittausyksikön asentaminen
VG-perusastiaan
Asenna pinnanmittaus vasta sitten, kun VG-perusastia on lopullisessa sijoituspaikassaan. Poista perusastian jalustassa oleva kuljetusvarmistin (puupalikka) ja laita tilalle paineenmittausrasia (23). 1 000 l:n (Ø 1000 mm) ja sitä suuremmissa astioissa pinnanmittausyksikkö on kiinnitettävä ohessa toimitetuilla ruuveilla.
Näkymä edestä

Näkymä päältä

– Poista
kuljetusvarmistin.
– Työnnä öljynpainemittausrasia alas ja
ruuvaa se kiinni jalustaan, jos säiliön koko
on vähintään 1 000 l
(Ø 1000 mm).

– Varmista vapaa
seisontapaikka.
– Älä kallista mäntiä.

HUOMIO
Pinnanmittauksen esteettömän toiminnan varmistamiseksi on ehdottomasti huomioitava seuraavat seikat:
– Säiliön on seisottava pystysuorassa ja vapaasti tukevalla, tasaisella pinnalla (ei saa ruuvata kiinni eikä
betonoida jne.).
– Täyttötason nollatasauksen saa suorittaa ainoastaan, kun astia on asennettu paikoilleen ja se on tyhjä.
– Pinnanmittausyksikön asennuksen jälkeen säiliön jalustaan ei saa kohdistua iskuja (esim. astiaa
pystytettäessä/kallistettaessa).
– VG-perusastia ja ensimmäinen VF-rinnakkaisastia on aina liitettävä joustavasti ohessa toimitetun
liitäntäsarjan avulla.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa mittausvirheisiin sekä pinnanmittausyksikön
virhetoimintoihin ja vaurioitumiseen.
Tietoa pinnanmittauksista:

VG
200 l
VG
300 - 500 l
VG 600 - 1 000 l
VG 1 500 - 2 000 l
VG 3 000 - 5 000 l

:
:
:
:
:

0 - 4 bar
0 - 10 bar
0 - 25 bar
0 - 60 bar
0 - 100 bar

Pinnanmittausyksikön asentaminen
VG-perusastiaan
Lämpöeristys asetetaan VG-perusastian ympärille ja suljetaan vetoketjulla. Erityisesti lämmitysverkostoissa on suositeltavaa, että VG-perusastia ja paisuntajohdot eristetään
lämmönhukan estämiseksi. VF-rinnakkaisastioiden eristäminen ei ole välttämätöntä.
Koska kalvon ja astian seinämän välissä on ilmaa, kannen
eristäminen ei ole tarpeen.
Rakennuksen puoleinen eristys on suositeltavaa, jos kondenssivettä muodostuu.

’variomat 2-2’, jossa
VG-perusastia ja lämpöeristys
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reflex ’variomat’
Asennus
’variomat’-ohjausyksikön liittäminen,
paisuntajohdot
Yksityiskohta – kytkentä
Yksityiskohta – kytkentä

enint. 70 °C

≥ 500

ylhäältä

Paisuntajohtojen
mitoitus
Päävirta V̇
kiertovesi

reflex ’fillset’
NS Y

Lisäsyöttö p ≤
6 baaria

P

kaasupitoinen
alhaalta
laskuputkena
tai sivulta

kaasuton

≥ 500

Päävirta V̇
kiertovesi
Ohjausyksikkö

VG-perusastia

Liitäntäsarja G 1

10

variomat 1
variomat 2-1/...
variomat 2-2/35
variomat 2-2/...
p0 ≤ 3,5 baaria
variomat 2-2/...
p0 > 3,5 baaria

DN
25
x

DN
32

DN
40

DN
50

VF-rinnakkaisastia

reflex ’SU-pikaliitäntä’
R 1x1
Johto DN 25
rakennuksen puolella

kaasupitoinen

kaasuton

hitsattu
alhaalta
pintasaumalla
ei sallittu
Päävirta V̇
kiertovesi

x
x
x
x

- p0 = vähimmäiskäyttöpaine, → s. 15
- > 10 m:n paisuntajohdot, käytä yhtä
kokoa suurempaa
Paisuntajohdot (Y, P)
’variomatiin’ on yhdistettävä aina kaksi paisuntajohtoa (Y, P)
lisätoimintona olevan kaasunpoiston vuoksi. Paisuntajohtojen koon on vastattava vähintään annettuja taulukkoarvoja
riippumatta ’variomatin’ nimellisestä liitäntähalkaisijasta.
Ylivirtausjohto (Y) on kytkettävä suhteessa verkoston virtaussuuntaan ennen pumppujohtoa (P). ’variomat’ on kytkettävä verkoston asianmukaiseen päävirtaamaan.
Väliaineen enimmäislämpötila kytkentäkohdassa 70 °C,
glykolipitoisuus enint. 50 %.
Karkean lian sisäänpääsyn ja ’variomat’-lianerottimen ylikuormituksen välttämiseksi kytkentä on suoritettava yllä
olevan kaavion mukaisesti (katso ”Yksityiskohta - kytkentä”).
Lämmitysverkoston ja käyttövesilisäsyötön putkijohdot on
huuhdeltava ennen käyttöönottoa.
Standardin DIN EN 12828 (ennen DIN 4751 T 2) mukaisissa vesilämmitysjärjestelmissä on huolehdittava siitä, ettei
’variomat’-laitteiston ja lämmönkehittimien väliin asenneta
sulkuhanoja ja että asennettavat sulkuhanat ovat varmistettuja. Muussa tapauksessa lämmönkehittimet on suojattava
yksitellen.
(suositellaan ’variomatille’)

Yksittäissuojaus: ’variomatin’ hyvän kaasunpoistotehon
vuoksi myös yhden lämmönsiirtimen verkostoihin on suositeltavaa asentaa kalvopainepaisunta-astia (esim. ’reflex N’).
Lisäsyötön liitäntäjohto: Jos lisäsyöttöjohto liitetään suoraan käyttövesiputkistoon, eteen on kytkettävä reflex ’fillset’
(sulkuhanat, takaiskuventtiili, vesimittari, lianerotin). Jos
reflex ’fillsetiä’ ei asenneta, lisäsyötön magneettiventtiilin
suojaksi on asennettava vähintään lianerotin, jonka silmäkoko on ≤ 0,25 mm. Lianerottimen ja magneettiventtiilin välisen
johdon on oltava mahdollisimman lyhyt ja se on huuhdeltava.
Jos automaattista lisäsyöttöä ei liitetä, lisäsyöttöjohdon liitäntä (NS) on suljettava tulpalla R ½.
Ohje: Jos manuaalinen lisäsyöttö tapahtuu liian myöhään,
’variomat’-paineenpitoasemaan tulee häiriötila.
’variomat’-lisäsyötön magneettiventtiilin lepopaine p ei saa
ylittää 6,0 baaria. Tarvittaessa on esikytkettävä paineenalennusventtiili.

reflex ’variomat’
Asennus
Asennuskaaviot

reflex ’variomat 1’ yhden kattilan verkostossa
≤ 350 kW, < 100 °C, lisäsyöttö käyttövedellä

Ohjeita asentajalle
Paisuntajohtoon ei tarvitse
asentaa ylimääräisiä paluuventtiilejä.

’reflex’

Käyttövesiputkistoon liitettäessä eteen on kytkettävä
integroidulla takaiskuventtiilillä
varustettu reflex ’fillset’.

Kytkentä puhdas
→ s. 10
≥ 500

tR ≤ 70 °C

25 1)

Jos eteen ei ole kytketty reflex
’fillsetiä’, rakennuksen puolelle lisäsyöttöön on kytkettävä
suodatin, jonka silmäkoko on
≤ 0,25 mm.
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Käyttövesi

P

Y

NS

VG-perusastia

reflex ’fillset’

1)

Käytä mallissa DN
32 yli 10 m:n mittaisia
paisuntajohtoja.
→ sivu 12

’variomat 1’
Kattilan ja verkoston suojaus
Paineenpito, kaasunpoisto ja lisäsyöttö

Lisäsyötön liitäntä suoraan
käyttövesiputkistoon

11

reflex ’variomat 1’ kaukolämpöverkostossa,
lisäsyöttö kaukolämpökierron kautta

Ohjeita asentajalle
Kaukolämpövesi sopii yleensä parhaiten lisäsyöttövedeksi. Vedenpuhdistusta ei
tarvita.

Kytkentä
puhdas → s. 10

’reflex’

≥ 500

tR ≤ 70 °C, kaukolämpökierto

tR ≤ 70 °C

25 1)
P

VG-perusastia

rakennuksen
puolella

Y

NS

’variomat 1’

suodatin paineen- SV
rajoitin
Lisäsyötön liitäntä kaukolämpökiertoon; sovi
asiasta lämmöntoimittajan kanssa

Kehittimen ja laitteiston suojaus
Paineenpito, kaasunpoisto ja lisäsyöttö

Kytkennät on mukautettava paikallisiin olosuhteisiin.
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Asiasta on sovittava lämmöntoimittajan kanssa. Huomioi
liitäntäolosuhteet.
1)

Käytä mallissa DN
32 yli 10 m:n mittaisia
paisuntajohtoja. → sivu 12
’variomat 2’:
Kaukolämpöä ja muita erityisvaatimuksia varten on
käytettävissä valinnainen
kortti, jossa on 6 digitaalista
tulokosketinta ja 6 jännitteetöntä lähtökosketinta sekä
paine- ja pintalähdöt erotusvahvistimen kautta.
Ota meihin yhteyttä.

reflex ’variomat’
Asennus
reflex ’variomat 2-1’ verkostossa, jossa on keskitetty
paluuveden sekoitus, lisäsyöttö pehmennyslaitteiston kautta

Ohjeita asentajalle

reflex ’ETpaineenalennusastia’

’variomat’ on aina kytkettävä
päävirtaamaan, jotta
asianmukaisesta osavirrasta
voidaan poistaa kaasu.
Keskitetyssä paluuveden
sekoituksessa tämä on
verkoston puoli. Tällöin
kattila varustetaan
yksittäissuojauksella.

Kytkentä puhdas
→ s. 10
≥ 500

’reflex’

tR ≤ 70 °C

25 1)
P

Y

Jos reflex ’fillsetin’ suorituskyky (kVS = 1 m³/h) ylitetään,
lisäsyötön syöttöletku on
varustettava vaihtoehtoisesti
rakennuksen puolelta vastaavalla liitäntäsarjalla. Suodattimen silmäkoko saa olla
enintään 0,25 mm.
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NS

käyttövesi

VG-perusastia

reflex ’fillset’

reflex ’fillsoft’

1)

’variomat 2-1’
Kattilan yksittäissuojaus

Verkoston suojaus
Paineenpito, kaasunpoisto ja lisäsyöttö

Paisuntajohtojen mitoitus
→ Reflex-tarkistusluettelo
paineenpitojärjestelmille
katso sivu 12

Lisäsyötön liitäntä, kemiallinen
vedenpuhdistus

12

reflex ’variomat 2-2’ usean kattilan verkostossa,
syöttövesi > 100 °C, lisäsyöttö pehmennyslaitteiston kautta

Ohjeita asentajalle
Vedenpuhdistuslaitteistoissa
pehmennyslaitteiston eteen
asennetaan takaiskuventtiilillä ja vesimittarilla varustettu
reflex ’fillset’.

reflex ’ETpaineenalennusastia’

Monikattilaverkostoissa yksittäissuojaus on varustettava
’reflexillä’.

Kytkentä puhdas
→ s. 10
≥ 500

’reflex’

P

tR ≤ 70 °C

On mahdollista liittää useita
VF-rinnakkaisastioita.

Y
1)

1)
NS

VF-rinnakkaisastia

käyttövesi

VG-perusastia

putkisto
rakennuksen
puolella

reflex ’fillset’

’variomat 2-2’

Verkoston suojaus
Paineenpito, kaasunpoisto ja lisäsyöttö

Kytkennät on mukautettava paikallisiin olosuhteisiin.

Lisäsyötön liitäntä, kemiallinen
vedenpuhdistus

Paisuntajohtojen mitoitus
→ Reflex-tarkistusluettelo
paineenpitojärjestelmille
katso sivu 12

reflex ’variomat’
Asennus

Sähköliitäntä
Ammattilaisen on suoritettava sähköinen kaapelointi ja liitäntä voimassa olevien paikallisten (EVU) ja VDEmääräysten mukaisesti. Laite on kytkettävä jännitteettömäksi ennen työskentelemistä sähköisten osien
parissa. Tämän ohjeen liitteenä olevia perusteellisia liitäntäkaavioita on ehdottomasti noudatettava.
Seuraavat ohjeet koskevat vain vakiolaitteistoja ja rajoittuvat olennaisilta osin välttämättömiin rakennuksen
puoleisiin liitäntöihin.
– Irrota kytkentäkaapissa (13) olevat kaksi ristikantaruuvia.
– Avaa kansi.
– Vie kaikki vedettävät kaapelit kaapeliläpiviennin läpi.
Huomio! Käytä vain asianomaiselle kaapelille sopivaa kaapeliläpivientiä.
– Kytke kaikki kaapelit (ks. myös seuraava kaavio ja liitinkaavio).
– Rakennuksen puoleisen suojauksen osalta on huomioitava sivulla 29 ilmoitetut liitäntätehot.
Liitinkaavion yleiskuva, piirilevy - ’variomat 2’

I/O piirilevy - yksipumppulaitteisto

Nimitys
Syöttö
(230 V)
Syöttö
(400 V)

Lisäsyöttö (4)
(230 V)
Kuivakäyntisuojan
ilmoitus
(jännitteetön)
Koonti-ilmoitus
(jännitteetön)
Pinnanmittaus
(paineenmittausrasia) (8)
Kontaktivesimittari
(valinnainen)
Paineenmittausmuunnin (4)

Pumppu 1 (2)
(230 V)

Pinne
X0 / 1
X0 / 2
X0 / 3
X0 / 1
X0 / 2
X0 / 3
X0 / 4
X0 / 5
4
5
6
13
14
23
24
25
35
36
37
38
43
44
39
40
41
42
15
16
17

I/O piirilevy - kaksoispumppulaitteisto

Signaali
L
N
PE
L1
L2
L3
N
PE
Y1
N
PE

Ohjeet
johdotus liitinrimassa sulakkeiden vieressä;
kaapeloitu valmiiksi, varustettu turvapistokkeella
johdotus liitinrimassa suojusten vieressä
- ’variomat 2’ kaapeloidaan rakennuksen puolelle

kaapeloidaan rakennuksen puolelle, valinnainen

kaapeloidaan rakennuksen puolelle, valinnainen
NC
COM
NO
+18 V
GND
AE
PE (näyttö)
+24 V DC
E1
+18 V
GND
AE
PE (näyttö)
M1
N
PE

kaapeloidaan rakennuksen puolelle, valinnainen

kytketty kytkentäkaappiin, kytke pistoke rakennuksen
puolelta paineenmittausrasiaan ja ruuvaa kiinni
kaapeloidaan rakennuksen puolelle, lisäksi hyppyliittimeen J2 liitetään nastat 7/8 (katso yllä olevaa kuvaa)
kytketty

kytketty
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J2
→

7/8 (neljäs vasemmalta)
käytössä
kontaktivesimittarin tulokset analysoitavissa

reflex ’variomat’
Asennus
Signaali
Ohjeet
M2
N
kytketty
PE
Pumppu 1 (2)
6K1 / 2
U
(400 V)
6K1 / 4
V
6K1 / 6
W
X0 / 6
PE
Pumppu 2
6K5 / 2
U
(400 V)
6K5 / 4
V
6K5 / 6
W
X0 / 7
PE
7
Y2
Ylivirtausmagneetti8
N
kytketty
venttiili 1 (5)
9
PE
10
Y3
Ylivirtausmagneetti11
N
kytketty
venttiili 2
12
PE
55
GND
Moottoripalloventtiili 1
56
+24 V
syöttö
57
0–10 V
säätösuure
58
0–10 V
kuittaustieto
51
GND
Moottoripalloventtiili 2
52
+24 V
syöttö
53
0–10 V
säätösuure
54
0–10 V
kuittaustieto
Liitäntä sijaitsee näytön piirikortissa kytkentäkaapin oven vasemmassa alakulmassa.
RS-485-liitäntä
Kuvaus → s. 24
Nimitys
Pumppu 2
(230 V)

Pinne
18
19
20

Maadoitusliitin

14

Sulake L
Elektroniikka ja
magneettiventtiilit

Nimitys
Syöttö
(230 V)
Lisäsyöttö (4)
(230 V)
Koonti-ilmoitus
(jännitteetön)
Pinnanmittaus
(paineenmittausrasia) (8)
Paineenmittausmuunnin (4)
Pumppu 1 (2)
(230 V)
Ylivirtausmagneettiventtiili 1 (5)

Pinne
1
2
3
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
4
5
6
7
8
9

Signaali
PE
N
L
Y1
N
PE
COM
NC
NO
PE
- taso
+ taso
PE
- paine
+ paine
PE
N
M1
Y2
N
PE

Sulake N
magneettiventtiilit

Liitinkaavion yleiskuva, piirilevy - ’variomat 1’

Ohjeet
’variomat 1’, johto kaapeloitu ja varustettu turvapistokkeella

näyttö
signaali
+ 18 V
näyttö
signaali
+ 18 V

kytketty

reflex ’variomat’
Ensimmäinen käyttöönotto
Nimitys
Moottoripalloventtiili 1

RS-485-liitäntä

Pinne
25
26
27
28

Signaali
0–10 V
0–10 V
GND
+24 V

Ohjeet
säätösuure
kuittaustieto
syöttö

Laitteistossa ’variomat 1’ vain ohjelmistopäivitystä varten

- Laitteistossa ’variomat 1’ ulkoinen suojaus saa olla enintään 16 A

Pehmeä käynnistys
Seuraavia ohjeita noudatetaan ainoastaan erityisasetuksien ollessa käytössä ja pehmeän
käynnistyksen ollessa epäkunnossa.
Kaikkiin ’variomat 2’-paineenpitolaitteistoihin kuuluu vakiovarusteena pumpun pehmeä käynnistys- ja pysäytyslaitteisto. Käynnistys- ja pysäytysajat sekä moottorin käynnistysvääntömomentit voidaan asettaa huoltovalikossa (mahdollista vain asiakaspalvelun välityksellä). Vakioasetuksena käynnistys- (tup) ja pysäytysajaksi
(tdown) on määritetty noin kolme sekuntia, eikä näitä asetuksia tule muuttaa. Pumpulle tarkoitettu toimintateho
ohjataan pehmeään käynnistykseen ainoastaan käynnistyksen ja pysäytyksen aikana. Sen jälkeen teho kytketään pääreleelle. ’variomat 1 ja 2-1’-laitteistossa ainoastaan yksi pumppu (moottori 1) on varustettu pehmeällä
käynnistyksellä.
Huomio:
Jos pehmeä käynnistys vaurioituu, pumppu on tarkistettava jäykkyyden, tukosten ja muiden häiriöiden varalta.
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’variomat’-ohjaus on valmiina ensimmäistä käyttöönottoa
varten.

reflex ’variomat’
Ensimmäinen käyttöönotto

Käyttöönoton edellytykset
–
–
–
–
–

VG- ja VF-astioiden pystytys ja ’variomat’-ohjausyksikön asennus on suoritettu loppuun.
Vedenpuoleinen liitäntä järjestelmään on suoritettu.
Liitäntälaitteisto on ilmattu ainakin karkeasti.
Astia tai astiat eivät saa olla vedellä täytettyjä.
Sähkönpuoleinen verkkoliitäntä on suoritettu voimassa olevien VDE- ja paikallisten EVU-määräysten mukaisesti.

Suosittelemme, että Reflex-huoltopalvelu suorittaa seuraavat vaiheet ja käyttöhenkilöstön ohjeistuksen (→ S. 31,
maksullinen suoritus voimassa olevan bruttohinnaston mukaisesti).

Käynnistysrutiini
Käynnistysrutiini alkaa, kun ohjaus kytketään ensimmäisen kerran päälle. Sen avulla
asetetaan ’variomatin’ käytön edellyttämät parametrit. Jos jokin arvo on syötetty väärin,
käynnistysrutiinin voi aloittaa uudelleen painamalla quit-painiketta.
Huomio: Käynnistysrutiini voidaan suorittaa vain kerran. Kun se on tehty, parametrien
muutokset on suoritettava asiakasvalikon kautta (→ s. 21).

variomat

’variomatin’ käynnistysrutiini alkaa automaattisesti, kun
ohjaus kytketään ensimmäisen kerran päälle.



ok

Siirry kielen valintaan painamalla ok:
16

Maa: D
D GB F NL PL

Valitse kieli maatunnuksen mukaan (esim. D, jos haluat
valita saksan) ja vahvista painamalla ok.



Lue
käyttöopas!

Näyttöön tulee viesti, jossa neuvotaan lukemaan tämä
käyttöohje. Vahvista painamalla ok.



Säädä tässä vähimmäiskäyttöpaine p0 laitteiston staattisen korkeuden mukaisesti (katso myös seuraava kaavio)
ja vahvista painamalla ok.



Väh.käyt.paine
P0 = 1,5 bar

ok

ok

ok

pSV [bar] = varoventtiilin vastepaine lämmönkehittimessä
pmax [bar]
≥ 0,5 bar
pe

[bar] = loppupaine = ylivirtaus auki

0,3 bar

pa

[bar] = alkupaine pumppu päällä

0,4 bar

p0

[bar] = pstaattinen + phöyrystys + 0,2 bar (suositus)

≥ 0,3 bar

pst

[bar] = staattinen paine (= staattinen korkeus) / 10)

0...0.2 bar

*
*

pSV

H, pst

p0

*

Häiriöilmoitus paineen
alittuessa tai ylittyessä;
’variomat 2’-laitteistossa
sulkeutuu lisäksi mekaaninen ylivirtausventtiili, jos
p0 alitetaan

reflex ’variomat’
Ensimmäinen käyttöönotto
Kellonaika:
18:46:29

Säädä ensin ajankohtainen tunti (tässä: 18) nuolinäppäinten
avulla ja vahvista painamalla ok. Aseta sitten minuutit
(tässä: 46) ja sekunnit (tässä: 29).



Päivämäärä:
29.11.01

Säädä ensin ajankohtainen päivä (tässä: 29) nuolinäppäinten
avulla ja vahvista painamalla ok. Aseta sitten kuukausi
(tässä: 11) ja vuosi (tässä: 01).



2%
Nollaus

2,1 bar

Huomio! VG-perusastian on oltava tyhjä.

Tässä tarkistetaan, onko VG-perusastian jalustassa sijaitsevan
pinnanmittauksen (öljyastia) antama signaali uskottava ohjaukseen tehtaalla syötettyyn astiaan nähden. Asianmukaista tasausta varten ’variomat’-laitteisto on ehdottomasti asennettava
ammattimaisesti tämän ohjeen mukaan. (→ a. s. 9)



00800 l 740 mm
GB = 0149 kg

Tässä astiatyyppi voidaan punnita (ks. VG-perusastian
kyljessä oleva tyyppikilpi).

0%
2,1 bar
Nollaus suoritettu

Kun nollaus on suoritettu, se ilmoitetaan sanallisesti. Näkyviin
tulee ilmoitusteksti ”Nollaus suoritettu”. Tällöin kaksi seuraavaa kohtaa ohitetaan.



Jos ohjauksen tunnistama arvo ei ole uskottava, ilmoitusriville
tulee näkyviin teksti ”Tyhjennä säiliö + toista nollaus”.



0%
2,1 bar
Tyhjennä säiliö

ok

ok

ok

ok

ok
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Nollauksen
keskeytys?

Päätä
ohjelma?
0%

ei

kyllä

2,1 bar
Stop

Jos nollausta ei edellä mainittujen seikkojen tarkistamisesta
huolimatta voida suorittaa, se voidaan keskeyttää. Keskeytys
tapahtuu painamalla ok-painiketta ilmoituksen ”Tyhjennä säiliö
+ toista nollaus” jälkeen.
Näkyviin tulee kysymys ”Nollauksen keskeytys? kyllä/ei”.
Valitse oikea vaihtoehto nuolinäppäimen avulla. Jos
valitaan ”kyllä”, huoltovalikossa on valittava oikea säiliö
käynnistysrutiinin päättymisen jälkeen (asiasta ilmoitettava
Reflex-huoltopalveluun).



Käynnistysrutiinin lopussa kysytään, poistutaanko
käynnistysrutiinista. Jos valitset vastauksen ”kyllä” ja
vahvistat painamalla ok, laitteisto siirtyy automaattisesti
pysäytyskäyttöön. Laitteisto on jätettävä pysäytyskäyttöön
muiden käyttöönottotoimenpiteiden ajaksi.
Jos valitset ”ei”, käynnistysrutiini alkaa uudelleen.



Laitteisto on nyt pysäytyskäytössä.
Huomio! Älä vaihda vielä
automaattikäyttöön.

ok

ok

reflex ’variomat’
Ensimmäinen käyttöönotto

Astioiden ja ohjausyksikön täyttö
Seuraavat ohjeet koskevat kaikkia ’variomat’-laitteistoja, joissa on VG-perusastia ja/tai
yksi tai useampi VF-rinnakkaisastia (paisunta-astia).
Tärkeää: VG- ja VF-astioiden on oltava tyhjiä, kun ’variomat’-ohjausta säädetään.
Ennen astioiden täyttöä on tämän vuoksi ehdottomasti suoritettava pinnanmittauksen nollaus. (katso käynnistysrutiini/asiakasvalikko).
1. Täyttö letkulla astian täyttö- ja tyhjennyspalloventtiilin (17) kautta.

24

Tätä vaihtoehtoa suositellaan ja se on käytännöllinen, jos ’variomatin’ vedenpuoleista automaattista lisäsyöttöä ei vielä ole kytketty.
Liitä tätä varten vesiletku vesijohtoverkostosta astian täyttö- ja tyhjennyspalloventtiiliin
(17). Avaa ohjausyksikön ja astian väliset varmistetut sulkuhanat (tehdasasetuksena auki).

0%

2,1 bar
Stop

Kytke ohjaus päälle (→ s. 16) ja aseta käyttötilaksi ”Stop”.
(Säiliön vesitilanteen näyttöä varten). Näytössä pitäisi nyt näkyä ”0%”.

30%

2,1 bar
Stop

Avaa täyttö- ja tyhjennyshana (24) ja täytä säiliö:
– Lämmitysjärjestelmä
noin 30 %
– Jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmä
noin 50 %

2. Täyttö lisäsyötön magneettiventtiilin kautta
18

Avaa lisäsyötön magneettiventtiili käsikäytössä ja täytä säiliö
(→ s. 20).





stop

hand

Pumppujen ilmaaminen

12

Edellytys: ’variomatin’ VG-perusastia on täytetty (ks. edellä mainittu kohta),
varmistetut palloventtiilit ovat auki (tehdasasetuksena auki).
Irrota paineenpitopumpun ilmausruuvi (9) ja ilmaa, kunnes ulos valuu kuplatonta
vettä. Väännä ilmausruuvi takaisin paikoilleen, kiristä ja tarkista tiiviys. Toista
toimenpiteet ’variomat 2-2’-laitteistossa toiselle pumpulle.
On mahdollista, että nämä toimenpiteet on toistettava useaan kertaan,
jos pumpun/pumppujen teho ei parane.
Varoitus: korkeissa lämpötiloissa;
noudata yleisiä turvallisuusohjeita.
Esimerkki:
Ilmausruuvit,
’variomat 2-2/60’

reflex ’variomat’
Ensimmäinen käyttöönotto



Automaattikäyttö

auto

Asetusten valitsemisen, kokonaislaitteiston täyttämisen ja karkean ilmaamisen jälkeen
voidaan siirtyä automaattikäyttöön. ’variomat’ suorittaa nyt 12 tuntia (asiakasvalikossa
asetettava aika) jatkuvaa kaasunpoistoa ja siirtyy sen jälkeen automaattisesti suorittamaan jälkikaasunpoisto-ohjelmaa.

’variomat’ on nyt käytössä.
Tässä vaiheessa Reflex-huoltopalvelun ensimmäisen käyttöönoton toimenpiteet
on suoritettu loppuun.

Lianerottimen puhdistaminen
Varoitus: noudata yleisiä turvallisuusohjeita.
Lianerottimet on puhdistettava viimeistään jatkuvan kaasunpoistoajan päätyttyä.

30%

2,1 bar
Stop

Aseta laitteisto pysäytyskäyttöön.



stop

– Sulje ’variomatin’ palloventtiili.
– Käännä lianerottimen (4) suojus irti. (Avaa hitaasti, tasaa putkiosan ylipaine).
Irrota yhdessä lianerottimen holkin kanssa.
– Vedä suodatin suojuksesta ja huuhtele puhtaalla vedellä. Harjaa pehmeällä harjalla.
– Aseta suodatin takaisin suojukseen, tarkista tiiviste vaurioiden varalta ja kierrä takaisin
lianerottimen runkoon.
– Avaa palloventtiili.
– Ilmaa pumppu (8) ilmausruuvin (9) avulla.
– Sulje ilmausruuvi (9).
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Lianerotin (4)

Lianerottimen holkki

Tässä vaiheessa ensimmäinen käyttöönotto on suoritettu
loppuun.

reflex ’variomat’
Käyttö



Automaattikäyttö

auto

Yleistä
Automaattikäytön saa käynnistää vasta, kun ensimmäiseen käyttöönottoon liittyvät vaiheet on onnistuneesti suoritettu. Toiminto paineenpito, paisuntavolyymien kompensointi,
kaasunpoisto ja automaattinen lisäsyöttö on silloin aktiivisena.
Pumppua ja ylivirtausmoottoripalloventtiiliä ohjataan niin, että paine pysyy jatkuvasti noin
± 0,2 baarin rajoissa. Sähköinen ohjaus valvoo toimintoja. Häiriöistä tulee ilmoitus ja ne
analysoidaan. Jos vakioasetusta ei ole muutettu, ’variomat’ suorittaa ensimmäisen käyttöönoton jälkeen asiakasvalikossa määritetyn ajan ohjelmaa jatkuva kaasunpoisto.
Kaasunpoisto-ohjelmavaihtoehdot
Jatkuva kaasunpoisto
Tehostettu kaasunpoisto käyttöönoton ja laitteistoon yhteydessä olevan putkiston korjausten jälkeen. Kaasunpoistojaksoja suoritetaan peräkkäin jatkuvaa kaasunpoistoa varten
asetetun ajan (perusasetus 12 h). Sen jälkeen ohjaus siirtyy automaattisesti jälkikaasunpoistoon.

30 %
2,1 bar
Jatk. ilmanp.

Jaksoittainen kaasunpoisto, säästötila automaattikäytössä
Toimii esiasetetun aikataulun mukaan. Kaasunpoisto tapahtuu asetetuin väliajoin ja kestää määrätyn ajan. Asetukset voidaan tehdä huoltovalikossa. Lisäksi on mahdollista sallia
jaksoittainen kaasunpoisto ainoastaan tiettynä ajanjaksona. (Huoltovalikko)

30 %
2,1 bar
Interv. ilmanp.

Jälkikaasunpoisto
Suoritetaan automaattisesti aina pumpun oltua käynnissä. (Asiaankuuluva ylivirtausmoottoripalloventtiili aukeaa pumpun sammutussignaalin jälkeen.) Pumppu ja venttiili pysyvät
huoltovalikossa määritetyn ajan samanaikaisesti käytössä.
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Valitun kaasunpoisto-ohjelman tyyppi näkyy ilmoitusrivillä ainoastaan ohjelman
ollessa käynnissä.

Käsikäyttö
Käsikäytössä kaikki pumput ja magneettiventtiilit voi kytkeä päälle tai pois päältä. Käsikäyttö aktivoidaan painamalla hand-käyttötapapainiketta. Viereinen ilmoitus tulee näyttöön.
Kaikki käytössä olevat pumput tai magneettiventtiilit kytketään pois toiminnasta.

Valitse P1 (vilkkuu)






hand

30 %
2,1 bar
P1! P2 U1! U2 NS

Esimerkki: Pumpun 1 kytkeminen päälle ja pois päältä



30 %
2,1 bar
Jälkik. ilmanp.

ok

quit

Pumppu 1 päällä (P1! vilkkuu)
Pumppu 1 pois päältä

Useampia aggregaatteja voidaan kytkeä samanaikaisesti päälle. Päälle kytketty aggregaatti ilmaistaan tunnisteen jäljessä olevalla huutomerkillä.
Pumpun ja ylivirtausyksikön toimintaa valvotaan turvallisuuteen liittyvien parametrien osalta. Jos päälle on kytketty useita aggregaatteja, ne kytketään pois päältä käynnistämiseen nähden käänteisessä järjestyksessä quit-painiketta painamalla. Kun kaikki aggregaatit on kytketty pois päältä, siirrytään pysäytyskäyttöön.

Pysäytyskäyttö

Esimerkki:
Pumppu 1 ja ylivirtausyksikkö 1 päällä.
P1 on valittuna ja se voidaan
kytkeä päälle painamalla ok.



stop

Pysäytyskäytössä ’variomat’ on toimeton lukuun ottamatta LCD-näytössä näkyvää ilmoitusta. Toimintaa ei valvota. Kaikki pumput ja moottoripalloventtiilit tai magneettiventtiilit on
kytketty pois päältä. Kun stop-painiketta on painettu, viereinen ilmoitus tulee näyttöön.

25%

Jos pysäytyskäyttö on aktiivisena yli 4 tuntia, näyttöön tulee ilmoitus.

25%
1,8 bar
Stop > 4 h
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1,8 bar
Stop

reflex ’variomat’
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Asiakasvalikko

menu

Yleistä
Asiakasvalikon avulla syötetään ja muutetaan tärkeimpiä ’variomat’-käyttöparametreja. Osaa
niistä muokattiin ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä käynnistysrutiinissa. Tässä yhteydessä
voidaan tehdä lisää muutoksia parametreihin. Asiakasvalikkoon päästään menu-painikkeen
avulla. Tässä voidaan muuttaa käyttöparametreja tai tarkastella tiloja. Siirry asiakasvalikkoon
painamalla menu-painiketta. Painikkeen quit avulla voit poistua heti asiakasvalikosta.

Kun menu-painiketta on painettu, tämä ilmoitus tulee näyttöön. Asiakasvalikko on nyt avattu.

Asiakasvalikko
Valikkokohdan
vaihtaminen

Parametrin
valitseminen

Parametrien (vilkkuvat arvot tai
symbolit) valinta tai muuttaminen

Parametrin
Valikosta
vahvistaminen poistuminen

taaksepäin

Siirry kielen
valintaan painamalla

eteenpäin

...:

Maa: D
D GB F NL PL



ok

Valitse kieli maatunnuksen mukaan (esim. D,
jos haluat valita saksan) ja vahvista painamalla ok.


Kellonaika:
18:46:29



ok



ok


00%
2,1 bar
Nollaus?



ok


Väh.käyt.paine
P0 =
1,8 bar



ok


Ilmanpoisto-ohj.
Jatk. ilmanp.

ok



ok

Säädä ensin ajankohtainen tunti (tässä: 18)
nuolinäppäinten avulla ja vahvista painamalla
ok. Aseta sitten minuutit (tässä: 46) ja sekunnit (tässä: 29).



Säädä ensin ajankohtainen päivä (tässä: 29)
nuolinäppäinten avulla ja vahvista painamalla
ok. Aseta sitten kuukausi (tässä: 11) ja vuosi
(tässä: 01).



Tässä tarkistetaan, onko VG-perusastian jalustassa sijaitsevan pinnanmittauksen antama
signaali uskottava ohjaukseen syötettyyn astiaan nähden. (→ s. 9)



Säädä tässä vähimmäiskäyttöpaine laitteiston
staattisen korkeuden mukaisesti (→ kaavio s.
15) ja vahvista painamalla ok.



Valitse tässä kaasunpoisto-ohjelma (→ s. 20)
ja vahvista painamalla ok.



Valitse tässä jatkuvan kaasunpoiston kesto.
Suositus:
12 tuntia, jos putkistossa on
vettä ≤ 20 m³
24 tuntia, jos putkistossa on
vettä > 20 m³
Vahvista painamalla ok.
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ok

ok

ok

ok

ok


Aika jatk.ilmanp
ED =
012.0 h

quit

Valikkokohdan vaihtaminen


Päivämäärä:
29.11.01





ok

ok

reflex ’variomat’
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Valikkokohdan
vaihtaminen

Parametrin
valitseminen

Parametrien (vilkkuvat arvot tai
symbolit) valinta tai muuttaminen

Parametrin
Valikosta
vahvistaminen poistuminen

taaksepäin



eteenpäin

Täyttömäärä
Vnsp = 000000

*
l



ok

Mahdollisesti liitetyn kontaktivesimittarin litralukeman (10 litraa per kontakti) voi nollata
(JA) tässä. Vahvista painamalla ok.


Maks.täyt.määrä
Vmax = 005000 l

*



ok



ok


Kaikki viestit
VAK’iin
kyllä
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ok


Vikamuisti



ok


Parametrimuisti



ok



Tässä valikkokohdassa voidaan määrittää,
mistä lisäsyötön kokonaismäärästä alkaen
annetaan häiriöilmoitus (tässä: jos lisäsyöttöä
enemmän kuin 5 000 l).



Tässä määritetään, milloin ilmoitus ”Huolto
suos.” annetaan. Aikalaskuri laskee alaspäin.
Kun näytössä siis lukee 10 kuukautta, seuraava huolto on suoritettava 10 kuukauden
kuluttua. Huoltovalvonta voidaan kytkeä pois
päältä (off).



Tässä voit valita, johtavatko kaikki häiriöt
potentiaalivapaaseen kytkentään. Jos tässä on
valittu ”ei”, vain sivujen 24/25 hälytysluettelossa
hälytyksiksi merkityt ilmoitukset johtavat
potentiaalivapaaseen kytkentään.



Vikamuistin näyttö. Tässä näytetään
viimeiset 20 virhettä ja niiden virhekoodit
(esim. ER 01, → s. 24/25) kronologisessa
järjestyksessä. Myös virheen kellonaika ja
päivämäärä näytetään. 01 on uusin, 20 vanhin
virhe.



Parametrimuisti tallentaa viimeiset
10 vähimmäiskäyttöpaineen p0 muutosta.
Myös muutoksen kellonaika ja päivämäärä
näytetään. 01 on uusin, 10 vanhin muutos.




Säiliötiedot
00800 l 0740 mm

Vain tiedoksi:

Tässä voidaan tarkistaa, mille astiakoolle
laitteisto on parametroitu (nimellisvolyymi/
litraa, Ø/mm). Ainoastaan Reflexhuoltopalvelu voi määrittää astiakoon
huoltovalikon avulla.

Moottoriventtiilin
as. 1: ... %

Vain tiedoksi:

Tässä näytetään moottoripalloventtiili 1:n
asento (avoimuus) prosenttiarvona.

Vain tiedoksi:

Tässä näytetään moottoripalloventtiili 2:n
asento (avoimuus) prosenttiarvona.


Moottoriventtiilin
as. 2: ... %

ok

Valikkokohdan vaihtaminen


Seur. huolto
TY = 12 kk




* vain jos kontaktivesimittari on käytössä

ok

ok

ok

ok

ok

quit

reflex ’variomat’
Käyttö
variomat
V ...

Vain tiedoksi:

Tässä ikkunassa näkyy asennettu ohjelmistoversio (esim. V1.10).

Vain tiedoksi:

Asiakasvalikko on käyty kertaalleen läpi kokonaisuudessaan. Voit vaihtaa haluttuun käyttötilaan.


Asiakasvalikko





auto

tai

hand

tai

Huoltovalikko

stop

Kaikkiin ’variomat’-ohjauksiin on asennettu salasanalla suojattu huoltotaso, jossa voidaan tehdä muutoksia sisäisiin tietoihin.
Jos haluat tehdä muita kuin asiakasvalikossa mahdollisia muutoksia, ota yhteyttä Reflex-huoltopalveluun (puh.+49 23 82 /
70 6 9- 505 tai -512). Seuraavassa taulukossa on osanäkymä huoltovalikkoon tallennetuista parametreista.

Vakioasetukset
Alla luetellut vakioarvot (default-arvot) ovat käytössä, kun ’variomat’ toimitetaan. Asiakasvalikossa määritettäviksi luetellut
arvot ovat muutettavissa. Jos tilauksen kulussa ei voitu antaa VG-perusastiakokoa, astiakooksi on määritetty 800 litraa.

Parametri
Asiakasvalikko
Kieli
Vähimmäiskäyttöpaine
Ilmanpoisto-ohjelma
Aika, jatkuva ilmanpoisto
Enimmäistäyttömäärä
Seuraava huolto
Kaikki viestit VAK’iin
Paineparametrit
Paineenero, pumppu PÄÄLLE
Paineenero, pumppu POIS
Paineenero, magneettiventtiili KIINNI
Paineenero, magneettiventtiili AUKI
Paineenero, maks.paine
Aikaparametrit
Pumpun pakkokäynnistys
Ilmoitus pumpun käyttöajan ylityksestä
Enimm.lisäsyöttöaika
Enimm. lisäsyöttöjaksojen määrä
Kaasunpoisto
Jaksoittaisen kaasunpoiston kaasunpoistoaika
Jaksoittaisen kaasunpoiston taukoaika
Jälkikaasunpoiston kesto
Täyttötasot
Kuivakäyntisuoja PÄÄLLE
Kuivakäyntisuoja POIS
Lisäsyöttö PÄÄLLE
Lisäsyöttö POIS
Korkea vesi PÄÄLLE
Korkea vesi POIS

Asetus

Huomautus

D
1,8 bar
p0 (vähimmäiskäyttöpaine → s. 15)
Jatk. ilmanp.
12 h
0
aktiivisena vain, jos ohjaukseen asetettu kontaktivesimittari (s. 12)
12 kk
ei
p0 + 0.3
p0 + 0,5
p0 + 0,6
p0 + 0,7
p0 + 0,9
24 h
30 min
20 min
3/2 h

Paine-erot lisätään vähimmäiskäyttöpaineeseen p0 (Esim. p0 = 1,8, pumppu
käynnistyy, kun alitetaan 2,1 baaria)

24 tunnin seisokin jälkeen pumppu pakotetaan käyttöön (noin 3 sekuntia)

Asiakasvalikko

Huoltovalikko

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

90 sek
120 min
4 sek

x
x
x

6 %
12 %
20 %
25 %
90 %
85 %

x
x
x
x
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RS-485-liitäntä
Tämän liitännän kautta ilmoitetaan seuraavat tiedot:
– Jatkuvat tiedot paineesta ja pinnantasosta
– Pumppujen käyttötila
– Ylivirtauksen magneettiventtiilien käyttötilat
– Lisäsyötön magneettiventtiilien käyttötilat
– Konktaktivesimittarin kertynyt arvo
– Kaikkia ilmoituksia koskevat tiedot
– Tietoja virhemuistista
Liitännän kytkeminen ylempään ohjauskeskukseen tms.
– Liitäntä sijaitsee näytön piirikortissa kytkentäkaapin oven vasemmassa alakulmassa. Liitännän kytkemistä varten
tarvitaan nelinapainen pistoke (pistoketyyppinen PCB-liitin, rasteri 3,81 mm, nelinapainen, tyyppi 8813B/04OB).
Pistokkeen voi hankkia Reflex-huoltopalvelun kautta.
– Liitäntä tulisi kytkeä parikierrettyyn tai kerrattuun, suojattuun kaapeliin, esim. LJYCY (TP), 4 x 2 x 0,8 (väylän
enimmäiskokonaispituus = 1 000 m).
– Jos käytössä on sellainen ohjauskeskus tai vastaava, joka on varustettu esim. RS-232-liitännällä RS-485-liitännän
sijaan, on käytettävä asianmukaista liitäntämuunninta.
– Valinnaista tietoliikennemoduulia käytettäessä tietoliikennemoduulin liitäntä varaa liitännän.
Pyydä tarvittaessa RS-485-liitännän käyttämä protokolla Reflex-huoltopalvelulta.

Ilmoitukset
24

Ilmoitukset näytetään näytön ilmoitusrivillä tekstimuodossa alla lueteltujen koodien
kera. Jos annetaan useampia ilmoituksia, niitä voi selata up/down-ohjauspainikkeiden
avulla.
Kaikki ilmoitukset/häiriöt poistuvat, jos niiden aiheuttaja poistuu. Ne tallentuvat kuitenkin
virhemuistiin, missä niitä voi tarkastella. (→ s.22)
Ilmoitukset Er 01, Er 04, Er 08, Er 09 ja kaikki lisäsyöttöön liittyvät virheet on
kuitattava manuaalisesti quit-painikkeella, koska niiden tapauksessa ilmoituksen syyt
on tarkistettava.
Nämä ilmoitukset on mahdollista kuitata vasta, kun virhe on poistunut.

ER-koodi
01

02.1
02.2

Virheen tyyppi
Vähimmäispaine p0
alitettu (hälytys)
Kuivakäyntisuojaa käyttää
pumppu 1
pumppu 2
vain variomat 2-2/…

Virheen syy
– vedenpuute verkostossa
– pumpun häiriö, esim. pumpun moottorinsuojus irronnut
– lisäsyöttö ei kytketty
– lisäsyöttöjohdon lianerotin tukossa
– lisäsyötön magneettiventtiili ei aukea
– suuri määrä kaasua verkostossa

Enimm. vesimäärä
ylitetty
03

04.1
04.2

05

Pumpun/pumppujen häiriö
esim. moottorinsuojus irronnut
häiriö pumpussa 1
häiriö pumpussa 2
vain variomat 2-2/… (hälytys)
Pumpun käyttöaika
ylitetty
vakio: 30 min

– lisäsyöttö viallinen
– lisäsyöttö manuaalisesti
– vuoto rakennuksen puoleisessa lämmönsiirtimessä
– VG-perusastia liian pieni
– pumppu on juuttunut kiinni
– moottori/moottorit viallisia
– ruuvilukitus 10 A viallinen
– moottorinsuojus (Klixon) irronnut (jos kytketty)
– vedenpuute verkostossa
– paluuventtiili kiinni imupuolelta
– ilmaa pumpussa
– ylivirtauksen magneettiventtiili ei sulkeudu

4%
1,6 bar
Veden puute 02.1


7%
Täyt. aika



1,6 bar
06

quit

Vianetsintä/korjaus
– korjaa vuoto
– kuittaa virhe (quit-painike)
– VG-perusastian lisäsyöttö manuaalisesti letkulla
– puhdista lianerotin
– tarkista lisäsyötön magneettiventtiili
manuaalisesti
– ilmaa verkosto manuaalisesti
– poista vettä
– tarkista lämmönsiirrin
– tarkista astian asennus
– väännä moottorin akselia ruuvitaltalla
tuulettimen välityksellä (tarpeellista
pidemmän seisokkiajan jälkeen)
– kuittaa virhe (quit-painike)
– ilmoita asiasta Reflex-huoltopalveluun
– korjaa vuoto
– tarkista sulkuhanat
– tarkista pumppu
– tarkista ylivirtauksen magneettiventtiili
manuaalisesti

reflex ’variomat’
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ER-koodi

Virheen tyyppi

Virheen syy

Vianetsintä/korjaus

Lisäsyöttöaika
ylitetty
vakio: 20 min

– vedenpuute verkostossa
– korjaa vuoto
– lisäsyöttö ei kytketty
– lisäsyöttö manuaalisesti letkulla
– liian vähäinen vesimäärä lisäsyöttöjohdosta
VG-perusastiaan
– kuittaa virhe (quit-painike)
– vuoto verkostossa

– korjaa vuoto
– kuittaa virhe (quit-painike)

– DMU viallinen, kaapelikatkos, virhe
kaapeloinnissa

09

Jälkisyöttöjaksojen määrä
ylitetty
vakio: 3 per 2 h
Paineen mittaus
häiriö (painepuolen DMU)
(hälytys)
Pinnanmittaus
häiriö (öljyastian DMU) (hälytys)

10

Enimmäispaine pmax
ylitetty

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

06

07

08

11*
15*
16
19
20*
30

Lisäsyöttömäärä
yhdessä jälkisyöttöjaksossa ylitetty
Lisäsyötön magneettiventtiili
valvonta
Jännitekatkos
Pysäytys > 4 h
Enimm. lisäsyöttömäärä
ylitetty (yhteenlaskettuna)
Tulo-/lähtömoduulin häiriö

– DMU viallinen, kaapelinkatkos, virhe
kaapeloinnissa
magneettiventtiili (ylivirtaus) ei aukea
magneettiventtiili viallinen
lianerotin (suodatin) likainen
suurempia vuotoja verkostossa
lisäsyöttömäärä ei riittävä kytkettyyn VG/
VF-säiliöön nähden
– kontaktivesimittari käy, vaikka lisäsyöttöä ei
vaadita

tarkista kaapelointi
ilmoita asiasta Reflex-huoltopalveluun
kuittaa virhe (quit-painike)
tarkista kaapelointi
ilmoita asiasta Reflex-huoltopalveluun
kuittaa virhe (quit-painike)
ilmoita asiasta Reflex-huoltopalveluun
puhdista lianerotin (suodatin)

– korjaa vuodot; kuittaa virheilmoitus
– pienennä lisäsyöttöhystereesiä;
kasvata lisäsyöttötehoa
– tarkista lisäsyöttöventtiilin tiiviys
– tarkista jännitteensyöttö
– vaihda tarvittaessa automaattikäyttöön

– ’variomat’ on pysäytyskäytössä yli 4 tunnin
ajan
– asiakasvalikossa määritetty kokonaislisäsyöttömäärä on ylitetty (→ s. 22)
– valinnaisen kortin ja ohjauksen välinen
yhteyshäiriö

– nollaa sisäiset laskurit
– kuittaa ilmoitus
– ilmoita asiasta Reflex-huoltopalveluun
– tarkista pistoliitäntä

31

EEPROM viallinen
(hälytys)

– EEPROM-muistissa on sisäisiä
laskentavirheitä

– ilmoita asiasta Reflex-huoltopalveluun
– vaihda keskusyksikön piirilevy

33

Tasausparametri virheellinen
(emolevy)

– Emolevyn EEPROM-lohko viallinen

– vaihda ohjaus

34

kommunikointi emolevyn kanssa häiriintynyt

– yhdyskaapeli viallinen
– emolevy viallinen

– tarkista kaapeli
– vaihda emolevy

35

Digitaalinen ohjausjännite
puuttuu

– ohjausjännitteen oikosulku

– tarkista digitaalisten tulojen johdotus
(esim. vesimittari)

Analoginen ohjausjännite
puuttuu
Palloventtiili KH-1:n ohjausjännite puuttuu
Palloventtiili KH-2:n ohjausjännite puuttuu
Hyppyliitin paineanturin valintaan nähden väärin kytketty

– ohjausjännitteen oikosulku

– tarkista analogisten tulojen johdotus
(paine/taso)

– ohjausjännitteen oikosulku

– tarkista palloventtiili 1:n johdotus

– ohjausjännitteen oikosulku

– tarkista palloventtiili 2:n johdotus

– hyppyliittimien J1 ja J2 valinnat eivät ole
yhteensopivia

– tarkista hyppyliittimien J1 ja J2 tila
(emolevy)

Hyppyliitin tasoanturin valintaan nähden väärin kytketty

– hyppyliittimien J1 ja J2 valinnat eivät ole
yhteensopivia

– tarkista hyppyliittimien J1 ja J2 tila
(emolevy)

Huoltoväli
umpeutunut

– muistutus vähintään kerran vuodessa
suoritettavasta huollosta

– suorita huolto
– kuittaa ilmoitus

36
37
38
39
40
Huolto
suos.



Ilmoituksen arvioimiseksi ja syyn selvittämiseksi on usein hyödyllistä tietää ilmoitusten järjestys. Virhemuistin tiedot auttavat järjestyksen selvittämisessä. (→ a. Asiakasvalikko).
Selaa kohtaan, jossa näytetään virhemuisti



Virhemuistin selaaminen:
Virhemuistista poistuminen:





menu

ASIAKASVALIKKO

Viimeiset 20 virhettä ja niiden virhekoodi (esim. Er 01), järjestys,
kellonaika ja päiväys näytetään. Numero 01 tarkoittaa uusinta
virhettä, 20 vanhinta virhettä.
Virhemuistin avaaminen
uusin virhe (01) näytetään

* ainoastaan jos kontaktivesimittari on kytketty ja aktivoituna
ohjauksessa (→ s. 13 ja 22).

Virheen lyhenne
Virheen järjestys

ok

ok

ok

ER 01
20.07.

01
21:22:14

25
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Huolto, tarkistaminen, purkaminen

Huolto-ohje
Varoitus! Noudata yleisiä turvallisuusohjeita (→ s. 5).
Suosittelemme, että Reflex-huoltopalvelu (→ s. 31) suorittaa ja vahvistaa
huoltotoimenpiteet (→ s.33).
’variomat’ on huollettava vuosittain. Asiantuntijan on suoritettava huoltotyöt.
Suosittelemme käyttämään Reflex-huoltopalvelua.
Muistutukseksi vähintään vuosittain suoritettavasta huollosta näyttöön tulee asetetun
käyttöajan jälkeen teksti ”Huolto suos.”, joka voidaan kuitata quit-painikkeen avulla.
Tiiviystarkistus
– tarkista ulkoinen tiiviys, erityisesti pumpun ja ruuviliitosten osalta
– tarkista takaiskuventtiilin (7) välitön sulkeutuminen
(virtausäänet, pumpun usein toistuva kytkeytyminen)
Lianerottimen puhdistaminen
– irrota virtapistoke (’variomat 1’), pääkytkin pois päältä (’variomat 2’)
– eristä ylivirtausyksikkö sulkuventtiilien avulla verkostosta ja VG-perusastiasta
– puhdista ylivirtausjohdon lianerottimet (4) (→ s. 19)
puhdista myös mahdolliset lisäsyöttöjohdon lianerottimet (reflex ’fillset’)
Liejun poistaminen VG-perus- ja VF-rinnakkaisastiasta
– tyhjennä kokonaan alemman säiliökannen tyhjennysvarusteen kautta irrota ’variomat’ohjausyksikköön johtava letkuliitos, ruuvaa alempi säiliökansi irti ja puhdista se, tarkista
kalvo-/säiliövälitila, liitä kaikki liitokset takaisin
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Toiminnan tarkistus
’variomat 1’ kytke virtapistoke pistorasiaan
’variomat 2’ kytke pääkytkin päälle
Lisäsyötön kytkentäpisteiden tarkistaminen
– aseta ohjaus auto-tilaan, täytä VG-perusastia automaattisella lisäsyötöllä, tarkista
vedenpuutteen ja lisäsyötön päälle- ja poiskytkeytymisen kytkentäpisteet, nosta
täyttötaso manuaalisesti etukäteen ylöskirjattuun arvoon tarvittaessa käyttäen täyttö- ja
tyhjennystarvikkeita. Kytkentäpiste voidaan tarkistaa myös pinnanmittausta (öljyastia)
manipuloimalla.
Automaattikäytön kytkentäpisteiden tarkistaminen
– Ohjaa pumpun painetta manuaalisesti ylivirtausventtiilin painetta korkeammaksi,
vaihda ”auto”-asentoon: ylivirtausventtiilin on auettava ja sulkeuduttava asetusarvossa.
– Ohjaa ylivirtausventtiilin painetta manuaalisesti pumpun painetta matalammaksi,
vaihda ”auto”-asentoon: pumpun on auettava ja sulkeuduttava asetusarvossa.

7%
1,6 bar
Huolto suos.



quit

reflex ’variomat’
Huolto, tarkistaminen, purkaminen

Purkaminen
Ennen ’variomat’-laitteiston tai sen paineenalaisten osien tarkistusta tai
purkamista niistä on purettava paine.
1. Eristä ohjausyksikkö säiliön puolelta sulkuventtiilien (21) avulla
2. Eristä ’variomat’-VF-rinnakkaisastiat (jos olemassa) vedenpuoleisesti
3. Tyhjennä ’variomat’-VG- ja VF-astiat
Uustäyttö → Ensimmäinen käyttöönotto s. 17

Käyttöönottoa edeltävä tarkistus
Painelaitteistojen käyttöä koskevia kansallisia määräyksiä on aina noudatettava.
Saksassa on huomioitava käyttöturvallisuusasetuksen 14 § ja siitä erityisesti 14 § (3) nro 6.

Tarkistusmääräajat
Painelaitteistojen käyttöä koskevia kansallisia määräyksiä on aina noudatettava.
Suositellut enimmäistarkistusaikavälit Saksassa käyttöturvallisuusasetuksen 15 §:n mukaan ja ’variomat’perus- ja rinnakkaisastioiden osalta direktiivin 97/23/EY taulukon 2 mukaan, voimassa, kun Reflexin Asennus-,
käyttö- ja huolto-ohjetta noudatetaan tarkasti:
ulkoinen tarkistus: ei vaatimusta 15 § (6):ssa
sisäinen tarkistus: määräaika 15 § (5):n mukaisesti
lujuustarkistus: määräaika 15 § (5):n mukaisesti, mahdollisesti yhdessä 15 § (10):n kanssa
Tämän lisäksi on huomioitava erityisesti Saksan käyttöturvallisuusasetuksen 15 § sekä siitä erityisesti 15 § (1),
jonka kanssa yhdessä 14 § (3) nro 6 sekä 15 § (6).
Käyttäjän on määritettävä todelliset määräajat turvallisuusteknisen arvion perusteella, todelliset käyttöolosuhteet, käyttötapakokemukset ja käyttöaine sekä kansalliset määräykset huomioiden.
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reflex ’variomat’
Yleiskuvaus

Toimintatapa
Yleiskuvaus
’variomat’ on pumppuohjattu paineenpitoasema, johon on integroitu kaasunpoistotoiminto ja automaattinen järjestelmässä kiertävän veden lisäsyöttötoiminto.
Pääkäyttöaluetta ovat suljetut lämmitys- ja jäähdytyskierrot.
’variomat’ pitää verkoston paineen määritetyissä rajoissa, jottei missään järjestelmän osassa tapahtuisi tyhjiön muodostumista, höyrystymistä tai kavitaatiota. Paineettoman ja ulkoilmalta suljetun kalvopaisunta-astian tehtävänä on vastaanottaa,
varastoida ja luovuttaa järjestelmässä kiertävää vettä. ‘variomat‘ valvoo sen toimintaa sekä vastaavia verkostoparametreja. Lisäksi se dokumentoi ohjauksensa
avulla sille määritetyt järjestelmäparametrit.
’variomat’ on varustettu kaasunpoistotoiminnolla ilma- ja kaasukertymien poistamiseksi järjestelmästä. Kaasunpoiston ansiosta järjestelmässä ei esiinny käytön
aikana ilma- tai kaasukuplia. Näin vältytään muun muassa lämmityspattereista
kuuluvilta ääniltä ja kiertohäiriöiltä. Jos järjestelmässä kiertävää vettä on liian vähän, ’variomat’ pystyy lisäämään sitä tarkasti ja valvotusti.

Paineenpito
Jos verkoston paine nousee (esim. lämpötilan nousun vuoksi), ’variomat’ ohjaa
järjestelmässä kiertävää vettä ylivirtausyksikön (tai -yksikköjen) kautta VG-perustai VF-rinnakkaisastiaan (tai VF-rinnakkaisastioihin) kunnes haluttu järjestelmäpaine on saavutettu.
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Jos verkoston paine laskee (esim. lämpötilan laskun vuoksi), paineenpitopumppu
(tai -pumput) pumppaa vettä paisunta-astiasta verkostoon, kunnes haluttu paine
on jälleen saavutettu.

reflex ’variomat’
Yleiskuvaus
Kaasun poistaminen
Vapaiden ja liuenneiden kaasujen poistamiseksi verkostossa olevasta vedestä veden osavirta ohjataan kulkemaan ’variomat’laitteistoon kuuluvan paineettoman kalvopaisunta-astian (VG-perusastia) kautta. Siellä kaasut (ilma) erottuvat vedestä
fysikaalisten olosuhteiden ansiosta.
Kaasunpoistoprosessin aikana paineenpitopumppu ja ylivirtausyksikkö ovat samanaikaisesti toiminnassa.
Käytettävänä on erilaisia kaasunpoistoprosesseja. Näitä ovat jatkuvan kaasunpoiston, jaksoittaisen kaasunpoiston ja
jälkikaasunpoiston ohjelmat.
Lisäsyöttö
’variomat’ tunnistaa järjestelmässä kiertävän veden vajeen VG-perusastian vesimäärän perusteella. Jos määritetty
vähimmäisvesimäärä alittuu, lisäsyöttöyksikkö (magneettiventtiili) on auki, kunnes paisunta-astiassa on saavutettu haluttu
täyttötaso.
Lisäsyötön osalta valvotaan lisäsyötön tarvetta suhteessa aikaan sekä lisäsyötön kestoa yhden kierron aikana. Jos käytössä
on kontaktivesimittari, myös yksittäisen lisäsyöttömäärän ja kokonaislisäsyöttömäärän valvominen on mahdollista.
Vaihtoehdot
’variomat 2’-laitteistoa on mahdollista laajentaa. Useita ilmoituksia ja signaaleja voidaan muokata vakioilmoituksiksi erikseen
hankittavan laajennusmoduulin avulla. Lisäksi 03/2002 alkaen ’variomat’-ohjauksen kauko-ohjaus on ollut mahdollista
tietoliikennemoduulin avulla (kaapeliliitäntä 1 000 metriin asti). Saatavana on väylämoduuleja (Lon...), jotka on mahdollista
kytkeä RS-485-väylään. Tämä vaihtoehto on tilattavissa erikseen lisävarusteena.
Käyttöparametrit

Käyttöparametrit

variomat 1

Sähkötiedot

Sall. käyt- Sall. syöttö- Sall. käyt- Sall. ympä- Melutaso Sähköteho Pehmeä
töylipaine veden läm- tölämpö- ristön lämkäynnis- Suojausbaaria
pötila / °C
tila / °C
pötila / °C noin dB
kW
tys
luokka

230 V
50 Hz
Liitäntä

reflex ’variomat’ yksipumppujärjestelmä
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variomat 1

10

120*

> 0 - 70**

> 0 - 45

55

0.75

ei

IP 54

variomat 2 - 1/60
variomat 2 - 1/75
variomat 2 - 1/95

10
10
10

120*
120*
120*

> 0 - 70**
> 0 - 70**
> 0 - 70**

> 0 - 45
> 0 - 45
> 0 - 45

55
55
55

1.10
1.10
1.10

kyllä
kyllä
kyllä

IP 54
IP 54
IP 54

> 0 - 45
> 0 - 45
> 0 - 45
> 0 - 45

55
55
55
55

1.50
2.20
2.20
2.20

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

IP 54
IP 54
IP 54
IP 54

reflex ’variomat’ kaksoispumppujärjestelmä
variomat 2 - 2/35
variomat 2 - 2/60
variomat 2 - 2/75
variomat 2 - 2/95

10
10
10
10

120*
120*
120*
120*

> 0 - 70**
> 0 - 70**
> 0 - 70**
> 0 - 70**

Pumpputyyppi
Pumppujen lukumäärä
Tekninen tyyppi

Turvapistoke,
5 m:n kaapeli

Pääkytkin,
kiinteä liitäntä liitäntärimaan

*

Suurimman mahdollisen asetusarvon mukaan – lämpötilansäädin 105 °C,
SFS EN 12828 -standardin mukaan
** Asennus verkoston paluukiertoon, paisunta-astioiden kalvon kuormitus enintään 70 °C.
Jos lämpötila on jatkuvasti ≤ 0 °C, ota yhteys valmistajaan.

VG-perusastian / RF-rinnakkaisastian tekniset tiedot
Syöttölaitteen sallittu syöttölämpötila:

tsyöttö maks.

+ 120 °C

Väh. käyttölämpötila:
(vain asianmukaista jäänestoainetta käytettäessä)

tmin

- 10 °C

Enimm. kalvon kestokäyttölämpötila:

tmax

+ 70 °C

Vähimm. käyttöylipaine:

pmin

0 baaria

Enimmäiskäyttöylipaine (tyypistä riippuen):

pmax

→ tyyppikilpi

Koepaine (prEN 13831):
(AD 2000):

PT
PT

1,43 x pmax
→ suunnitteluntarkastusraportti tai tyyppikilpi

Kalvotyyppi:

pussikalvo

Kaasutila:

ilma (direktiivin 97/23/EY mukainen nesteryhmä 2)

Vesitila:

vesi, glykoliliuos (enint. 50 % glykolipitoisuus)
(direktiivin 97/23/EY mukainen nesteryhmä 2)

Ryhmitys:

Direktiivi 97/23/EY liite II, taulukko 2

reflex ’variomat’
Yleiskuvaus

Mitat, painot

’variomat 1’, ’variomat 2-1’
Tyyppi
variomat
variomat
variomat
variomat

1
2-1/60
2-1/75
2-1/95

Ohjausyksikkö ja yksi pumppu

Tuotenro

p

Kork.

Lev.

Syv.

6910100
6910200
6910500
6910600

baaria
≤ 2.5
≤ 4.8
≤ 6.5
≤ 8.0

mm
680
680
770
770

mm
530
530
530
530

mm
580
670
630
540

0

’variomat 2-2’
Tyyppi
variomat
variomat
variomat
variomat

2-2/35
2-2/60
2-2/75
2-2/95

Liitäntä
p
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1

Y
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1

NS
Rp ½
Rp ½
Rp ½
Rp ½

Paino
VG
2xG1
2xG1
2xG1
2xG1

kg
25
28
35
37

Ohjausyksikkö ja kaksi pumppua
Tuotenro

p

Kork.

Lev.

Syv.

6911100
6911200
6911500
6911600

baaria
≤ 2.5
≤ 4.8
≤ 6.5
≤ 8.0

mm
680
680
760
760

mm
700
700
700
700

mm
780
780
730
730

0

Liitäntä
p
G 1¼
G 1¼
G 1¼
G 1¼

Y
G 1¼
G 1¼
G 1¼
G 1¼

NS
Rp ½
Rp ½
Rp ½
Rp ½

Paino
VG
2 x G 1¼
2 x G 1¼
2 x G 1¼
2 x G 1¼

kg
54
58
72
76
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VG-perusastia

200
300
400
500
600
800
1000

D
mm
634
634
740
740
740
740
740

Kork.
mm
1060
1360
1345
1560
1810
2275
2685

h
mm
146
146
133
133
133
133
133

1000
1500
2000
3000
4000
5000

1000
1200
1200
1500
1500
1500

2130
2130
2590
2590
3160
3695

350
350
350
380
380
380

Tyyppi

Vn Nimellistilavuus/litraa

A

VF-rinnakkaisastia
(valinnainen)

Lämpöeristys
lämmitysverkostoihin
(valinnainen)

Tuotenro

Tuotenro

Tuotenro

G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1

Paino
kg
37
54
65
78
94
149
156

6600000
6600100
6600200
6600300
6600400
6600500
6600600

6610000
6610100
6610200
6610300
6610400
6610500
6610600

7985700
7986000
7995600
7983900
7995700
7993800
7993900

G1
G1
G1
G1
G1
G1

320
465
565
795
1080
1115

6600705
6600905
6601005
6601205
6601305
6601405

6610705
6610905
6611005
6611205
6611305
6611405

7986800
7987000
7987100
7993200
7993300
7993400

reflex ’variomat’
Reflex-huoltopalvelu

Keskitetty tehdashuoltopalvelu
+49 2382 7069 -...
Ohivalinta
Faksi
Volker Lysk

- 512

- 523

Sähköposti
volker.lysk@reflex.de

Alueellinen huoltopalvelu
Vastuussa olevan alueellisen huoltopalvelun tiedot
saa Ahlenin keskuksesta:
Puhelin: +49 2382 7069-0
Sähköposti: info@reflex.de
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EY-tyyppitarkastustodistuksen nro
Certificate No. of EG type approval
Tyyppi
Type
’minimat’

200 - 500 litraa

6 baaria – 120 °C

Todistuksen nro
Certificate No.
04 202 1 450 04 01952

’reflexomat’

200 - 800
1000 - 5000
350 - 5000
1000 - 5000

litraa
litraa
litraa
litraa

6 baaria – 120 °C
6 baaria – 120 °C
10 baaria – 120 °C
10 baaria – 120 °C

04 202 1 932 01 00077
04 202 1 450 02 00714
04 202 1 450 02 00039
04 202 1 450 02 00715

’variomat’

200 - 1000 litraa
1000 - 5000 litraa

6 baaria – 120 °C
6 baaria – 120 °C

04 202 1 932 01 00051
04 202 1 450 02 00712

’gigamat’

1000 - 5000 litraa
10000 litraa

6 baaria – 120 °C
6 baaria – 120 °C

04 202 1 450 02 00713
04 202 1 450 02 00062

10 baaria / 16 baaria – 120 °C

04 202 1 450 03 00210

’servitec’

DN 150 – DN 250

reflex ’variomat’
Liite
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Sähköisten laitteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus – paineenpito-, lisäsyöttö- ja kaasunpoistolaitteistot
’reflexomat’, ’minimat’, ’variomat’, ’gigamat’ ja ’servitec’
1. Täten vahvistetaan, että tuotteet ovat neuvoston sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien, jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä koskevassa direktiivissä (2004/108/EY) määritettyjen keskeisten suojausvaatimusten mukaisia.
Tuotteet on arvioitu seuraavien normien mukaisesti:

DIN EN 61326-1:2006-10

2. Täten vahvistetaan, että kytkentäkaapit vastaavat pienjännitedirektiivin (2006/95/EY) keskeisiä vaatimuksia.
Tuotteet on arvioitu seuraavien normien mukaisesti:

DIN EN 61010-1:2002-08
BGV A2

Rakenneryhmän vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity of an assembly

Painelaitteiden rakenne, valmistus ja tarkistus
Design – Manufacturing – Product Verification

Euroopan parlamentin ja neuvoston 29.5.1997 annetun painelaitteita koskevan direktiivin 97/23/EY mukainen vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa noudatettu menettely
Operative Conformity Assessment according to Pressure Equipment Directive
97/23/EC of the European Parliament and the Council of 29 May 1997
Paineastiat: ’reflexomat’, ’minimat’, ’variomat’, ’gigamat’ ja ’servitec’
asennettavissa yleisesti lämmitys-, aurinko- ja jäähdytysvesilaitteistoihin
Pressure vessels: ’reflexomat’, ’minimat’, ’variomat’, ’gigamat’ and ’servitec’
in operation for heating-, solar- and cooling plants
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Säiliötä, sarjanumeroa, tyyppiä ja käyttörajoja koskevat tiedot
Data about vessel, serial no., type and working limits

Tyyppikilven mukaisesti
according to the name plate

Käyttöaine
Operating medium

Vesi / inertti kaasu tai ilma tyyppikilven mukaisesti
Water / Inertgas or air according to the name plate

Normit, säännöstö

Painelaitedirektiivi, prEN 13831:2000
tai AD 2000 tyyppikilven mukaisesti
Pressure Equipment Directive, prEN 13831:2000
or AD 2000 according to the name plate

Standards
Painelaite

rakenneryhmä 3 artiklan 2.2
säiliö 3 artiklan 1.1a kohta) 2. luetelmakohta (liite II taulukko 2)
varusteet 3 artiklan 1.4:
kalvo, ’reflexomat’ ja ’minimat’, joissa VS-ohjausyksikkö ja SV-varoventtiili; ’variomat’, jossa ohjausyksikkö; ’gigamat’, jossa ohjausyksikkö
assembly article 3 paragraph 2.2
vessel article 3 paragraph 1.1a) 2. bar (annex II Diagraph 2)
equipment article 3 paragraph 1.4:
diaphragm, ’reflexomat’ and ’minimat’ with VS control unit and SV safety
valve, ’variomat’ with control unit, ’gigamat’ with control unit

Pressure equipment

Nesteryhmä
Fluid group
Moduulikohtaiset vaatimustenmukaisuusarvioinnit
Conformity assesment acc. to module
Merkintä direktiivin 97/23/EY mukaisesti
Label acc. to Directive 97/23/EC
EY-tyyppitarkastustodistuksen nro
Certificate-No. of EC Type Approval
Varoventtiili (IV)
katso käyttöohjeen sivu 3
Safety valve (IV)
see operating instructions p. 3

’reflexomat’ Pos. 12
’minimat’ Pos. 7
’variomat’ Pos. 10
’gigamat’ Pos. 13

QS-järjestelmän (moduuli D) arviointitodistuksen nro
Certificate-No. of certification of QS System (module D)
QS-järjestelmän arviointia varten ilmoitettu laitos
Notified Body for certification of QS System
Ilmoitetun laitoksen rekisteröintinro
Registration-No. of the Notified Body
Valmistaja:
Manufacturer:
Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen - Germany
Telefon: +49 2382 7069-0
Telefax: +49 2382 7069-588
E-Mail: info@reflex.de

2
B+D

’reflexomat’, ’minimat’, ’variomat’,
’gigamat’, ’servitec’

CE 0045
→ s. 23
→ p. 23
Varoventtiilin valmistajan direktiivin 97/23/EY mukainen merkintä ja todistus
Confirmed and signed by the manufacturer of the safety valve
according to the requirements of guideline 97/23/EC.
07 202 1403 Z 0836/9/D0045
TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg
0045
Valmistaja vakuuttaa, että rakenneryhmä täyttää direktiivin
97/23/EY vaatimukset.
The manufacturer herewith certifies this assembly is in conformity
with directive 97/23/EC.

Manfred Nussbaumer

Volker Mauel

Liikkeenjohdon jäseniä / Members of the Management

reflex ’variomat’
Asennus-, huolto- ja käyttöönottotodistus
Tiedot tyyppikilven mukaisesti:

Data acc. to name plate:

Ohjausyksikön tyyppi : variomat

Type control unit

: variomat

Manufacturing no.

:

..........................

Valmistusnro

:

.....................................................

VG-perusastia

:

.....................................

litraa

VG basic vessel

:

litres

VF-rinnakkaisastia

:

.....................................

litraa

VF secondary vessel :

litres

Asennus- ja käyttöönottotodistus
Certificate of install and initial operation
’variomat’ on asennettu ja otettu käyttöön Reflexin Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Ohjauksen asetukset
vastaavat paikallisia olosuhteita.
Ohje:
Jos tehtaalla asetettuja arvoja on muutettu, tämä on merkittävä tyyppikilpeen (vähimmäiskäyttöpaine,
varoventtiilin vastepaine) tai huoltotodistuksen taulukkoon.
The ’variomat’ was installed and commissioned in accordance with the installation, operating and maintenance instructions.
The control setting corresponds to the local conditions.
Note:
If values preset at the factory are changed, this must be entered on the name plate (minimum operating
pressure, safety valve activation pressure) and in the maintenance confirmation table.

Asentaja / for the installation

Paikka, päiväys / Place, date

Yritys / Company

Allekirjoitus / Signature
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Käyttöönotosta vastasi / for commissioning

Paikka, päiväys / Place, date

Yritys / Company

Allekirjoitus / Signature

Huoltotodistus
Maintenance certificate
Huoltotyöt on suoritettu Reflexin Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti.
The maintenance operations were performed in accordance with the reflex installation, operating and maintenance
instructions.
Päiväys / Date

Huoltoyritys / Service company

Allekirjoitus / Signature

Huomautukset / Remarks

SI0130fiI / 09 - 11
Nimikekoodinro 9115600
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään

Termovent OyAb

Reflex Winkelmann GmbH

P.O.Box 23
02171 Espoo - Suomi

Gersteinstraße 19
59227 Ahlen - Saksa

Puhelin: 0400 705406

Puhelin: +49 2382 7069-0
Faksi: +49 2382 7069-588
www.reflex.de

ralf.ekqvist@termovent.fi
www.termovent.fi

