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reflex ’servitec’
Yleistä
E

Yleiskuva

A

E

A
B
C
D
E

’servitec’-ohjausyksikkö
1

Palloventtiili

2

Paineenmittausmuunnin

3

Ylivirtaustoiminnolla varustettu
2-tiemoottoripalloventtiili

4

3-tiemoottoripalloventtiili

5

Integroidulla lianerottimella varustettu
palloventtiili

6

Palloventtiili

7

Tyhjennysruuvi – pumppu

8

Ilmausruuvi – pumppu

9

Pumppu

reflex fillset
(valinnainen)

B C

Vesimittari
Takaiskuventtiili
Tyhjennyssuppilo
Seinäkiinnitys
Sulkuhana

D

20
17

Y

P

NS

18
11

10 Kytkentäkaappi IP 54
12

11 Suuttimella varustettu paineliitäntä
12 Yhdysletku

3

13 Vedenpuutekytkin
15

14 Imuliitäntä

10

vain tuotteelle ’servitec 35’:
15 Seinäkiinnitys
16 Välike

4

6
3

1

2

’servitec’-sumutusputki
17 Tyhjiömittari

13
8

5

9

18 Tyhjiösumutusputki

14

19 Täyttö- ja tyhjennyshana

19

20 Vedenmittausputken kaasunpoisto

Tyyppimerkintä

16

’servitec 60 / gl’
gl – malli vesi-glykoli-sekoituksille, joissa glykolin osuus
on enintään 50 % (vain ’servitec .../gl’)
Pumpun koko
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reflex ’servitec 35’

reflex ’servitec’
Yleistä
Ohjauspaneeli

LCD-näyttö
Ilmoitusrivi
Aktiivisena olevan kaasunpoisto-ohjelman ja
ilmoitusten näyttö
Painenäyttö
(vain magcontrol-käyttötilassa)
Laitteiston senhetkisen paineen näyttö (luettavissa
vain pumpun lepotilassa), vilkkuu painehäiriön
tapauksessa
Käyttötapapainikkeet
Käsikäyttö
(→ s. 15)

1.5 bar
Jatk. ilmanp.

Pysäytyskäyttö (→ s. 15)
Laitteisto pois käytöstä
Automaattikäyttö
(→ s. 15)
4

Asiakasvalikon haku
(→ s. 15)

Ohjauspainikkeet
asiakasvalikossa
Parametrien syötön keskeyttäminen,
asiakasvalikosta poistuminen
automaatti-, käsi-, pysäytyskäytössä
Ilmoitusten (esim. "ER06 Täyttöaika
ylitetty") kuittaaminen
Käynnistysrutiinin selaaminen,
asiakasvalikon selaaminen, parametrien
muuttaminen
Parametrien valitseminen, syötön
vahvistaminen

Ohje:

E

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

reflex ’servitec’
Yleistä
Yleiset turvallisuusohjeet
’servitec’ on kaasunpoisto- ja jälkitäyttöasema, jonka pääasialliset osat ovat ohjausyksikkö ja
tyhjiösumutusputki.
Liitteessä mainitulla yhdenmukaisuudella vahvistetaan painelaitteita koskevan EU-direktiivin 97/23/EY ja
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EU-direktiivin 89/336/EY noudattaminen.
Asennus, käyttö, käyttöönottoa edeltävä tarkistus, toistuvat tarkistukset
Kansallisten määräysten, Saksassa työturvallisuusasetuksen, mukaisesti. Vastaavasti ammattitaitoisen ja
erityiskoulutetun henkilöstön on huolehdittava asennuksesta ja käytöstä tekniikan tason mukaisesti. Käyttäjän
on osoitettava hyväksytylle valvontalaitokselle, että ennen käyttöönottoa vaaditut (vain ’servitec’-erikoislaitteistot,
PS x V > 50 baaria x litraa), laitteiston merkittävien muutosten jälkeen vaaditut ja toistuvat tarkistukset on
suoritettu. Katso suositellut tarkistusmääräajat luvusta Tarkistusmääräajat. Asennettavien tyhjiösumutusputkien
painerungossa ei saa olla näkyviä ulkoisia vaurioita.
Asianmukainen asennus ja käyttöönotto on vahvistettava Asennus-, käyttöönotto- ja huoltotodistuksella
(ks. s. 25). Se on edellytys takuuvaatimuksille. Suosittelemme, että Reflex-huoltopalvelu (ks. s. 21)
suorittaa ensimmäisen käyttöönoton ja vuosittaisen huollon.
Huomio! ’servitec’ on suunniteltu kiinteää, ei liikkuvaa laitteistokäyttöä varten. Määritetyt takuuajat ovat voimassa
vain, kun enintään 16 000 kaasunpoistovälin vuosirajoitusta noudatetaan (ks. huolto-ohje s. 20).
Muutokset ’servitec’iin,
kuten sumutusputken hitsaustyöt tai kytkentöihin kajoaminen, on kielletty.
Noudata parametreja
Valmistajaa, valmistusvuotta ja valmistusnumeroa koskevat tiedot sekä tekniset tiedot ilmoitetaan tyyppikilvessä.
Syöttölaitteessa on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin lämpötilan ja paineen varmistamiseksi, jotta
ilmoitettuja sallittuja enimmäis- ja vähimmäiskäyttöparametreja ei ylitetä tai aliteta. Käyttö on sallittu ainoastaan
järjestelmissä, joiden vesi ei ole myrkyllistä.
Lämmöneristys
Kuumavesilaitteistoissa, joissa liian korkeat pintalämpötilat aiheuttavat henkilövahinkojen vaaran, käyttäjän on
kiinnitettävä varoitus tyhjiösumutusputken läheisyyteen tai huolehdittava asianmukaisesta lämmöneristyksestä.
Kuuman laitteiston parissa työskenneltäessä on noudatettava varovaisuutta. Etenkin ruuviliitosten, pumpun
ilmausruuvin ja vedenmittausputken kaasunpoiston läheisyydessä on ulos pääsevän veden aiheuttama
palovammavaara ja erityisesti tyhjiösumutusputkea kosketettaessa korkean lämpötilan aiheuttama
loukkaantumisvaara.
Sähköliitäntä
Ammattilaisen on suoritettava sähköinen kaapelointi ja liitäntä paikallisten voimassa olevien EVU-, VDE- ja
EN-määräysten mukaisesti. Laite on kytkettävä jännitteettömäksi ennen työskentelemistä sähköisten osien
parissa.
Tämän ohjeen ja erityisesti turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa ’servitec’ in rikkoutumiseen
ja vikoihin, vaarantaa henkilöiden turvallisuuden ja vaikuttaa toimintaan. Ohjeiden vastainen menettely mitätöi
oikeuden takuu- ja vastuuvaatimuksiin.
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reflex ’servitec’
Asennus
Toimituksen laajuus
Ohje:

Toimituksen laajuus kuvataan lähetyslistassa ja laatikon sisältö ilmoitetaan laatikon päällä.
1 kuormalava

sisältö

- ’servitec’ (esiasennettu)
- Tyhjiösumutusputki (esiasennettu)
- Vedenmittausputken kaasunpoisto (pakattu mukaan laatikkoon)

sisältö

- Muovitasku (kiinnitetty ’servitec’iin), jossa on
- Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
- Sähkökytkentäkaavio

Mahdolliset lisävarusteet:
1 laatikko
- fillset ja vesimittari (pakattu mukaan laatikkoon)
- fillset compact ilman vesimittaria (pakattu mukaan laatikkoon)

Sijoituspaikka
6

Sijoituspaikkaa koskevat edellytykset:
-

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
Sähköliitäntä 230 V~, 50 Hz, 16 A ja eteen kytketty FI-suojakytkin: laukaisuvirta 0,03 A
Jos lisäsyöttöpaine on > 6 baaria, rakennuksen puolelle on asennettava paineensäädin.

Pystyttäminen
- Poista ’servitec’ kuormalavalta ja siirrä se sijoituspaikkaan.
Varmista, että ’servitec’iä kannetaan rungosta.
- Huomioi ohjausyksikön suuntauksen yhteydessä varusteiden huollettavuus ja
liitäntäjohtojen johdotusmahdollisuudet.
- Poista vedenmittausputken kaasunpoiston (20) kuljetusvarmistin ja ruuvaa
vedenmittausputken kaasunpoisto (20) paikalleen käsin.
- Kiristä kaikki ruuviliitokset.
- Jos lisäsyöttö tapahtuu juomavesiputkistosta, eteen on kytkettävä fillset (→ s. 3)
tai takaiskuventtiili.
- Jos haluttua lisäsyöttöpainetta syötettäessä valittiin asiakasvalikossa (→ s. 16)
parametri < 1,3 baaria, on varmistettava, että esim. erotussäiliön vedenpinta on
pumpun yläpuolella.
- Jos juomavesijärjestelmän liitäntään ei ole suunniteltu fillsetiä, eteen rakennuksen
puolelle on kytkettävä lianerotin (silmäkoko < 0,25 mm).
- Jos automaattista lisäsyöttöä ei liitetä, lisäsyöttöjohdon liitäntä (NS) on suljettava
tulpalla G ½".
- Seinäasennuksen yhteydessä ’servitec 35’ on erotettava rakennuksen puolella,
jottei siirtoääniä pääse syntymään.

Kuljetusvarmistin

reflex ’servitec’
Asennus
Asennuskaaviot
- Liitä ’servitec’ laitteistoon putkiston puolelta. Suurin sallittu keskilämpötila kytkentäkohdassa on 70 °C.
Lämmityslaitteistoissa asennus tehdään laitteiston paluukiertoon.
- Kytkentä tehdään paisuntajohdon välittömään läheisyyteen niin, että suojaus tapahtuu laitteiston
puoleisen varoventtiilin avulla. Muussa tapauksessa lisäsuojaus on tarpeen.
- Kytkentäkohtien välisen etäisyyden on oltava vähintään 500 mm.
- Huomioi virtaussuunta.
- Huuhtele putkisto.

V

Yksityiskohta –
kytkentä

enint. 70 °C

20

Y P

20

pSV

25

NS

Vedenpoisto
rakennuksen
puolella

7
reflex fillset,
kun lisäsyöttö
juomavedestä

reflex ’servitec’
esim. tyyppi ’servitec 60’

Paisunta-astia/
paineenpito

Yksityiskohta – kytkentä
- Huomio, likaa! Kytke liitäntäjohdot ylhäältä,
sivulta tai alhaalta laskuputkena.
Älä koskaan kytke alhaalta pintasaumalla
(likaantumisvaara).

≥ 500
ylhäältä
Päävirta V
kiertovesi

- ’servitec’-kaasunpoiston toiminta taataan vain,
jos ’servitec’ kytketään laitteistojärjestelmän
asianmukaiseen päävirtaan. Käytön aikana on
noudatettava seuraavia vähimmäisvirtaamia V:

kaasupitoinen

alhaalta
laskuputkena,
sivulta

kaasuton

≥ 500

Päävirta V
kiertovesi

’servitec ... / 35’ ’servitec ... / 60–95’
V
0,7 m³/h
1,1 m³/h

kaasupitoinen
hitsattu alhaalta
pintasaumana,
ei sallittu
Päävirta V
kiertovesi

P Pumppujohto

DN 25

Y Ylivirtausjohto

DN 20

NS Lisäsyöttöjohto

DN 20

kaasuton

reflex ’servitec’
Asennus
Pystyttäminen
reflex ’servitec’ -kaasunpoistoasemat ratkaisevat kaasuongelmia kolmessa suhteessa:
Paineenpidon valvonta ei ime ilmaa suoraan.
Ei kiertovedessä olevien vapaiden kuplien aiheuttamia kierto-ongelmia.
Hapen poistaminen täyttö- ja lisävedestä vähentää korroosioriskiä.

reflex ’servitec magcontrol-tilassa’
monikattilalaitteistossa, jossa on hydraulinen tasaaja ja MAG
Ohjeita asentajalle
TIC

M

TIC

TIC

TIC

M

Mikäli mahdollista, asenna ’servitec’
laitteiston puolelle paluuvirtaukseen,
jotta lämpökuormitus pysyy arvossa
≤ 70 °C.

Hydraulinen tasaaja

TIC

tarvittava virtauspaine ≥ 1,3 baaria

≥ 500*

25

20

20

Juomavesi

reflex fillsoft
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reflex ’servitec’

* Yksityiskohta – kytkentä → sivu 7
Kytkennät on mukautettava paikallisiin olosuhteisiin.

reflex fillset

Jos käytetään pehmityslaitteistoa
(esim. reflex fillsoft), se asennetaan
fillsetin ja ’servitec’in väliin.

reflex ’servitec’
Asennus

reflex ’servitec levelcontrol-tilassa’ ja
kompressorin paineenpito – ihanteellinen yhdistelmä
Ohjeita asentajalle
Erityisen suositeltavan yhdistelmän
muodostavat ’servitec’ ja kompressoriohjatut paineenpitoasemat (esim.
reflexomat). ’servitec’in avulla kovaksi
ilmattu verkosto pehmennetään taas
joustavaksi reflexomatin avulla.
≥ 500*
Päävirtaama

tarvittava virtauspaine ≥ 1,3 baaria
25

20

20

Juomavesi

reflex ’fillsoft’

Kaapeli
rakennuksen
puolella
LS

’reflexomat’

230 V
-signaali

reflex ’servitec’

reflex ’fillset’

Paineenpitoaseman ohjausyksikkö
valvoo paisunta-astian vesimäärää.
Paineenpitoaseman 230 V:n
lisäsyöttösignaali LS käynnistää
veden lisäsyötön ja kaasunpoiston.
Optimaalinen kaasunpoisto
saavutetaan, kun ’servitec’ kytketään
kiertoveden päävirtaamaan.
Kun pumppuohjattuja
paineenpitoasemia yhdistetään
’servitec’iin, suosittelemme
lähtökohtaisesti kattiloiden
yksittäissuojausta kalvopainepaisuntaastian avulla (esim. reflex).

Sähköliitäntä
Ammattilaisen on suoritettava sähköinen kaapelointi ja liitäntä voimassa olevien paikallisten (EVU) ja
VDE-määräysten mukaisesti. Virtapistoke on irrotettava tai 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 (2) olevat ristikantaruuvit.
– Avaa kansi.
– Vie kaikki vedettävät kaapelit PG-ruuviliitoksen läpi.
Huomio! Käytä vain vastaavalle kaapelille sopivaa PG-ruuviliitosta.
– Kytke kaikki kaapelit (ks. myös kytkentäkaavio).
– Rakennuksen puoleisen suojauksen osalta on huomioitava sivulla 23 ilmoitetut liitäntätehot.

Kytkennät on mukautettava paikallisiin olosuhteisiin.
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reflex ’servitec’
Asennus – Ensimmäinen käyttöönotto
Liitinkaavion yleiskuva, piirilevy,
’servitec 35–95’

Sulake N
Magneettiventtiilit

Sulake L
Elektroniikka ja
magneettiventtiilit

Nimitys
Syöttö
(230 V)
Pumppu 1 (9)
(230 V)

10

Pinne
1
2
3
4
5
6

Signaali
PE
N
L
PE
N
M1

Ohjeet
’servitec’ on kaapeloitu valmiiksi ja varustettu
turvapistokkeella
kytketty

Lisäsyöttö (4)
(230 V)

10
11

Y1 (kaapeli nro 2)
N (kaapeli nro 1)

kytketty

Koonti-ilmoitus
(jännitteetön)

13
14
15

COM
NC
NO

kaapeloidaan rakennuksen puolelle (valinnainen)

Ulkoinen lisäsyötön
ohjaus

17
18

Lisäs. (230 V)

Vedenpuutekytkin
(13)
Kuivakäyntisuoja
Paineenmittausmuunnin (2)

20
21

- taso
+ taso

22
23
24
25
26
27
28

PE
- paine
kytketty
+ paine
0–10 V (kaapeli nro 5)
0–10 V (kaapeli nro 3)
kytketty
GND (kaapeli nro 1)
+24 V (kaapeli nro 2)

Moottoripalloventtiili (3)
(ylivirtaustoiminto)

Liitäntä
RS-485

Lisäs. (230 V)

vain ’servitec levelcontrol’
jännitteetön tulo ulk. lisäsyöttösignaalille
Vie vedenpuutekytkimen kaapeli 2-kertaisen
M20-ruuviliitoksen läpi ja kytke pinteisiin
20 ja 21. Napaisuutta ei tarvitse huomioida.

Laitteistoissa ’servitec 35’ – ’servitec 95’ liitäntä on vain ohjelmistopäivitystä varten.

Ulkoinen lisäsyöttösignaali vain ’servitec’ille levelcontrol-tilassa
Käyttö laitteistoissa, joissa on pumppu- tai kompressoriohjattu paineenpito. ’servitec levelcontrolin’ lisäsyötön ohjaus
tapahtuu ulkoisen signaalin avulla:
– Vie lisäsyötön ohjauskaapeli vastaavan ruuviliitoksen kautta (M16 tai M20).
– Kytke kaapeli (katso edellä).
Kun kaikki liitännät on suoritettu, sulje kytkentäkaappi, kiristä kotelon ruuvit uudelleen ja kytke laitteisto
jännitelähteeseen. Näytössä ilmoitetaan laitteiston versio.

’servitec’-ohjaus on valmiina ensimmäistä käyttöönottoa varten.

reflex ’servitec’
Ensimmäinen käyttöönotto
Käyttöönoton
edellytykset
–
–
–
–
–
–

’servitec’ ja vedenmittausputken kaasunpoisto on pystytetty.
Vedenpuoleinen liitäntä järjestelmään on suoritettu.
Laitteiston paineenpito on käytössä.
Liitäntälaitteisto on ilmattu ainakin karkeasti.
Sähkönpuoleinen verkkoliitäntä on suoritettu voimassa olevien VDE- ja paikallisten EVU-määräysten mukaisesti.
Jos lisäsyöttöpaine on > 6 baaria, rakennuksen puolelle on suunniteltava paineensäädin.

Suosittelemme, että Reflex-huoltopalvelu suorittaa seuraavat vaiheet ja käyttöhenkilöstön ohjeistuksen
(→ s. 21, maksullinen suoritus voimassa olevan bruttohinnaston mukaisesti).

Käynnistysrutiini
Käynnistysrutiini alkaa, kun ohjaus kytketään ensimmäisen kerran päälle. Sen avulla asetetaan ’servitec’in käytön
edellyttämät parametrit. Jos jokin arvo on syötetty väärin, käynnistysrutiinin voi aloittaa uudelleen painamalla
uudelleen quit-painiketta.
Huomio! Käynnistysrutiini voidaan suorittaa vain kerran. Kun se on tehty, parametrien muutokset ja tarkistukset
on suoritettava asiakasvalikon kautta (→ s. 16).

SERVITEC
mag.../level...

’servitec’in käynnistysrutiini alkaa automaattisesti, kun ohjaus
kytketään ensimmäisen kerran päälle. Näytössä ilmoitetaan
silloin ’servitec’in tyyppi, esim. ’servitec magcontrol’ tai ’servitec
levelcontrol’ (→ s. 8).
Valitse nuolinäppäinten avulla haluttu tyyppi:
Siirry kielen valintaan painamalla ok:

Maa: D
D GB F NL PL CZ E DK

Lue käyttöopas!

Väh.käyt.paine
P0 = 1.5 bar

pSV [baaria] =

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

Näyttöön tulee ohje lukea tämä käyttöohje.
Vahvista painamalla ok.

pe

[baaria] =

0,3 baaria

Paineenpidon loppupaine

*

’servitec’in työpainealueen on oltava paineenpidon
työalueen pa … pe rajoissa.

p0

[baaria] =

Paineenpidon alkupaine tai
täyttöpaine pF MAG:n yhteydessä

[baaria] = pstaattinen + phöyrystymis + 0,2 baaria (suositus)

pst [baaria] = staattinen paine (= staattinen korkeus [m]/10)

*

ok

ok

E

Syöttölämpötila: 70 °C
(höyrystymislämpötila pD = 0 baaria)
Staattinen paine pst: 11 mvp
(11 mvp ~ 1,1 baaria)
Säätöarvot:
= 1,3 baaria
p0:
pSV:
= 3,0 baaria

pa = Lisäsyöttö paineen alituksen tapauksessa
pa

ok

Esimerkki: Lämmitysjärjestelmä

Varoventtiilin vastepaine lämmönkehittimessä
≥ 0,5 baaria

ok

E
E

Tämä näyttö näytetään vain mallissa ’servitec magcontrol’.
Säädä tässä vähimmäiskäyttöpaine laitteiston staattisen
korkeuden mukaisesti (katso myös seuraava kaavio) ja
vahvista painamalla ok.

pmax [baaria]

E
E

≥ 0,3 baaria
0...0,2 baaria

Häiriöilmoitus paineen alituksen tai ylityksen tapauksessa

*

tuloksena olevat lisäsyötön paineet:
Päällä: = 1,4 baaria
Pois: = 1,6 baaria

ok
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reflex ’servitec’
Ensimmäinen käyttöönotto

Tämä näyttö näytetään vain mallissa ’servitec magcontrol’.
Säädä tässä lämmönkehittimen varoventtiilin vastepaine ja vahvista
painamalla ok.

E

ok

Kellonaika:
18:46:29

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

E

ok

Päivämäärä:
29.11.01

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

E

ok

Turv.vent.paine
PS = 3.0 bar

Päätä
ohjelma?

12

k.

1.7 bar
STOP

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

Käynnistysrutiini on suoritettu loppuun ja laitteisto on pysäytyskäytössä (tässä: ’servitec magcontrol’ ja painenäyttö).

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

Täyttäminen ja pumpun ilmaaminen
’servitec’ on pysäytyskäytössä.
Korkeiden lämpötilojen aiheuttama vaara! Noudata yleisiä turvallisuusohjeita (→ s. 5)!
– Liitä täyttöletku tyhjiösumutusputken täyttö- ja tyhjennyshanaan.
– Täytä tyhjiösumutusputki. Ilma työntyy ulos vedenmittausputken kaasunpoiston (20) kautta.
Juomaveden paine on luettavissa tyhjiömittarista (17).
– Ilmaa pumppu (9) ilmausruuvin (8) avulla. Pumppu ei saa käydä.
– Sulje ilmausruuvi, sulje täyttö- ja tyhjennyshana (19). Käynnistä pumppu.

Ohje:
Ilmausruuvia ei pidä kiertää kokonaan irti. Odota, kunnes ilmatonta vettä virtaa ulos. Ilmaus on
toistettava tarvittaessa, kunnes pumppu tuottaa tyhjiömittariin (17) alipaineen.

reflex ’servitec’
Ensimmäinen käyttöönotto
Tyhjiötesti
Korkeiden lämpötilojen aiheuttama vaara! Noudata yleisiä turvallisuusohjeita (→ s. 5)!
Tyhjiötesti on suoritettava perusteellisesti, sillä muuten ’servitec’in toimintaa ei voida taata.

– Sulje palloventtiili (5), pumppujohdon palloventtiili (1) on auki.

E
E
E

Siirry käsikäyttöön.

hand

Aloita järjestelmän kaasun poisto (SE, vilkkuu),
pumppu (9) käynnistyy 50 sekunnin kuluttua.
Kytke pumppu pois päältä, kun se on käynyt n. 10 sekunnin ajan.

– Tarkkaile tyhjiömittaria (17). Paine ei saa muuttua n. 10 minuutin aikana.
Kun paine on noussut, tarkista erityisesti tyhjiösumutusputken ruuviliitokset, ilmausruuvi (8) ja
vedenmittausputken kaasunpoisto (20), ja toista toimenpide.
– Jos tyhjiötesti onnistui, avaa palloventtiili (5) uudelleen.
– Jos näyttöön tulee virheilmoitus "vedenpuute", se on kuitattava, ennen kuin automaattikäyttöön
voidaan siirtyä.

Nyt voit vaihtaa automaattikäyttöön.
13

Automaattikäyttö
Ohje:
’servitec’in automaattikäyttöä varten on varmistettava, että
laitteiston paineenpito on toiminnassa ja hydraulisesti liitettynä
’servitec’iin. Laitteiston on oltava karkeasti ilmattu.

E

auto

1.7 bar
Jatk. ilmanp.
Näyttö (→ s. 4) ensimmäisen
käyttöönoton jälkeen, ’servitec’
automaattikäytössä

Käynnistä automaattikäyttö.
Näyttöön tulee teksti Jatk. ilmanp.

’servitec’ on nyt käytössä.

Tässä vaiheessa Reflex-huoltopalvelun ensimmäisen käyttöönoton toimenpiteet on suoritettu loppuun.

reflex ’servitec’
Ensimmäinen käyttöönotto

Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen jatkuva kaasun poisto aktivoidaan vakiotapauksessa
24 tunniksi, jonka jälkeen siirrytään automaattisesti jaksoittaiseen kaasun poistoon
(→ s. 15). Jatkuvan kaasun poiston jälkeen palloventtiilin (5) takana oleva lianerotin on
puhdistettava.
Lianerottimen puhdistaminen
Varoitus! Noudata yleisiä turvallisuusohjeita (→ s. 5)!
Ohje:
Jatkuvalle kaasun poistolle asetetun ajan kuluttua lianerotin (5) on puhdistettava
(ei kuulu Reflex-huoltopalvelun suorittamaan ensimmäiseen käyttöönottoon).
Huomioi myös rakennuksen puolelle asennettu lianerotin (esim. fillset, kohta F).
Lianerottimen tarkistus on tarpeen myös täytön ja pitkäaikaisen käytön jälkeen.

– Sulje palloventtiili (5).

E

stop

Siirry pysäytyskäyttöön.
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– Löysennä korkkia ja kierrä se irti.
– Irrota lianerotin (siivilä) ja puhdista se juoksevalla vedellä.
– Tiivistä korkkia lisää ja aseta se paikalleen ja ruuvaa kiinni yhdessä
lianerottimen kanssa.
– Kiristä korkki.

– Avaa palloventtiili (5) uudelleen.
– Ilmaa pumppu (9) ilmausruuvin (8) avulla. Pumppu ei saa käydä.
– Sulje ilmausruuvi (8).

E

auto

Käynnistä automaattikäyttö.

Tässä vaiheessa ensimmäinen
käyttöönotto on suoritettu loppuun.

reflex ’servitec’
Käyttö
Automaattikäyttö
Automaattikäytön saa aktivoida vasta, kun ensimmäinen käyttöönotto on suoritettu
loppuun. Automaattikäytössä voidaan valita tarvittaessa kolmen erilaisen kaasunpoistoohjelman väliltä. Kaikkien kolmen kaasunpoisto-ohjelman yhteydessä laitteiston valvonta
on aktiivinen. Lisäsyöttö tapahtuu automaattisesti.
Valinta asiakasvalikossa (→ s. 16)
Jatkuva kaasun poisto – intensiivinen kaasun poisto käyttöönoton ja korjausten
jälkeen.
Kaasunpoistojaksoja suoritetaan peräkkäin jatkuvaa kaasun poistoa varten asetetun
ajan (perusasetus 24 h). Sen jälkeen ohjaus siirtyy automaattisesti jaksoittaiseen
kaasun poistoon. Käyttöönoton yhteydessä vähintään puolet vesijärjestelmien
laitteistotilavuudesta pitäisi virrata kertaalleen ’servitec’in läpi, vesi-glykoli-sekoitusten
tapauksessa viisinkertainen määrä laitteiston tilavuuteen nähden.
Jaksoittainen kaasun poisto – automaattikäytön säästötila
8 välin (vakio) jälkeen pidetään tauko (vakio 12 h) ennen seuraavien 8 kaasunpoistovälin
aloittamista. Tämä ohjelma käynnistyy automaattisesti jatkuvan kaasun poiston
päätyttyä, tai se voidaan valita manuaalisesti sellaisten laitteistojen yhteydessä, joista on
jo poistettu kaasu. Tällöin jaksoittainen kaasun poisto käynnistyy joka päivä klo 8.00.
Lisäsyötön kaasun poisto – vain lisäsyöttöveden kaasun poisto
Laitteiston vedestä ei poisteta kaasua. Tämä käyttötapa sopii kesäkäyttöön (→ s. 18)
ja tilanteisiin, joissa laitteiston vedestä ei haluta poistaa kaasua.
Jälkisyöttömäärää voidaan vähentää vähentämällä kylmän veden tulopainetta
paineensäätimen avulla.

E

auto

1.7 bar
Jatk. ilmanp.
Näyttö (→ s. 4)
Automaattikäyttö ja jatkuva
kaasun poisto

1,7 bar
Interv. ilmanp.
Näyttö (→ s. 4)
Automaattikäyttö ja
jaksoittainen kaasun poisto

VT
Täytön ilmanp.
Näyttö (→ s. 4) Automaattikäyttö
ja lisäsyötön kaasun poisto
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Käsikäyttö

E

Käsikäyttöä voidaan käyttää laitteiston täyttöä ja tyhjiötestiä varten. Tätä varten
käsikäytössä on kaksi käyttötapaa: NE (lisäsyötön kaasun poisto) ja SE (järjestelmän
kaasun poisto).
Järjestelmän kaasun poisto SE – laitteiston vedestä poistetaan kaasu
Järjestelmän kaasun poisto on aktiivisena niin kauan kuin ▲ vilkkuu.
Poistuminen järjestelmän kaasun poistosta.
Tässä käyttötavassa kaasunpoistovälit (ks. ed.) toteutetaan peräkkäin.
Tyhjiötesti (→ s. 13) edellyttää järjestelmän kaasun poistoa.
Lisäsyötön kaasun poisto NE – lisäsyöttövedestä poistetaan kaasu
Lisäsyötön kaasun poisto käsikäytössä on aktiivisena niin kauan
kuin ▼ vilkkuu. Poistuminen lisäsyötön kaasun poistosta.

E
E
E
E

quit

quit

SE

10 h

Näyttö (→ s. 4) Näyttö ’servitec’
vilkkuu järjestelmän
levelcontrol
kaasun poiston yhteydessä.

quit

’servitec magcontrolin’ yhteydessä laitteisto voidaan täyttää. Samalla täyttöaikaa
valvotaan. Kun täyttöpaine (pF, → s. 11) tai täyttöaika (10 h) on saavutettu, lisäsyötön
kaasun poisto keskeytetään ja laitteisto kytkeytyy käyttötilaan Jaksoittainen tai
jatkuva kaasun poisto. Jos täyttöpainetta pF ei saavuteta lisäsyötön kaasun poistossa,
annetaan virheilmoitus.
Pysäytyskäyttöön siirrytään painamalla

NE

hand

NE

VT
010 h

SE

Näyttö (→ s. 4) Näyttö ’servitec
vilkkuu lisäsyötön
levelcontrol’
kaasun poiston yhteydessä.
VT tulee näkyviin 230 V:n tai
jännitteettömän lisäsyöttösignaalin
yhteydessä.

painiketta vielä kerran.

Pysäytyskäyttö
Pysäytyskäytössä ’servitec’ on toimeton lukuun ottamatta LCD-näytössä näkyvää
ilmoitusta. Toimintaa ei valvota. Kaikki pumput ja magneettiventtiilit on kytketty pois
päältä. Kun stop-painiketta on painettu, viereinen ilmoitus tulee näyttöön.
Jos pysäytyskäyttö on aktivoituna yli 4 tunnin ajan, annetaan ilmoitus, sillä
pumppu (10) ei suorita pakkokäynnistystä tässä käyttötilassa ja voi jumiutua pidemmän
seisokkiajan jälkeen.

E

stop

STOP
STOP > 4 h
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reflex ’servitec’
Käyttö
Asiakasvalikko
Yleistä
Asiakasvalikon avulla syötetään ja muutetaan tärkeimpiä ’servitec’-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 asiakasvalikosta.

E

menu

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

Asiakasvalikko
Valikkokohdan
vaihtaminen

Parametrin
valitseminen

Parametrin
(vilkkuvat arvot tai symbolit) valinta
tai muuttaminen

Parametrin
vahvistaminen

Poistuminen
valikosta

taaksepäin
eteenpäin

Painamalla siirryt

kielen valintaan:

Maa: D
D GB F NL PL CZ E DK

E

ok

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

E
16

Kellonaika:
18:46:29

E

ok

E

ok

E

ok

E

ok

E

ok

E

ok

E

ok

E
SERVITEC
mag.../level...

E
Väh.käyt.paine
P0 =
1.5 bar

E
Turv.vent.paine
PS =
3.0 bar

E
Nachspeisedruck
Standard

E
Ilmanpoisto-ohj.
Jatk. ilmanp.

E

ok

Valikkokohdan
vaihtaminen

E
Päivämäärä:
29.11.01

E

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

E

ok

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

E

ok

E

ok

Tämä näyttö näytetään vain mallissa ’servitec
magcontrol’. Säädä tässä vähimmäiskäyttöpaine
laitteiston staattisen korkeuden mukaisesti
(→ s. 11) ja vahvista painamalla ok.

E

ok

Tämä näyttö näytetään vain mallissa ’servitec
magcontrol’.
Säädä tässä varoventtiilin vastepaine (→ s. 11) ja
vahvista painamalla ok.

E

ok

E

ok

E

ok

Näytössä ilmoitetaan käynnistysrutiinissa valittu
’servitec’-tyyppi ’servitec magcontrol’ tai ’servitec
levelcontrol’. Laitteiston tyyppi voidaan määrittää
jälkikäteen uudelleen tässä kohdassa.

Lisäsyöttöpaineeksi voidaan asettaa jokin
seuraavista parametreista:
- > 2,3 baaria (vakio)
- < 2,3–1,3 baaria
- < 1,3 baaria (esim. avoimen verkonerotussäiliön
yhteydessä)*
Valitse tässä kaasunpoisto-ohjelma (→ s. 20) ja
vahvista painamalla ok.

* → s. 6 – ’servitec’in pystyttäminen

quit

reflex ’servitec’
Käyttö

Valikkokohdan
vaihtaminen

Parametrin
valitseminen

Parametrin
(vilkkuvat arvot tai symbolit) valinta
tai muuttaminen

Parametrin
vahvistaminen

Valikosta
poistuminen

taaksepäin

E
Aika jatk.ilmanp
ED =
012.0 h

eteenpäin

E

ok

E
Seur. huolto
TY = 12 kk

E

ok

E

ok

E

ok

E

ok

E
Kaikki viestit
NPK ? k.

E
Vikamuisti

E
Parametrimuisti

E
Moottoriventtiilin
asento: ... %

Vain tiedoksi:

Valitse tässä jatkuvan kaasun poiston kesto
(→ s. 15). Vakioasetus 24 h riittää vesijärjestelmille,
joiden tilavuus on enintään n. 20 m3. Vahvista
painamalla ok.

E

ok

Valikkokohdan
vaihtaminen

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).

E

ok

Tässä valitaan, johtavatko kaikki esiintyvät
häiriöt jännitteettömän koskettimen (pfK)
kytkemiseen. Jos tässä on valittu "ei", vain
sivun 19 hälytysluettelossa hälytyksiksi merkityt
ilmoitukset johtavat jännitteettömän koskettimen
kytkemiseen.

E

ok

Vikamuistin näyttö. Tässä näytetään viimeiset 20
virhettä ja niiden virhekoodit (esim. ER 01, → s. 19)
kronologisessa järjestyksessä. Myös virheen
kellonaika ja päivämäärä näytetään. 01 on uusin,
20 vanhin virhe.

E

ok

E

ok

E

ok

E

ok

Parametrimuisti varmistaa viimeiset 10
vähimmäiskäyttöpaineen p0 muutosta. Myös
muutoksen kellonaika ja päivämäärä näytetään.
01 on uusin, 10 vanhin muutos.
Tässä näytetään moottoripalloventtiilin asento
(avoimuus) prosenttiarvona.
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E
SERVITEC MC
V ...

Vain tiedoksi:

E
Vain tiedoksi:

Asiakasvalikko

’servitec’in tyypin ja ohjelmistoversion (esim.
V1.04) näyttö.
MC → ’servitec magcontrol’
LC → ’servitec levelcontrol’
Asiakasvalikko on käyty kertaalleen läpi
kokonaisuudessaan. Nyt voit vaihtaa haluttuun
käyttötilaan.

quit

E
tai
E
tai
E

auto

hand

stop

Huoltovalikko
’servitec’-ohjauksiin on asennettu salasanalla suojattu huoltotaso, jossa voidaan tehdä muutoksia muihin
tietoihin. Sen voi tehdä vain Reflex-huoltopalvelu, puh. +49 23 82 706 9550.

reflex ’servitec’
Käyttö
Kesäkäyttö
Jos laitteiston kiertopumput poistetaan käytöstä kesäksi, verkossa olevan veden kaasun poistoa ei voida varmistaa, sillä
kaasupitoinen vesi ei kulkeudu ’servitec’iin. Tässä tapauksessa asiakasvalikon (→ s. 16) kautta voidaan valita kaasunpoistoohjelmaksi lisäsyötön kaasun poisto (avainsana: energiansäästö).
Jos kesän aikana on käytetty lisäsyötön kaasun poistoa, kiertopumppujen käynnistämisen jälkeen on valittava taas jaksoittainen
tai haluttaessa jatkuva kaasun poisto.
Pumpun (9) jumiutuminen estetään pakkokäynnistyksen (24 h) avulla. Pidemmän seisokkiajan (’servitec’ virrattomana tai
pysäytyskäytössä) jälkeen on mahdollista, että pumppu on jumiutunut. Siksi pumpun roottoria on kierrettävä ruuvitaltan avulla,
ennen kuin pumppu otetaan uudelleen käyttöön.
Vakioasetukset
’servitec’in tietomuistiin on esiasetettu parametreja, jotka perustuvat tutkimus- ja käyttökokemukseen. Tärkeimmät
kuvataan seuraavassa taulukossa.
Parametri
Paine
Lisäsyöttö PÄÄLLÄ
Lisäsyöttö POIS
Vähimmäiskäyttöpaine alitettu
Enimmäiskäyttöpaine ylitetty
Enimm. jälkisyöttömäärä
ajan alitus (hälytys)
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Täyttö
Enimmäistäyttöaika
Kaasunpoistoväli
Tyhjiön imeminen Suihkutusaika
Ulostyöntöaika
Lepoaika
Jaksoittainen/jatkuva kaasun
poisto
Taukoaika
Kaasunpoistojaksot
Jaksoittaisen kaasun poiston
aloitusaika

Asetus

p0 + 0,1 baaria
p0 + 0,3 baaria
= p0
pSV – 0,2 baaria
0

10 h
Vakio* / gl*
xx s
/ xx s
xx s
/ xx s
xx s
/ xx s
xx s
/ xx s

12 h
8
8:00
24 h

Jatkuvan kaasun poiston aika

Huomautus

’servitec
magcontrol’

– pSV (varoventtiilin vastepaine (→ s. 11)

x
x
x
x

– Jos jälkisyöttöaika tai jaksojen
lukumäärä ylitetään, annetaan
häiriöilmoitus

x
x

– p0 (vähimmäiskäyttöpaine → s. 11)

’servitec
levelcontrol’

x
x

– Täytön keskeytys 10 tunnin kuluttua tai
kun täyttöpaine on saavutettu
(p0 + 0,3 baaria)

x

– Pumppu käy, ei sumutusta
– Pumppu käy, sumutetaan
– Pumppu pysäytettynä, sumutetaan
– Pumppu pysäytettynä, ei sumutusta

x
x
x
x

x
x
x
x

– 12 tunnin välein ajetaan 8
kaasunpoistojaksoa
– Jaksoittainen kaasun poisto alkaa
päivittäin klo 8.00 (synkronointi)
– Mukauta aika kuluttajalaitteiston
mukaan

x
x
x

x
x
x

x

x

* Arvot on syötetty tietomuistiin pysyvästi, ja niitä voidaan muuttaa vain huoltovalikossa.

reflex ’servitec’
Käyttö
Ilmoitukset
Olemassa olevat ilmoitukset näytetään näytön ilmoitusrivillä. Lisäksi punainen virhemerkkivalo palaa. Kuivakäyntisuoja
osoitetaan suoraan erillisen merkkivalon avulla (→ s. 4). Jos useita ilmoituksia on samanaikaisesti, ne voidaan näyttää
suoraan painikkeen
avulla.
Ilmoitukset kuittautuvat suurelta osin automaattisesti, kun syy on korjattu. Virheet, kuten "Täyt. aika 06" ja "Täyt. jakso 07",
on kuitattava käsin.
Jälkikäteen suoritettavaa analyysia varten on käytettävissä virhe- ja parametrimuisti (→ s. 17). Etäsiirtoon voidaan käyttää
jännitteetöntä vaihtokosketinta koonti-ilmoitusta varten ja jännitteetöntä kosketinta kuivakäyntisuojaa varten. Asiakasvalikossa
(→ s. 16) voidaan valita, annetaanko vain hälytykseksi merkityt vai kaikki ilmoitukset jännitteettömästi.

ERkoodi
01

02.1
02.2

Virheen tyyppi

Virheen syy

Vianetsintä/korjaus

vähimmäispaine p0
alitettu (hälytys)

– vedenpuute laitteistossa
– paineenpito säädetty väärin tai viallinen

– korjaa vuoto
– kuittaa virhe (quit)

Kuivakäyntisuoja
ajan ylitys (hälytys)

– vedenpuutekytkintä (16) ei kaapeloitu
– tyhjiösumutusputkeen ei virtaa vettä
- tulopuolen palloventtiili suljettu
- lianerotin (5) likainen

– kaapeloi vedenpuutekytkin

Kuivakäyntisuoja
ajan alitus (hälytys)

04.1

Pumppu
häiriö (hälytys)

06

jälkisyöttöaika
ylitetty (vakio 20 min)

– tyhjiösumutusputkeen ei virtaa riittävästi vettä
- lianerotin (5) likainen

– avaa palloventtiili
– puhdista lianerotin
– puhdista lianerotin

– vedenmittausputken kaasunpoisto (20)
viallinen

– vaihda vedenmittausputken kaasunpoisto

– pumpun sulake viallinen
– pumppu tukkeutunut
– oikosulku
– suurempia vuotoja laitteistossa
– jälkisyöttöaika ei riittävä jälkikytkettyä
paineenpitoa varten

– tarkista ja tarvittaessa vaihda sulakkeet
– käynnistä pumppu
– etsi ja korjaa syy
– korjaa vuodot, kuittaa virhe
– pienennä paineenpidon
jälkisyöttöhystereesejä

07

jälkisyöttöjaksot
ylitetty (vakio 3 jaksoa 2 tunnissa)

– ei vuotoja laitteistossa

– korjaa vuodot, kuittaa virheilmoitus

08

Paineen mittaus
häiriö (hälytys)

– paineenmittausmuunninta ei liitetty tai
viallinen

– tarkista ja tarvittaessa vaihda kaapelointi

enimmäispaine pmax
ylitetty

– ’servitec’in ja laitteiston väliset painehäviöt
liian suuria

– kytke paineenmittausmuunnin laitteistoon
tai käytä laitteistoon johtavassa
putkistossa suurempia nimellisläpimittoja
– tarkista MAG-esipaine
– sovita PS-asetus laitteiston varoventtiilin
vastepaineeseen
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– laitteiston MAG:ssa on väärä esipaine
– PS asetettu liian alhaiseksi asiakasvalikossa
Jälkisyöttömäärä
yhdessä jälkisyöttöjaksossa
ylitetty

– suurempia vuotoja laitteistossa
– jälkisyöttömäärä ei riittävä jälkikytkettyä
paineenpitoa varten

– korjaa vuodot, kuittaa virhe
– pienennä paineenpidon
jälkisyöttöhystereesejä tai suurenna
enimmäisjälkisyöttömäärää

12

Täyttöaika
ylitetty (vakio 10 h)

– enimmäistäyttöaika ylitetty

– tarkista laitteiston täyttötila, kuittaa virhe ja
täytä tarvittaessa uudelleen
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Jännitekatkos

11*

– tarkista jännitteensyöttö

19

Pysäytys > 4 h

– ’servitec’ on pysäytyskäytössä yli 4 tunnin
ajan

Huolto
suos.

Huoltoaikaväli
kulunut

– muistutus vähintään kerran vuodessa
suoritettavasta huollosta

– aktivoi tarvittaessa automaattikäyttö, jotta
pumppu ei jumiudu
– suorita huolto
– kuittaa ilmoitus
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reflex ’servitec’
Huolto, tarkistaminen, purkaminen
Huolto-ohje
Varoitus! Noudata yleisiä turvallisuusohjeita (ks. s. 5)!
’servitec’ on huollettava vuosittain, kuitenkin vähintään 16 000 kaasunpoistovälin kuluttua (vastaa n. 14 päivän jatkuvaa
kaasun poistoa tai 7 päivän jatkuvaa kaasun poistoa ja 1 vuoden jaksoittaista kaasunpoistoa vakioasetuksella). Asiantuntijan
on suoritettava huoltotyöt. Suosittelemme Reflex-huoltopalvelun käyttöä.
Muistutukseksi vähintään vuosittain suoritettavasta huollosta näyttöön tulee asetetun käyttöajan jälkeen teksti "Huolto
suos.", joka voidaan kuitata quit-painikkeen avulla.
Kun suoritetaan huoltotöitä tyhjiösumutusputken parissa, sen paine on vapautettava etukäteen täyttö- ja tyhjennyshanan
(19) avulla.
Tiiviystarkistus
– Tarkista erityisesti pumpun, ruuviliitosten ja vedenmittausputken ulkoinen tiiviys
– Tiivistä tarvittaessa
Tyhjiön toiminnan tarkistus
– Toimintatapa → s. 13, kohta Tyhjiötesti
Puhdista suodatinelementti (5)
– Toimintatapa → s. 14, kohta Lianerottimen pudistaminen
Tarkista ohjauksen säätöarvot
– Toimintatapa → s. 16 Asiakasvalikko
Tarkista kaasunpoistoväli
Järjestelmän kaasun poisto

NE
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1.7 bar
10 h

Näyttö (→ s. 4) Näyttö
’servitec magcontrol’
vilkkuu
järjestelmän kaasun poiston
yhteydessä.

Siirry käsikäyttöön.
E
–
Aloita järjestelmän kaasun poisto (SE,
E
– Pumppu (9) käynnistyy ulostyöntöajan (50 s) kuluttua.
–

SE

hand

vilkkuu)

Tyhjiö imetään, luettavissa tyhjiömittarista (17).
– Pumppu (9) kytkeytyy pois päältä (30 sekunnin kuluttua),
vedenpuute-merkkivalo ei saa syttyä.
– Vettä sumutetaan suuttimella (11) varustetun paineliitännän kautta,
tyhjiö puretaan, kaasu työnnetään ulos.
Kaasu on työnnettävä ulos ennen seuraavan jakson alkamista.

Lisäsyötön kaasun poisto
–

E

Aloita lisäsyötön kaasun poisto (NE,

vilkkuu)

NE

SE

1.7 bar
10 h

Näyttö (→ s. 4) Näyttö
vilkkuu
’servitec magcontrol’
lisäsyötön kaasun poiston
yhteydessä.

– Lisäsyötön moottoripalloventtiili (4) avautuu,
pumppu käynnistyy ja imee tyhjiön.
– Pumppu kytkeytyy pois päältä (30 s).
– Vettä sumutetaan lisää suuttimen (11) kautta,
tyhjiö puretaan, kaasu työnnetään ulos.
Kaasu on työnnettävä ulos ennen seuraavan jakson alkamista.
–

E

quit

Deaktivoi lisäsyötön kaasun poisto (NE,

ei vilku enää)

Ohje:
Kun kaasu on työnnetty kokonaan ulos vedenmittausputken kaasunpoiston kautta ja punainen vedenpuute-merkkivalo
ei ole palanut suihkutuksen aikana, huolto on suoritettu loppuun.
–

E

auto

Käynnistä automaattikäyttö.

reflex ’servitec’
Huolto, tarkistaminen, purkaminen / Reflex-huoltopalvelu
Purkaminen
Ennen ’servitec’-laitteiston tai sen paineenalaisten osien tarkistusta tai purkamista niistä
on purettava paine.
1.
Sulje ohjausyksikön palloventtiilit (5, 6) ja fillsetin venttiili (E).
2.
Avaa täyttö- ja tyhjennyshana (19), kunnes sumutusputki (18) on paineeton.
3.
Tyhjennä sumutusputki (18) kokonaan täyttö- ja tyhjennyshanan (19) avulla,
tuuleta tarvittaessa ruuvaamalla vedenmittausputken kaasunpoisto (20) irti.

Tarkistusmääräajat
Suositellut enimmäistarkistusaikavälit Saksassa käyttöturvallisuusasetuksen 15 (5) §:n mukaan ja
’servitec’-sumutusputken osalta direktiivin 97/23/EY kaavion 2 mukaan:
Voimassa, kun Reflexin Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjetta noudatetaan tarkasti:
ulkoinen tarkistus: ei vaatimusta
sisäinen tarkistus: määräaika 15 (5) §:n mukaisesti
lujuustarkistus: määräaika 15 (5) §:n mukaisesti
Käyttäjän on määritettävä todelliset määräajat turvallisuusteknisen arvion perusteella todelliset
käyttöolosuhteet ja kansalliset määräykset huomioiden.

Keskitetty tehdashuoltopalvelu
+49 23 82 / 70 69 -...
Ohivalinta
Faksi
Paul Stahl
Volker Lysk

- 550
- 512

- 523
- 523
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Sähköposti
paul.stahl@reflex.de
volker.lysk@reflex.de

Alueellinen huoltopalvelu
Vastuussa olevan alueellisen huoltopalvelun tiedot saa Ahlenin keskuksesta:
Puhelin: +49 23 82 / 70 69 - 0
Sähköposti: info@reflex.de

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
1 000–5 000
350–5 000
1 000–5 000

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’

200–1 000 litraa
1 000–5 000 litraa

6 baaria – 120 °C
6 baaria – 120 °C

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

’gigamat’

1 000–5 000 litraa

6 baaria – 120 °C

04 202 1 450 02 00713

10 baaria / 16 baaria – 120
°C

04 202 1 450 03 00210

’servitec’

DN 150 – DN 250

reflex ’servitec’
Yleiskuvaus
Toimintatapa
Yleiskuvaus
’servitec’ on kaasunpoisto- ja jälkitäyttöasema. Se sopii käytettäväksi
monenlaisissa laitteisto-olosuhteissa. Pääkäyttöaluetta ovat lämmitys- ja
jäähdytyskierrot ja kaikki järjestelmät, joissa liuenneet tai vapaat kaasut
aiheuttavat "ilmaongelmia" ja häiriöitä laitteistojärjestelmiin.
’servitec’-tyhjiökaasunpoistin poistaa verkossa olevaan veteen
liuenneista kaasuista jopa 90 prosenttia. Glykoli-vesi-sekoituksille, joissa
glykolin osuus on enintään 50 %, on kehitetty ’servitec ../gl’. Tyyppi ../gl
mahdollistaa tehokkaan kaasunpoiston myös glykoli-vesi-sekoituksista.
Kiertoveden osavirran tyhjiökaasunpoisto tapahtuu optimoidun aikataulun
mukaisesti valittavissa olevien kaasunpoisto-ohjelmien avulla (→ s. 15).
Osa kiertovedestä suihkuilmastetaan tyhjiösumutusputkeen (18), johon
imetään tyhjiö pumpun (9) avulla. Sumutetun veden suuri pinta-ala ja
voimakas alipaine johtavat erittäin hyvään kaasunpoistotehoon. Pumppu
pumppaa veden, josta on poistettu kaasu, takaisin laitteistoon. Siellä vesi
pystyy taas liuottamaan kaasuja. Tyhjiösumutusputkessa erotetut kaasut
työnnetään ulos vedenmittausputken kaasunpoiston (20) kautta. Tämä
kaasunpoistoväli toistuu ja kiertovedestä poistetaan sekä vapaita että
liuenneita kaasuja.

Kaasunpoistoväli
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Lisäsyöttö- ja poisvirtausjohdoista tuleva vesi syötetään
moottoripalloventtiilin ja yhdysletkun (12) kautta vastaavalla paineella
suuttimeen (11). Kaasunpoistoväli on esiohjelmoitu aikaohjattu prosessi.
Vain Reflex-huoltopalvelu voi suorittaa muutoksia huoltovalikon kautta.

’servitec 60’

Suihkutusaika
Pumppu käynnistyy. Tyhjiömittarista (17) voidaan lukea hetken kuluttua alipaine (lämpötilasta riippuva). Se on
mahdollista, koska pumppu poistaa tyhjiösumutusputkesta imuliitännän (11) kautta enemmän vettä kuin paineliitännän
suuttimen kautta voi virrata. Moottoripalloventtiili (3) säätää jatkuvasti pumpun virtaamaa. Siksi pumppu on säädetty
moottoripalloventtiilin avulla vakaaseen toimintapisteeseen. Sumuttaminen suuttimen kautta alkaa alipaineen
muodostamisella.
Kun pumppu käy, vesimäärä tyhjiösumutusputkessa laskee jatkuvasti. Aikaohjelma ja paineasetus on valittu niin, että
vedenpuutekytkin (13) ei laukea.

Ulostyöntöaika
Pumppu kytkeytyy pois päältä. Vettä suihkuilmastetaan edelleen tyhjiösumutusputkeen laitteiston paineen (vähintään
1,3 baaria) avulla. Ulostyöntöajan (50 s) kuluessa vesipatsas nousee tyhjiösumutusputkessa hitaasti. Tässä vaiheessa
tyhjiö säilyy vielä. Nouseva vesipatsas tiivistää erotetun kaasun ulostyöntövaiheen lopussa muutamien sekuntien
kuluessa ja työntää sen ulos vedenmittausputken kaasunpoiston kautta.

Lepoaika
Seuraa lepoaika, jonka kuluessa tapahtuu jälkikaasunpoisto.

reflex ’servitec’
Yleiskuvaus
Lisäsyöttö – ’servitec magcontrol’
’servitec magcontrolissa’ lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän paine rekisteröidään ja sitä valvotaan
paineenmittausmuuntimen (2) avulla. Jos täyttöpaine laskee arvoon alle pF = p0 + 0,1 baaria, lisäsyötön kaasun poisto
aktivoidaan, kunnes saavutetaan pF = p0 + 0,3 baaria. Tällöin aika- (esiasetus 20 min) ja jaksovalvonta (3 jaksoa 2 tunnissa)
ovat aktiivisena.
Lisäsyöttö – ’servitec levelcontrol’
’servitec levelcontrolissa’ lisäsyöttö tapahtuu paineenpitoaseman säiliön tason mukaisesti suoraan laitteistoon.
Lisäsyöttötoiminto voidaan käynnistää jännitteettömän koskettimen tai ulkoisen 230 V~ -signaalin avulla.
Aika-, jakso- ja valinnainen määränvalvonta ovat käytössä.
1130 – ’servitec’ 60–95

Käyttöparametrit
970 – ’servitec’ 35

Sall. käyttöylipaine rakennekoko ’servitec 35, 60’
rakennekoko ’servitec 75, 95’

: 8 baaria
: 10 baaria

Sall. käyttölämpötila

: > 0–70 °C

Syöttölaitteen sall. syöttölämpötila

:

120 °C

Sall. ympäristön lämpötila

: > 0–45 °C

Erotusaste – liuenneet kaasut
vapaat kaasut
Lisäsyötön vähimmäisvirtauspaine –
lämmitys- ja jäähdytysvesi

: enintään 90 %
:
100 %

Melutaso

: 55 dB

: 1,3 baaria

Sumutusputken nimellistilavuus
’servitec’-vakiolaitteistot
(ei tyyppikilpeä sumutusputkessa)
’servitec’-erikoislaitteistot
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: 5 litraa
: tyyppikilven
mukaisesti

540
Mitat ja painot
Mitat
Korkeus yhteensä:
Leveys:
Syvyys:

710
’servitec 60’

’servitec 35’

’servitec 60–95’
970 mm 1 130 mm
530 mm 660 mm
300 mm 540 mm

Suositeltava asennuspinta
Leveys:
Syvyys:
Paino:

1 000 mm
1 000 mm
28–45 kg

Käyttöalueet
Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät
Tyyppi -gl vesisekoituksille, joissa glykolin osuus on
enintään 50 %
Verkossa olevan veden kaasun poisto laitteiston
tilavuuksilla:
’servitec ../35’,
<
60 m3
’servitec ../60–95’
<
100 m3
Lisäsyöttöveden, erityisesti juomaveden, kaasun
poisto enintään 0,55 m3/h*
* suuremmat asemat tai glykolityypit pyynnöstä

Sähkötekniset tiedot
Teho
- ’servitec 35’:
0,7 kW, suojaus 10 A, 230 V, 50 Hz
- ’servitec 60, 75, 95’:
1,1 kW, suojaus 10 A, 230 V, 50 Hz
Suojausluokka IP 54
Ohjauksen yksittäissuojaus hienosulakkeen (500 mA)
ja pumpun yksittäissuojaus lankavarokkeen (10 A)
avulla
Rakennuksen puoleinen sähköliitäntä
- FI-suojakytkin 0,03 A
- < 1,5 kW 230 V
’servitec’ liitettävissä välittömästi 5
metrin liitäntäkaapelilla rakennuksen
puoleiseen pistorasiaan

reflex ’servitec’
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 (89/336/ETY) määritettyjen keskeisten suojausvaatimusten mukaisia.
Tuotteet on arvioitu seuraavien normien mukaisesti:

EN 50 081-1 (maaliskuu 1993)
EN 61000-6-2 (maaliskuu 2000)

2. Täten vahvistetaan, että kytkentäkaapit vastaavat pienjännitedirektiivin (73/23/ETY) keskeisiä vaatimuksia.
Tuotteet on arvioitu seuraavien normien mukaisesti:

DIN EN 60 439-1
DIN EN 60 204-1
BGV A2

Ohje:
Seuraava ’servitec’in vaatimustenmukaisuusvakuutus koskee vain sumutusputkella varustettuja erikoislaitteistoja: PS x V > 50 litraa.
Ne on merkitty tyyppikilvellä ’servitec’ in sumutusputkeen.
Vakiolaitteistot vastaavat direktiivin 97/23/EY 3 artiklan 3 kohtaa. ’servitec’-sumutusputkessa ei ole erillistä sitä vastaavaa merkintää.

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 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 ja käyttörajoja koskevat tiedot
Data about the vessel 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
Standards

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

Painelaite

Rakenneryhmä 3 artiklan 2.2 kohta
Sumutusputki 3 artiklan 1.1a) 2. luetelmakohta (liite II kaavio 2)
Varusteet 3 artiklan 1.4 kohta:
Ohjausyksikkö, vedenmittausputken kaasunpoisto (18), tyhjiömittari (19),
Täyttö- ja tyhjennyshana (21)
Assembly article 3 paragraph 2.2
Spray-tube article 3 paragraph 1.1a) 2. bar (annex II Diagraph 2)
Equipment article 3 paragraph 1.4:
Control unit, dipstick tube degassing unit (18), vacuum gauge (19),
filling and draining ball valve (21)

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
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 + Co. KG
Gersteinstraße 19
D-59227 Ahlen/Westf. Puhelin: +49 23 82 / 70
69 - 0
Faksi: +49 23 82 / 70 69 - 588
Sähköposti: info@reflex.de

2
B+D

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

CE 0045
→ s. 21
→ p. 21
07 202 2 450 06 00016
TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31, D-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.

Franz Tripp
Toimitusjohtaja / Managing director

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

Data acc. to name plate:

Tyyppi

: ’servitec’

Type

Valmistusnro

:

Manufacturing no.:

: ’servitec’

Asennus- ja käyttöönottotodistus
Certificate of install and initial operation
’servitec’ 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 ’servitec’ 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.

asennus / for the installation

Paikka, päivämäärä / Place, date

Yritys / Company

Allekirjoitus / Signature

käyttöönotto / for commissioning
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Paikka, päivämäärä / 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.
Päivämäärä /
Date

Huoltoyritys / Service company

Allekirjoitus / Signature

Huomautukset / Remarks

SI0910fi / 05 - 09
Nimikekoodinro 9119520
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään

Reflex Winkelmann GmbH + Co. KG
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen
Germany
Puhelin: +49 (0) 23 82 / 70 69 - 0
Faksi: +49 (0) 23 82 / 70 69 - 558
www.reflex.de

