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1

Käyttöohjeeseen liittyviä ohjeita

Tämä käyttöohje on olennainen apuväline laitteen turvalliseen ja ongelmattomaan käyttöön.
Käyttöohjeella on seuraavat tehtävät:
• Henkilökuntaan kohdistuvien riskien poistaminen.
• Laitteeseen tutustuminen.
• Optimaalisen toiminnan saavuttaminen.
• Vikojen löytäminen ja korjaaminen ajoissa.
• Häiriöiden välttäminen laitteen asianmukaisen käytön avulla.
• Korjauskulujen ja seisokkiaikojen välttäminen.
• Luotettavuuden lisääminen ja käyttöiän pidentäminen.
• Ympäristöriskien ehkäiseminen
Reflex Winkelmann GmbH ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Tämän käyttöohjeen
lisäksi on noudatettava asennusmaassa voimassa olevia kansallisen lainsäädännön mukaisia järjestelyjä ja säädöksiä (tapaturmien
torjunta, ympäristönsuojelu, turvallisuus ja asianmukainen työskentely jne.).
Tässä käyttöohjeessa kuvataan laite yhdessä kaasunpoistoon tarkoitetun perusvarustuksen ja valinnaisille varusteille varattujen
liitäntöjen kanssa lisätoimintoineen. Tietoja valinnaisista varusteista, Katso luku 4.6 "Valinnaiset lisävarusteet" sivulla 13.

Ohje!
Jokaisen näitä laitteita asentavan tai muita töitä niiden parissa tekevän tulee ennen laitteen käyttöä lukea tämä
käyttöohje huolellisesti ja noudattaa sitä. Se tulee myös toimittaa tuotteen käyttäjälle ja säilyttää käyttövalmiina tuotteen
läheisyydessä.

2

Tuotevastuu ja takuu

Laite on valmistettu nykyisen tekniikan tason ja hyväksyttyjen turvallisuusteknisten sääntöjen mukaisesti. Siitä huolimatta on
mahdollista, että käytöstä aiheutuu henkilökunnan tai ulkopuolisten henkeen ja elämään kohdistuvia vaaratilanteita tai laite- tai
omaisuusvahinkoja.
Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia esimerkiksi hydrauliikkaan tai kytkentöihin.
Valmistajan tuotevastuu ja takuu eivät päde tilanteissa, joissa vahingot johtuvat yhdestä tai useammasta alla mainitusta syystä:
• Laitteen määräystenvastainen käyttö.
• Laitteen epäasianmukainen käyttöönotto, käyttö, huolto, kunnossapito, korjaus ja asennus.
• Tässä käyttöohjeessa mainittujen turvaohjeiden huomiotta jättäminen.
• Laitteen käyttäminen, kun turvalaitteet / suojavarusteet ovat viallisia tai niitä ei ole kiinnitetty oikein paikoilleen.
• Huolto- ja kunnossapitotöille asetettujen määräaikojen noudattamatta jättäminen.
• Ei-hyväksyttyjen varaosien ja tarvikkeiden käyttö.
Takuuvaatimusten edellytyksenä on laitteen asianmukainen asennus ja käyttöönotto.

Ohje!
Antakaa laitteen ensimmäinen käyttöönotto ja vuosihuolto Reflexin asiakaspalvelun tehtäviksi, Katso luku 11.1 "Reflexin
tehtaan asiakaspalvelu" sivulla 64.
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3

Turvallisuus

3.1

Symbolien selitykset

3.1.1

Käyttöohjeen sisältämät viittaukset

Käyttöohjeessa käytetään seuraavia viittauksia.

Vaara
•

Hengenvaara / Vakavia terveysvaurioita
– Kulloinenkin varoitussymboli, jonka kanssa käytetään huomiosanaa "Vaara", tarkoittaa välittömästi uhkaavaa
vaaraa, joka johtaa kuolemaan tai vaikeisiin (parantumattomiin) loukkaantumisiin.

Varoitus
•

Vakavia terveysvaurioita
– Kulloinenkin varoitussymboli, jonka kanssa käytetään huomiosanaa "Varoitus", tarkoittaa uhkaavaa vaaraa,
joka voi johtaa kuolemaan tai vaikeisiin (parantumattomiin) loukkaantumisiin.

Huomio
•

Terveysvaurioita
– Kulloinenkin varoitussymboli, jonka kanssa käytetään huomiosanaa "Huomio", tarkoittaa vaaraa, joka voi
johtaa lieviin (parantumattomiin) loukkaantumisiin.

Huomautus!
•

Aineelliset vahingot
– Tämä symboli yhdessä huomiosanan "Huomautus" kanssa merkitsee tilannetta, joka voi johtaa itse tuotteen tai
sen ympäristössä olevien esineiden vaurioitumiseen.

Ohje!
Tämä symboli yhdessä "Ohje"-huomiosanan kanssa viittaa tuotteen tehokasta käyttöä varten annettuihin vinkkeihin tai
suosituksiin.
3.1.2

Käyttöohjeen sisältämät turvallisuussymbolit

Käyttöohjeessa käytetään seuraavia turvallisuussymboleita. Ne näkyvät myös laitteessa tai sen ympäristössä.
Tämä symboli varoittaa sähköisestä jännitteestä.

Tämä symboli varoittaa kuumasta pinnasta.

Tämä symboli varoittaa ylipaineesta letkuissa ja niiden liitännöissä.

6 — Suomi

Variomat 1 — 2014-03-12

Turvallisuus

3.2

Henkilökuntaa koskevat vaatimukset

Laitteen asennus ja käyttö tulee antaa ainoastaan ammattihenkilöstön tai erityisen opastuksen saaneen henkilöstön tehtäväksi.
Laitteen sähkökytkentä ja johtojen liitännät tulee antaa ammattilaisen tehtäviksi voimassa olevien kansallisten ja paikallisten
määräysten mukaisesti.

3.3

Henkilökohtaiset suojavarusteet

Käytä aina laitoksen parissa työskennellessäsi määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, esim. kuulonsuojaimia,
silmäsuojuksia, turvakenkiä, turvakypärää, suojavaatetusta, suojakäsineitä.

Tarkempia tietoja henkilökohtaisista suojavarusteista saat käyttömaan kansallisista määräyksistä.

3.4

Määräystenmukainen käyttö

Laite on paineenpitoasema lämmitys- ja jäähdytysvesijärjestelmiin. Sitä käytetään veden paineen säilyttämiseen, veden lisäsyöttöön ja
kaasun poistamiseen vedestä järjestelmässä. Käyttö on sallittua ainoastaan korroosioteknisesti suljetuissa järjestelmissä käyttäen
seuraavia vesilaatuja:
• Ei syövyttävää
• Ei kemiallisesti syövyttävää
• Ei myrkyllistä
Ilman hapen pääsy läpäisemällä koko lämmitys- ja jäähdytysvesijärjestelmään, lisäsyöttöveteen jne. on käytön aikana minimoitava
luotettavasti.

3.5

Määräystenvastaiset käyttöolosuhteet

Laite ei sovellu seuraaviin olosuhteisiin:
• Laitoksen mobiilikäyttöön
• Ulkokäyttöön
• Käyttöön mineraaliöljyjen kanssa
• Käyttöön syttyvien aineiden kanssa
• Käyttöön tislatun veden kanssa
Ohje!
Hydrauliikan tai kytkennän muutokset eivät ole sallittuja.
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3.6

Muut riskit

Tämä laite on valmistettu nykyisen tekniikan tason mukaisesti. Siitä huolimatta koskaan ei voida sulkea täysin pois riskien
mahdollisuutta.

Huomio – palovammojen vaara!
•

Lämmityslaitoksissa pintalämpötilojen liiallinen kuumeneminen voi johtaa ihon palamiseen.
– Odota, kunnes pinnat jäähtyvät, tai käytä suojakäsineitä.
– Käyttäjän tulee kiinnittää tästä kertovia varoituksia laitteen läheisyyteen.

Huomio – loukkaantumisvaara!
•

Jos asennus- tai huoltotöissä on sattunut virheitä, liitäntöjen läheisyydessä voi syntyä palovammoja tai
loukkaantumisia, jos ulos tulee äkillisesti paineenalaista kuumaa vettä tai höyryä.
– Varmista asianmukainen asennus.
– Varmista, että laitos on paineeton, ennen kuin aloitat liitäntöjen huoltotyöt.

Varoitus – painava!
•

8 — Suomi

Laitteet ovat painavia. • Tästä aiheutuu fyysisten vammojen ja tapaturmien riski.
– Käytä kuljetukseen ja asennukseen sopivia nostolaitteita.
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4.1

Laitteen kuvaus
Kuvaus

Variomat on pumppuohjattu paineenpito-, kaasunpoisto- ja lisäsyöttöjärjestelmä lämmitys- ja jäähdytysvesijärjestelmiin. Variomatin
olennainen osa on ohjaus, johon sisältyy pumppu ja vähintään yksi paisuntasäiliö. Paisuntasäiliön kalvo jakaa sen ilma- ja vesitilaan.
Tämä estää ilman hapen tunkeutumisen paisuntaveden sekaan.
Variomat lisää turvallisuutta seuraavilla keinoilla:
• Kaikkien paineen ylläpitämiseen, kaasunpoistoon ja lisäsyöttöön tähtäävien prosessien optimointi.
– Ei ilman suoraa imemistä, koska paineen pysyminen tasaisena varmistetaan automaattisen syötön avulla.
– Ei kiertoveden vapaista kuplista johtuvia kierto-ongelmia.
– Korroosiovahingot vähenevät, koska täyttö- ja lisäsyöttövedestä poistetaan happea.

4.2

Yleisesittely

1

Tulo- ja poistoilma "VE"

6

Pumppu "PU"

2

Kaasunpoistoventtiili "DV"

7

Täyttö- ja tyhjennyshana FD"

3

Paineanturi "PIS"

8

Tason mittaus "LIS"

4

Ylivuotoventtiili "PV"

WC Lisäsyöttöliitäntä

5

Lisäsyöttöventtiili "WV"

EC

Kaasunpoistoliitäntä
• Runsaasti kaasua sisältävän veden tuloliitäntä
• Poistoliitäntä vedelle, josta kaasu on poistettu
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4.3

Merkintä

4.3.1

Tyyppikilpi

Valmistaja, valmistusvuosi, valmistusnumero ja tekniset tiedot käyvät ilmi tyyppikilvestä.
Tyyppikilven merkintä
Type
Serial No.
min. / max. allowable pressure P
max. continuous operating
temperature
min. / max. allowable
temperature / flow temperature
TS
Year built
min. operating pressure set up on
shop floor
at site
max. pressure saftey valve
factory - aline
at site

4.3.2

Merkitys
Laitteen nimi
Sarjanumero
Pienin/suurin sallittu paine
Suurin sallittu lämpötila
jatkuvassa käytössä
Pienin/suurin sallittu
lämpötila / syöttölämpötila
TS
Valmistusvuosi
Tehtaalla asetettu pienin
käyttöpaine
Asetettu pienin
käyttöpaine
Tehtaalla asetettu
varoventtiilin
käynnistyspaine
Asetettu varoventtiilin
käynnistyspaine

Tyyppiavain

Nro
1
Ohjausyksikkö, jonka pumppujen määrä on "1"
2
Perussäiliö, jonka tilavuus on 500 litraa
3
Lisäsäiliö, jonka tilavuus on 500 litraa

10 — Suomi

Tyyppiavain
Variomat VS 1, VG 500 l, VF 500 l
1
2
3
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4.4

1
2
3

Toiminta

WV
PIS
PV

Lisäsyöttöventtiili
Paineanturi
Ylivuotoventtiili (moottorin palloventtiili)

PU
SV

Pumppu (paineen ylläpito)
Varoventtiili

6

Lämmityslaitos
Painepaisuntasäiliö "MAG"
Reflex Impuls -täyttösetti, Katso luku 4.6 "Valinnaiset
lisävarusteet" sivulla 13.
Ohjausyksikkö
Hydrauliset virtaukset
• Runsaasti kaasua sisältävälle vedelle
• Vedelle, josta kaasu on poistettu
Ilmatilan perussäiliö "VG"

EC

7
ST
FQIRA+
WC

Ilmatilan lisäsäiliö "VG"
Lianerotin
Kontaktivesimittari
Lisäsyöttöletku

FD
LIS
DV
VE

Paisuntaletku
• Runsaasti kaasua sisältävälle vedelle
• Vedelle, josta kaasu on poistettu
Täyttö- ja tyhjennyshana
Paineenmittausrasia tason vesimäärän mittaamiseen
Kaasunpoistoventtiili
Tulo- ja poistoilma

4
5

Laite on paineenpitoasema lämmitys- ja jäähdytysvesijärjestelmiin. Sitä käytetään paineen ylläpitämiseen, lisäsyöttöön ja kaasun
poistamiseen vedestä lämmitys- ja jäähdytysvesijärjestelmissä. Laite koostuu ohjausyksiköstä, johon kuuluu ohjaus hydrauliikkoineen
sekä vähintään yksi paisuntasäiliö.
Paisuntasäiliö
Laitteeseen voidaan liittää yksi perussäiliö VG ja haluttaessa useita lisäsäiliöitä VF. Kalvo jakaa säiliöt ilma- ja vesitilaan ja estää siten
ilman hapen pääsyn paisuntaveden sekaan. Ilmatila on letkun "VE" välityksellä yhteydessä ympäröivään ilmaan. Perussäiliö "VG"
yhdistetään hydraulisesti ja joustavasti ohjausyksikköön. Tämä varmistaa paineenmittausrasian kanssa työskentelevän tasomittauksen
"LIS" toiminnan.
Ohjausyksikkö
Ohjausyksikkö sisältää hydrauliikan ja ohjauksen. Paine mitataan paineanturin "PIS", taso paineenmittausrasian "LIS" avulla ja näytetään
ohjauksen näytöllä.
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Paineen ylläpitäminen
Kun vettä lämmitetään, laitoksen järjestelmän paine nousee. Ohjauksen avulla määritetyn paineen ylittyessä ylivuotoventtiili "PV"
avautuu ja laskee laitoksesta vettä paisuntaletkun "EC" kautta perussäiliöön "VG". Paine järjestelmässä laskee jälleen. Kun vesi jäähtyy,
laitoksen järjestelmän paine laskee. Asetetun paineen alittuessa pumppu "PU" käynnistyy ja siirtää vettä perussäiliöstä "VG"
paisuntaletkun "EC" kautta takaisin laitokseen. Laitoksen järjestelmän paine nousee. Paineen säilyminen taataan ohjauksen avulla, ja
lisävakautta saavutetaan painepaisuntasäiliön avulla.
Kaasun poistaminen
Kaasun poistamiseen laitoksen vedestä tarvitaan kaksi paisuntaletkua "EC". Toinen niistä on linja laitoksesta tulevalle runsaskaasuiselle
vedelle ja toinen paluulinja takaisin laitokseen menevälle kaasuttomalle vedelle. Kaasunpoiston aikana pumppu "PU" ja ylivuotoventtiili
"PV" ovat käytössä. Niiden avulla laitoksen veden V runsaasti kaasua sisältävä osa ohjataan paineettoman perussäiliön "VG" kautta.
Täällä vapaat ja vapautuneet kaasut poistetaan vedestä ympäröivän ilman paineen avulla ja johdetaan ulos kaasunpoistoventtiilin "DV"
avulla. Ohjaus takaa hydraulisen tasauksen moottorin palloventtiilin noston säädön avulla ylivuotoventtiilinä "PV". Tästä prosessista on
käytettävissä kolme eri versiota (jatkuva, jaksottainen tai lisäsyötön kaasunpoisto).
Lisäsyöttö
Jos perussäiliön "VG" veden minimitaso alittuu, lisäsyöttöventtiili "WV" avautuu niin pitkäksi ajaksi, että haluttu taso jälleen saavutetaan.
Lisäsyötön aikana tarkkaillaan komentojen määrää, aikaa ja lisäsyöttöaikaa jakson aikana. FQIRA+-kontaktivesimittarin yhteydessä
valvotaan kulloistakin yksittäistä lisäsyöttömäärää ja lisäsyötön kokonaismäärää.

12 — Suomi
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4.5

Toimituksen sisältö

Toimituksen sisältö kuvataan kuormakirjassa, josta käy ilmi pakkauksen sisältö. Tarkista heti tuotteiden saavuttua, että toimituksesta ei
puutu mitään eikä siinä ole vaurioita. Ilmoita kuljetusvaurioista välittömästi.
Perusvarustus paineen ylläpitoon:
• Laite kuormalavalla.
– Ohjausyksikkö ja perussäiliö "VG".
– Liitäntäsarja laatikossa ja toisiinsa liittyvät osat foliopussissa perussäiliötä "VG" varten.
– Foliotasku, jossa käyttöohje.
Valinnaiset lisävarusteet:
• Lämmöneristys perussäiliöön "VG".
• Lisäsäiliöt "VF", toisiinsa liittyvät osat foliopussissa ja joustava letkusarja.

4.6

Valinnaiset lisävarusteet

Laitteeseen on saatavana seuraavat lisävarusteet:
• Täyttösetti vedellä täyttämiseen.
– Integroitu järjestelmäerotin, vesimittari, lianerotin ja sulut lisäsyöttöletkuun "WC“.
• Impuls-täyttösetti, johon sisältyy kontaktivesimittari FQIRA + veden lisäsyöttöön.
• Servitec lisäsyöttöön ja kaasunpoistoon.
• Fillsoft juomavesiverkosta tulevan lisäsyöttöveden pehmentämiseen.
– Fillsoft kytketään täyttösetin ja laitteen väliin. Laitteen ohjaus arvioi lisäsyöttömäärät ja ilmoittaa pehmennyspatruunoiden
vaihtotarpeesta.
• Laajennuksia laitteen ohjaukseen:
– I/O-moduulit klassiseen kommunikointiin.
– Master-Slave-liitäntä enintään 10 laitteen kytkentöihin.
– Väylämoduulit:
• Lonworks Digital
• Lonworks
• Profibus DP
• Ethernet
• Kalvonrikkoutumisilmaisin.

Ohje!
Lisävarusteiden mukana toimitetaan erilliset käyttöohjeet.
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Tekniset tiedot

Ohjausyksikkö
Tyyppi
Tuotenro
Sähköteho
Jännite
Taajuus
Sähkökytkentä
Leveys
Korkeus
Syvyys
Paino

VS 1
8910100
0,75 kW
230 V
50 Hz
Pistoke
530 mm
680 mm
580 mm
25 kg

Mekaaninen kytkentä tuumina

2 x G1

Säiliöt
Tyyppi
Perussäiliön "VG" tuotenro
Lisäsäiliön "VF" tuotenro
Tuotenro lämmöneristykselle
"VW" lämmityslaitteisiin
Halkaisija Ø "D"
Korkeus "H"
Korkeus "h"
Paino
Kytkentä tuumina

200
8600011
8610000

300
8600111
8610100

400
8600211
8610200

500
8600311
8610300

600
8600411
8610400

800
8600511
8610500

1000
8600611
8610600

7985700

7986000

7995600

7983900

7995700

7993800

7993900

Tyyppi
Perussäiliön "VG" tuotenro
Lisäsäiliön "VF" tuotenro
Tuotenro lämmöneristykselle
"VW" lämmityslaitteisiin
Halkaisija Ø "D"
Korkeus "H"
Korkeus "h"
Paino
Kytkentä tuumina

1000
8600705
8610705

1500
8600905
8610905

2000
8601005
8611005

3000
8601205
8611205

4000
8601305
8611305

5000
8601405
8611405

7986800

7987000

7987100

7993200

7993300

7993400
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634 mm
1060 mm
146 mm
37 kg
G1

1000 mm
2130 mm
350 mm
320 kg
G1

634 mm
1360 mm
146 mm
54 kg
G1

1200 mm
2130 mm
350 mm
465 kg
G1

740 mm
1345 mm
133 mm
65 kg
G1

740 mm
1560 mm
133 mm
78 kg
G1

1200 mm
2590 mm
350 mm
565 kg
G1

Variomat 1 — 2014-03-12

1500 mm
2590 mm
380 mm
795 kg
G1

740 mm
1810 mm
133 mm
94 kg
G1

1500 mm
3160 mm
380 mm
1080 kg
G1

740 mm
2275 mm
133 mm
149 kg
G1

1500 mm
3695 mm
380 mm
1115 kg
G1

740 mm
2685 mm
133 mm
156 kg
G1

Asennus

6

Asennus
Vaara – salamanisku!
•

Salamaniskusta voi seurata hengenvaarallinen loukkaantuminen.
– Järjestelmät, joihin laite asennetaan, on ensin kytkettävä jännitteettömiksi.
– Varmista, ettei kukaan muu voi kytkeä uudelleen virtaa järjestelmään.
– Teetä laitteen sähkökytkentään liittyvät asennustyöt aina sähköalan ammattilaisilla sähköteknisten määräysten
mukaisesti.

Huomio – loukkaantumisvaara!
•

Jos asennus- tai huoltotöissä on sattunut virheitä, liitäntöjen läheisyydessä voi syntyä palovammoja tai
loukkaantumisia, jos ulos tulee äkillisesti paineenalaista kuumaa vettä tai höyryä.
– Varmista asianmukainen asennus.
– Varmista, että laitos on paineeton, ennen kuin aloitat liitäntöjen huoltotyöt.

Huomio – palovammojen vaara!
•

Lämmityslaitoksissa pintalämpötilojen liiallinen kuumeneminen voi johtaa ihon palamiseen.
– Odota, kunnes pinnat jäähtyvät, tai käytä suojakäsineitä.
– Käyttäjän tulee kiinnittää tästä kertovia varoituksia laitteen läheisyyteen.

Huomio – putoamisista tai tönäisyistä johtuva loukkaantumisvaara!
•

Putoamisesta tai koneenosiin törmäämisestä asennuksen aikana voi aiheutua ruhjevammoja.
– Käytä henkilökohtaisia suojavälineitä (suojakypärää, suojavaatteita, suojakäsineitä, turvakenkiä).

Ohje!
•

Vahvista asennuksen ja käyttöönoton asianmukaisuus asennus-, käyttöönotto- ja huoltotodistukseen. Tämä on
takuukorvausten edellytys.
– Antakaa laitteen ensimmäinen käyttöönotto ja vuosihuolto Reflexin asiakaspalvelun tehtäviksi.
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Asennus

6.1

Asennusedellytykset

6.1.1

Toimituskunnon tarkistaminen

Laite tarkistetaan ja pakataan huolellisesti ennen toimitusta tehtaalta. Kuljetuksen aikana voi kuitenkin syntyä vaurioita.

Ohje!
Tarkista tuotteiden saavuttua, että toimituksesta ei puutu mitään eikä siinä ole vaurioita. Dokumentoi kuljetusvauriot. Ota
yhteyttä huolitsijaan ja tee reklamaatio vahingoista.

6.2

Valmistelut

Laitteen asennuksen valmistelu:
• Asiattomilta pääsy kielletty.
• Jäätymätön, hyvin tuuletettu tila.
– Tilan lämpötila 0 °C ... 45 °C.
• Tasainen, kantava lattia.
– Varmista lattian riittävä kantavuus säiliöiden "VG" ja "VF" täytön yhteydessä.
– Varmista, että ohjausyksikkö ja säiliöt "VG" ja "VF" asetetaan samalle tasolle.
• Täyttö- ja vedenpoistomahdollisuus.
– Aseta käyttöön standardin DIN 1988 T 4 mukainen DN 15 -täyttöliitäntä.
– Aseta käyttöön valinnainen kylmän veden sekoitin.
– Valmistele valumisaukko tyhjennysvettä varten.
• Sähköliitäntä: 230 V~, 50 Hz, 16 A:n FI-suojakatkaisin kytkettynä eteen: Laukaisuvirta 0,03 A.
• Käytä ainoastaan hyväksyttyjä kuljetus- ja nostovälineitä.
– Kiinnityskohdat säiliöihin "VG" ja "VF" toimivat ainoastaan asennuksen apuvälineinä.
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Asennus

6.3

Suorittaminen
Huomautus! – Epäasianmukaisesta asennuksesta johtuvat vauriot
•

Huomioi laitteeseen putkistojen tai järjestelmään kuuluvien laitteiden liitännöistä aiheutuvat ylimääräiset
kuormitukset.
– Varmista, että laitteesta järjestelmään menevät putkistot asennetaan jännitteettömässä tilassa.

Asennuksen yhteydessä on suoritettava seuraavat tehtävät:
• Aseta laite sopivaan paikkaan.
• Täydennä sitä perussäiliöllä "VG" ja valinnaisesti lisäsäiliöllä "VF".
• Tee ohjausyksikön vesipuolen liitännät laitokseen.
• Tee kytkentäkaavion mukaiset liitännät.
• Liitä valinnaiset lisäsäiliöt "VF" vesipuolelta toisiinsa ja perussäiliöön "VG".

Ohje!
Huomioi asennuksen yhteydessä kalusteiden käyttö sekä liitäntäputkien paikalletuontimahdollisuudet.
6.3.1

Paikoitus

Määritä ohjausyksikön ja säiliöiden "VG" ja mahdollisesti "VF"
paikat.
– Ohjausyksikön voi asentaa kummallekin puolelle
perussäiliön "VG" viereen tai eteen. Ohjausyksikön
etäisyys perussäiliöstä määräytyy mukana toimitetun
liitäntäsarjan pituuden mukaan.
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Asennus
6.3.2

Säiliöihin liittyvien osien asentaminen

Toisiinsa liitettävät osat on pakattu foliopussiin ja
kiinnitetty säiliöiden jalustaan.
• Säiliöissä "VG" ja "VF", korkeintaan Ø 740 mm.
– Kaasunpoistoventtiili "DV" ja pienennysholkki
Rp 1/2 × Rp ⅜.
– Tasauskaari "VE".
• Säiliöissä "VG" ja "VF" alkaen koosta Ø 1000 mm.
– Kaasunpoistoventtiili "DV" ja pienennysholkki
R 1 × Rp ⅜.
– Tasauskaari "VE".
Toisiinsa liitettäville osille on suoritettava seuraavat
asennustehtävät:
1. Tiivistä kaasunpoistoventtiili "DV" ja
pienennyskappale ja yhdistä ne toisiinsa.
2. Kiinnitä ne kulloisenkin laitteen liitäntään.
3. Irrota suojus kaasunpoistoventtiilistä "DV".
4. Asenna säiliöihin tasauskaari "VE" tulo- ja
poistoilmalle kiristysrengasruuviliitännän avulla.
1 Tasauskaari "VE"

18 — Suomi
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2 Kaasunpoistoventtiili "DV" ja
pienennyskappale

Asennus
6.3.3

Säiliöiden asentaminen

Huomautus! – Epäasianmukaisesta asennuksesta johtuvat vauriot
•

Huomioi laitteeseen putkistojen tai järjestelmään kuuluvien laitteiden liitännöistä aiheutuvat ylimääräiset
kuormitukset.
– Varmista, että laitteesta järjestelmään menevät putkistot asennetaan jännitteettömässä tilassa.

Huomautus! – Laitevauriot
•

Pumpun kuivakäynnistä johtuvat aineelliset vahingot.
– Ylivuotokerääjän ja pumpun liitännät eivät saa vaihtua keskenään.
– Varmista, että pumppu liitetään oikein perussäiliöön.

Noudata seuraavia ohjeita asentaessasi perussäiliötä "VG" ja
lisäsäiliötä "VF":
•

•
•
•
•
•

Kaikki säiliöiden laippa-aukot ovat tarkastus- ja
huoltoaukkoja. Asenna perussäiliö "VG" ja tarvittaessa
lisäsäiliö "VF", siten että sivulle ja ylös jää riittävästi
vapaata tilaa.
Asenna säiliöt "VG" ja "VF" kiinteälle alustalle.
Varmista, että säiliöt ovat suorassa kulmassa ja seisovat
vapaasti.
Käytä ainoastaan rakenteeltaan ja mitoiltaan samanlaisia
säiliöitä, jos perussäiliön "VG" vieressä on käytettävä
lisäsäiliöitä "VF".
Älä kiinnitä säiliöitä lattiaan, jotta tasonmittaustoiminto
"LIS" varmasti toimii.
Asenna ohjausyksikkö samalle tasolle säiliöiden kanssa.
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Asennus
•

•

Suorista perussäiliö "VG".
– Tarran (1) ja liitäntöjen on osoitettava
ohjausyksikön kiinnityskohtiin.
– Perussäiliön ja ohjausyksikön etäisyyden tulee
vastata liitäntäsarjan pituutta.
Asenna liitäntäsarja (2) ja (3) ruuviliitoksineen ja
tiivisteineen perussäiliön "VG" alemman säiliölaipan
liitäntöihin.
– Kun säiliön Ø on enintään 740 mm:
• Kiinnitä liitäntäsarjat (2) ja (3) säiliölaipan
molempiin vapaisiin 1 tuuman putkinippoihin.
• Kiinnitä lisäsäiliön liitäntäsarja (4) T-kappaleen
avulla säiliölaipan lähtöön.
– Kun säiliön Ø on vähintään 1000 mm:
• Kiinnitä liitäntäsarja (2) säiliölaipan 1 tuuman
putkinippaan.
• Kiinnitä liitäntäsarjat (3) ja (4) T-kappaleen
avulla säiliölaipan 1 tuuman putkinippaan.

1 Tarra
2 "Ylivuotokerääjän" liitäntäsarja

3 "Pumpun" liitäntäsarja
4 Lisäsäiliön "VF"
liitäntäsarja

Ohje!
Asenna tarvittaessa lisäsäiliöön "VF" mukana tullut liitäntäsarja (4). Kiinnitä liitäntäsarja (4) asennuspaikalla putkijohdolla
perussäiliöön "VF".
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Asennus
6.3.4

Hydraulinen liitäntä

6.3.4.1

Liitäntä laitoksen järjestelmään

Varoitus – palovammojen vaara!
•

Ihon ja silmien palovammojen vaara kuuman vesihöyryn vuoksi.
– Sijoita ohjausyksikön varoventtiilin puhallusletku siten, ettei ihmisiä joudu sen takia vaaraan.

Huomautus! – Epäasianmukaisesta asennuksesta johtuvat vauriot
•

Huomioi laitteeseen putkistojen tai järjestelmään kuuluvien laitteiden liitännöistä aiheutuvat ylimääräiset
kuormitukset.
– Varmista, että laitteesta järjestelmään menevät putkistot asennetaan jännitteettömässä tilassa.

Liitäntä perussäiliöön "VG"
Ohjausyksikkö on valitun asennustavan mukaisesti sijoitettu perussäiliöön "VG" ja kiinnitetään sen liitäntäsarjan avulla, Katso luku 6.3.3
"Säiliöiden asentaminen" sivulla 19.
Liitännän laitokseen on merkitty ohjausyksikköön tarroilla:
Pumpen
Zur Anlage

Überströmung
Zur Anlage

Pumpun liitäntä laitokseen

Ylivuotoventtiilin liitäntä
laitokseen
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Nachspeisung
Zum Behälter
Lisäsyötön liitäntä laitokseen
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Asennus
Liitäntä laitokseen

1
2

Lämmönkehitin
Valinnaiset lisävarusteet, Katso luku 4.6 "Valinnaiset
lisävarusteet" sivulla 13.

3
4
5
6

Lisäsäiliö "VF"
Reflex-pikaliitäntä R 1 x 1
Perussäiliö "VG"
Perussäiliön "VG" liitäntäsarja

7
EC

Ohjausyksikkö
Kaasunpoistoletku
• runsaasti kaasua sisältävä vesi laitoksesta
• kaasuton vesi laitokseen
LIS Tason mittaus "LIS"
WC Lisäsyöttöletku
MAG Painepaisuntasäiliö

Asenna tarvittaessa kalvollinen painepaisuntasäiliö MAG ≥ 35 litraa (esim. Reflex N). Se pienentää kytkentätiheyttä, minkä lisäksi sitä
voidaan käyttää lämmönkehittimen yksittäissuojaukseen. Lämmityslaitoksissa on standardin DIN / EN 12828 mukaan asennettava
sulkuarmatuuri laitteen ja lämmönkehittimen väliin. Muutoin on asennettava suojatut sulut.

Ohje!
Laitteen optimaalisen kaasunpoistotehon johdosta suositellaan kalvollisen painepaisuntasäiliön MAG ≥ 35 litraa (esim.
Reflex N) asennusta.
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Asennus

Paisuntaletkut "EC"
Asenna kaasunpoistotoiminnon vuoksi kaksi paisuntaletkua
"EC".
• Letku laitoksesta runsaasti kaasua sisältävälle vedelle.
• Letku laitokseen kaasuttomalle vedelle.
Liitännän nimellisleveys "DN" paisuntaletkuille "EC" on
suunniteltava vähimmäiskäyttöpaineelle "P0".
DN25:
P0 ≥ 2,0 bar
DN32:
P0 = 0,5 bar – 2,0 bar
Katso luku 7.2 "Selvitä ohjauksen vähimmäiskäyttöpaine P0"
sivulla 35.
Liitännän nimellisleveys "DN" koskee enintään 10 m pitkää
paisuntaletkua. Mikäli linja on pidempi, valitse yhtä kokoa
suurempi. Kiinnitys on tehtävä laitosjärjestelmän
päätilavuusvirrassa "V". Laitoksen virtaussuuntaan katsottuna
runsaasti kaasua sisältävä paisuntaletku on liitettävä
kaasutonta vettä sisältävän paisuntaletkun eteen.
Pyri estämään karkean lian pääsy laitteen sisään ja siten
lianerottimen "ST" ylikuormittuminen. Liitä paisuntaletkut
"EC" viereisten asennusversioiden mukaisesti.

Ohje!
Veden lämpötilan paisuntaletkujen "EC" kiinnityskohdassa on oltava 0 °C ... 70 °C. Eteen liitettävien säiliöiden käyttö ei
laajenna käyttöaluetta. Kaasunpoistovaiheen aikaan tapahtuvan läpivirtauksen aikana lämpötilasuojaus ei olisi taattua.
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Asennus
6.3.4.2

Lisäsyöttöletku

Lisäsyöttöletku "WC"
Eri lisäsyöttövaihtoehdot voi tarkistaa luvusta Kytkentä- ja lisäsyöttövaihtoehdot, Katso luku 6.4 "Kytkentä- ja lisäsyöttövaihtoehdot"
sivulla 26. Jos laitteeseen ei liitetä automaattista veden lisäsyöttöä, lisäsyöttöletkun "WC" liitäntä on suljettava ½ tuuman täytetulpalla R.
Vältä laitteen vioittuminen varmistamalla manuaalinen veden lisäsyöttö. Asenna vähintään yksi lianerotin "ST", jonka silmäkoko on
≤ 0,25 mm, lähelle lisäsyötön magneettiventtiilin eteen. Aseta lyhyt letku lianerottimen "ST" ja magneettiventtiilin väliin.

Ohje!
Käytä lisäsyöttöletkussa "WC" paineenalenninta, jos lepopaine on yli 6 bar.
6.3.5

Lämmöneristeen asentaminen

Sijoita lämmöneriste "VW" (2) perussäiliön "VG" (1) ympärille ja sulje eriste
vetoketjulla.

Ohje!
Eristä lämmityslaitoksista perussäiliö "VG" ja paisuntaletkut "EC" lämpöhäviöiden estämiseksi. Kannen eristäminen
perussäiliösta ei ole tarpeen, koska kalvon ja säiliön seinän välissä on ilmatila. Lisäsäiliöiden "VF" eristäminen ei myöskään
ole tarpeen.

Ohje!
Jos kondenssivettä muodostuu, asenna asennuspaikalle eriste.
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Asennus
6.3.6

Tason mittauksen asennus

Huomautus! – Laitevauriot
•

Epäasianmukaisesta asennuksesta johtuvat tason mittaukseen "LIS" käytettävän paineenmittausrasian vauriot,
toimintavirheet ja mittausvirheet.
– Noudata paineenmittausrasian asennusohjeita.

Tason mittaus "LIS" tapahtuu paineenmittausrasian avulla. Asenna se, kun perussäiliö "VG" on lopullisessa asennossaan, Katso luku 6.3.3
"Säiliöiden asentaminen" sivulla 19. Noudata seuraavia ohjeita:
• Irrota kuljetusvarmistus (höylähirsi) perussäiliön "VG" jalustasta.
• Korvaa kuljetusvarmistus paineenmittausrasialla.
– Kiinnitä paineenmittausrasia säiliökoosta 1000 l (Ø 1000 mm) lähtien mukana tulleilla ruuveilla perussäiliön jalustaan.
• Älä kuormita säiliön jalustaa paineenmittausrasian asennuksen jälkeen.
– Vältä iskumaisia kuormituksia esim. jälkikäteen tapahtuvan säiliön suoristamisen vuoksi.
• Liitä perussäiliö ja tarvittaessa ensimmäinen lisäsäiliö "VF" joustavilla letkuilla.
– Käytä mukana tullutta liitäntäsarjaa.
• Suorita täyttötilan tasaus, kun perussäiliö on suoristettu ja kokonaan tyhjennetty, Katso luku 7.7 "Ohjausparametrien määrittäminen
asiakasvalikossa" sivulla 41.
Ohjearvot tason mittauksiin:
Perussäiliö
200 l
300 – 500 l
600 – 1000 l
1500 – 2000 l
3000 – 5000 l

Mittausalue
0 – 4 bar
0 – 10 bar
0 – 25 bar
0 – 60 bar
0 – 100 bar
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6.4

Kytkentä- ja lisäsyöttövaihtoehdot

Täyttötaso määritetään perussäiliössä "VG" tasoanturin "LIS" avulla ja analysoidaan ohjauksessa. Jos ohjauksen asiakasvalikossa annettu
veden korkeus alittuu, avautuu lisäsyöttöventtiili "WV".

Ohje!
Juomavesiverkosta tapahtuvan lisäsyötön täydentämiseksi Reflex tarjoaa täyttösetin, johon kuuluvat integroitu
järjestelmäerotin ja Fillsoft-pehmennyslaitteet. Ne kytketään täyttösetin ja laitteen väliin, Katso luku 4.6 "Valinnaiset
lisävarusteet" sivulla 13.
Käyttö yksikattilaisessa laitoksessa

1
2
3
4

Lämmönkehitin
Painepaisuntasäiliö "MAG"
Perussäiliö "VG"
Ohjausyksikkö

WC
PIS
WV
EC

5

Reflex-täyttösetti, Katso luku 4.6 "Valinnaiset
lisävarusteet" sivulla 13.
Lianerotin

LIS

ST

Lisäsyöttöletku
Paineenmittausmuunnin
Lisäsyötön magneettiventtiili
Kaasunpoistoletku
• Laitoksesta tulevalle, runsaasti kaasua sisältävälle
vedelle.
• Laitokseen syötettävälle vedelle, josta kaasu on
poistettu.
Tason mittaus

Yksikattilainen laitos ≤ 350 kW, veden lämpötila < 100 °C.
• Kytke silloin, kun lisäsyöttöön käytetään juomavettä, Reflex-täyttösarja ja integroitu järjestelmäerotin eteen.
– Jos et kytke eteen Reflex-täyttösarjaa, käytä lianerotinta "ST" lisäsyöttöön siten, että suodattimen silmäkoko ≥ 0,25 mm.

Ohje!
Lisäsyöttöveden on laadultaan täytettävä voimassa olevien määräysten, esim. VDI 2035, vaatimukset.
– Käytä tarvittaessa juomavesiputkistosta tulevan lisäsyöttöveden pehmentämiseen Reflex Fillsoftia, Katso luku 4.6
"Valinnaiset lisävarusteet" sivulla 13.
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Asennus
Käyttö kaukolämmön talokeskuksessa

1
2
3
4

Kaukolämmön talokeskus
Perussäiliö "VG"
Painepaisuntasäiliö "MAG"
Asennuspaikan lisäsyöttöyksikkö

PIS
WV
ST
EC

5
WC

Ohjausyksikkö
Lisäsyöttöletku

LIS

Paineenmittausmuunnin
Lisäsyötön magneettiventtiili
Lianerotin
Kaasunpoistoletku
• Laitoksesta tulevalle, runsaasti kaasua sisältävälle
vedelle.
• Laitokseen syötettävälle vedelle, josta kaasu on
poistettu.
Tason mittaus

Kaukolämpövesi sopii erityisen hyvin lisäsyöttövedeksi.
• Veden valmistelua ei silloin tarvita.
Käytä lianerotinta "ST" lisäsyöttöön siten, että suodattimen silmäkoko ≥ 0,25 mm.

Ohje!
Tähän tarvitaan kaukolämpöveden toimittajan lupa.
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Käyttö laitoksessa, jossa on keskitetty paluuvirtauksen sekoitus

1
2
3
4
5

Painepaisuntasäiliö "MAG"
Lämmönkehitin
Perussäiliö "VG"
Ohjausyksikkö
Reflex Fillsoft, Katso luku 4.6 "Valinnaiset lisävarusteet"
sivulla 13.

WC
PIS
WV
ST
EC

6

Impuls-täyttösetti, Katso luku 4.6 "Valinnaiset
lisävarusteet" sivulla 13.

LIS

Lisäsyöttöletku
Paineenmittausmuunnin
Lisäsyötön magneettiventtiili
Lianerotin
Kaasunpoistoletku
• Laitoksesta tulevalle, runsaasti kaasua sisältävälle
vedelle.
• Laitokseen syötettävälle vedelle, josta kaasu on
poistettu.
Tason mittaus

Veden lisäsyöttö pehmennyslaitoksen kautta.
• Liitä laite aina päätilavuusvirtaan "V" kaasunpoiston takaamiseksi laitoksen vedestä. Jos käytössä on keskitetty paluuvirtauksen
sekoitus tai hydraulisia suodattimia, kyseessä on laitteen puoli. Lämmönkehittimen kattila saa yksittäissuojauksen.
• Käytä Impuls-täyttösarjaa, jos varustukseen kuuluu Reflex Fillsoft -pehmennyslaitoksia.
– Ohjaus arvioi lisäsyöttömäärän ja ilmoittaa pehmennyspatruunoiden vaihtotarpeesta.

Ohje!
Lisäsyöttöveden on laadultaan täytettävä voimassa olevien määräysten, esim. VDI 2035, vaatimukset.
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6.5

Sähkökytkentä
Vaara – salamanisku!
•

Salamaniskusta voi seurata hengenvaarallinen loukkaantuminen.
– Järjestelmät, joihin laite asennetaan, on ensin kytkettävä jännitteettömiksi.
– Varmista, ettei kukaan muu voi kytkeä uudelleen virtaa järjestelmään.
– Teetä laitteen sähkökytkentään liittyvät asennustyöt aina sähköalan ammattilaisilla sähköteknisten määräysten
mukaisesti.

Vaara – salamanisku!
•

Salamaniskusta voi seurata hengenvaarallinen loukkaantuminen. Laitteen piirilevyssä voi verkkopistokkeen
jännitteensyötöstä irrottamisesta huolimatta olla 230 V:n jännite.
– Irrota ennen suojusten poistamista laitteen ohjaus kokonaan jännitteensyötöstä.

Seuraavat kuvaukset pätevät vakiojärjestelmiin ja rajoittuvat tarvittaviin asennuspaikan liitäntöihin.
1. Kytke järjestelmä jännitteettömäksi ja estä virran kytkeminen uudelleen päälle.
2. Poista suojus.
3. Asenna vastaavaan kaapeliin sopiva kaapelin ruuviliitos. Esimerkiksi M16 tai M20.
4. Vie kaikki kytkettävät kaapelit kaapelin ruuviliitoksen läpi.
5. Kytke kaikki kaapelit kytkentäkaavion mukaisesti, Katso luku 6.5.1 "Kytkentäkaavio" sivulla 30.
– Huomioi asennuspuolen suojauksessa laitteen kytkentätehot, Katso luku 5 "Tekniset tiedot" sivulla 14.
Kun kaikki liitännät on tehty kytkentäkaavion mukaisesti, asenna suojus ja kytke verkkopistoke 230 V:n jännitelähteeseen.
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6.5.1

Kytkentäkaavio

1

Sulake "L" elektroniikalle ja magneettiventtiileille

9

2
3
4
5
6
7
8

Sulake "N" magneettiventtiileille
Ylivuotoventtiili (ei moottorin palloventtiilissä)
Äänimerkkisarja
Valinnainen toiselle painearvolle
Moottorin palloventtiili (ohjausliitäntä)
RS-485-käyttöliittymä
Suojaus

10
11
12
13
14
15

30 — Suomi

Digitaalitulot
• Vesimittari
• Veden puute
Moottorin palloventtiili (energialiitäntä)
Analoginen tulo paineelle
Ulkoinen lisäsyöttövaatimus
Venttiili lisäsyöttöä varten
Pumppu "PU"
Verkkosyöttö
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Asennus
Liittimen
numero

Signaali

1
2
3
4
5N
6 M1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PE
N
L
PE
N
M1
Y2
N
PE
Y1
N
PE
COM
NC
NO
vapaa
Lisäsyöttö (230 V)
Lisäsyöttö (230 V)
PE-suojaus
- taso (signaali)
+ taso (+ 18 V)

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

PE (suojaus)
- paine (signaali)
+ paine (+ 18 V)
0 – 10 V (säätösuure)
0 – 10 V (palautetieto)
GND
+ 24 V (syöttö)
A
B
GND
+ 24 V (syöttö) E1
E1

33
E2
34

Toiminta

Kaapelointi

230 V:n jännitteensyöttö verkkopistokkeella varustetun johdon
kautta.

Tehtaan puolesta

Pumppu paineen ylläpitämiseen.

Tehtaan puolesta

Ylivirtamagneettiventtiili
• Ei käytetä vakiolaitteessa.

---

Venttiili veden lisäsyötön ohjaukseen.

Tehtaan puolesta

Äänimerkkisarja (potentiaalivapaa).

Asennuspaikalla,
valinnainen

Ulkoinen lisäsyöttövaatimus.
• Käytöstä neuvoteltava ensin Reflexin tehtaan asiakaspalvelun
kanssa.

---

Tason analogiatulo.
• Monitorinäyttöä varten.
• Lisäsyötön ohjausta varten.
• Pumpun kuivakäyttösuojausta varten.

Valmisteltu tehtaalla,
anturin pistoke on
kytkettävä
asennuspaikalla

Paineen analogiatulo.
• Monitorinäyttöä varten.
• Paineen ylläpidon ohjausta varten.

Tehtaan puolesta

Moottorin palloventtiili ylivuotoletkussa paineen ylläpidon
ohjaukseen.

Tehtaan puolesta

RS-485-käyttöliittymä.

Asennuspaikalla,
valinnainen

Syöttö E1:lle ja E2:lle.
Kontaktivesimittari (esim. täyttösetissä), Katso luku 4.6 "Valinnaiset
lisävarusteet" sivulla 13.
• Käytetään lisäsyötön arviointiin.
– Jos kontakti 32/33 suljettu = laskentaimpulssi.
Veden puutteen katkaisin.
• Ei käytetä laitteessa.
– Jos kontakti 32/34 suljettu = OK.
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Tehtaan puolesta
Asennuspaikalla,
valinnainen

---
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Asennus
6.5.2

RS-485-käyttöliittymä

Tämän käyttöliittymän kautta voidaan tarkistaa kaikki ohjauksen tiedot ja käyttää niitä kommunikointiin ohjauskeskusten ja muiden
laitteiden kanssa.
Tarkistettavia tietoja ovat seuraavat:
– Paine ja taso.
– Pumpun käyttöolosuhteet.
– Moottorin palloventtiilin käyttöolosuhteet ylivuotoletkussa.
– Magneettiventtiilin kautta tapahtuvan lisäsyötön käyttöolosuhteet.
–• Kontaktivesimittarin FQIRA+ kumuloitunut lukema.
– Kaikki ilmoitukset, Katso luku 8.2.4 "Ilmoitukset" sivulla 53.
–• Kaikki merkinnät vikamuistissa.

Ohje!
Pyydä RS-485-käyttöliittymän protokolla, liitäntöjen tiedot sekä tiedot tarjotuista lisävarusteista tarvittaessa Reflexin
tehtaan asiakaspalvelusta.
6.5.2.1
•
•

RS-485-käyttöliittymän liitäntä

Liitä käyttöliittymä suojatulla kaapelilla piirikortin liittimiin 29, 30, 31 kytkentäkaapissa.
– Käyttöliittymän kytkeminen, Katso luku 6.5 "Sähkökytkentä" sivulla 29.
Käyttäessäsi laitetta ohjauskeskuksen kanssa, joka ei tue RS-485-käyttöliittymää (esim. RS-232-käyttöliittymä), tarvitset vastaavan
sovittimen.

Ohje!
•

32 — Suomi

Käytä käyttöliittymän liitäntään seuraavaa kaapelia.
– LJYCY (TP), 4 × 2 × 0,8, suurin sallittu väylän kokonaispituus 1000 m.
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6.6

Asennus- ja käyttöönottotodistus

Tiedot tyyppikilven mukaan:
Tyyppi:
Valmistusnumero:

P0
PSV

Laite on asennettu ja otettu käyttöön Reflexin asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Ohjauksen asetukset vastaavat paikallisia
olosuhteita.

Ohje!
Jos laitteen tehdasasetuksia muutetaan, tee siitä merkintä huoltotodistuksen taulukkoon, Katso luku 9.4 "Huoltotodistus "
sivulla 61
Asennusta varten

Paikka, päivämäärä

Yritys

Allekirjoitus

Yritys

Allekirjoitus

Käyttöönottoa varten

Paikka, päivämäärä
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Ensimmäinen käyttöönotto

7

Ensimmäinen käyttöönotto
Ohje!
•

7.1

Vahvista asennuksen ja käyttöönoton asianmukaisuus asennus-, käyttöönotto- ja huoltotodistukseen. Tämä on
takuukorvausten edellytys.
– Antakaa laitteen ensimmäinen käyttöönotto ja vuosihuolto Reflexin asiakaspalvelun tehtäviksi.

Käyttöönoton edellytysten tarkistaminen

Laite on valmis otettavaksi käyttöön, kun Asennus-luvussa kuvatut työt on suoritettu. Noudata seuraavia ensimmäistä käyttöönottoa
koskevia ohjeita:
• Ohjausyksikön asennus perussäiliön "VG" ja tarvittaessa lisäsäiliön "VF" kanssa onnistui.
• "VG"- ja "VF"-säiliöiden vesipuolen liitännät laitoksen järjestelmään on tehty.
• Säiliöitä "VG" ja "VF" ei ole täytetty vedellä.
• "VG"- ja "VF"-säiliöiden tyhjennyshanat ovat auki.
• Laitoksen järjestelmä on täytetty vedellä, ja siitä on poistettu kaasut.
• Sähkökytkentä on tehty voimassa olevien kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti.

34 — Suomi
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7.2

Selvitä ohjauksen vähimmäiskäyttöpaine P0

Vähimmäiskäyttöpaine "P0" selvitetään paineen ylläpidon sijaintipaikan avulla. Ohjauksessa lasketaan vähimmäiskäyttöpaineen "P0"
avulla toiminta-asennot ylivuotoventtiilille "PV" ja pumpulle "PU".
Varoventtiilin "psv" käynnistyspaine

Ylivuotoventtiili "AUKI" = loppupaine "pe"
Ylivuotoventtiili "KIINNI" / pumppu "POIS"
Pumppu "PÄÄLLE" = alkupaine "pa"
Vähimmäiskäyttöpaine "P0"
Staattinen paine "pst"

Vähimmäiskäyttöpaine "P0" lasketaan seuraavasti:
P0 = pst + pD + 0,2 bar*

Syötä laskettu arvo ohjauksen käynnistysprosessiin, Katso luku 7.4
"Ohjauksen käynnistysprosessin muokkaaminen" sivulla 37.
hst metreinä
varmistuslämpötiloille ≤ 100 °C
varmistuslämpötiloille = 110 °C

Pst = hst/10
PD = 0,0 bar
PD = 0,5 bar
*suositellaan 0,2 bar:n lisäystä, ääritapauksissa ilman lisäystä

Esimerkki vähimmäiskäyttöpaineen "P0" laskennasta:
Lämmityslaitos: Staattinen korkeus 18 m, syöttölämpötila 70 °C, varmistuslämpötila 100 °C.
Esimerkkilaskelma:
P0 = pst + pD + 0,2 bar*
pst = hst/10
ps=18 m/10
pst = 1,8 bar
pD = 0,0 bar kun varmistuslämpötila on 100 °C
P0 = 1,8 bar + 0 bar + 0,2 bar
P0 = 2,0 bar

Ohje!
Vältä vähimmäiskäyttöpaineen "P0" alittumista. Se sulkee pois alipaineen, höyrystymisen ja kavitaation.
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7.3

Ohjaus

7.3.1

Valvontataulun käyttö

1

2
3

4

5
6

Error-merkkivalo
• LED-valo palaa punaisena, jos häiriöilmoitus on
aktiivisena
Näyttö
Auto-merkkivalo
• LED-valo palaa vihreänä automaattikäytön aikana
• LED-valo vilkkuu vihreänä käsikäytön aikana
• LED-valo on sammuksissa pysäytyskäytön aikana
Stop
• Käyttöönottoon ja uusien arvojen syöttämiseen
ohjauksessa
OK
• Toimintojen vahvistaminen
Manual
• Testejä ja huoltotöitä varten

7

Liikkuminen valikossa "takaisin"

8

Auto
• Jatkuvaan käyttöön
Liikkuminen valikossa "eteenpäin"

9

10

Menu
• Asiakasvalikon kutsuminen näytölle

11

Quit
• Ilmoitusten kuittaaminen

Parametrien valitseminen ja muuttaminen
• Valitse parametri "OK"-näppäimellä (5).
• Muokkaa parametria vaihtonäppäimillä (7) tai (9).
• Vahvista parametri "OK"-näppäimellä (5).
• Vaihda valikkokohtaa vaihtonäppäimillä (7) tai (9).
• Vaihda valikkotasoa "Quit"-näppäimellä (11).
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7.4

Ohjauksen käynnistysprosessin muokkaaminen
Vaara – salamanisku!
•

Salamaniskusta voi seurata hengenvaarallinen loukkaantuminen.
– Järjestelmät, joihin laite asennetaan, on ensin kytkettävä jännitteettömiksi.
– Varmista, ettei kukaan muu voi kytkeä uudelleen virtaa järjestelmään.
– Teetä laitteen sähkökytkentään liittyvät asennustyöt aina sähköalan ammattilaisilla sähköteknisten määräysten
mukaisesti.

Käynnistysprosessilla määritetään tarvittavat parametrit laitteen ensimmäistä käyttöönottoa varten. Se alkaa, kun ohjaus käynnistetään
ensimmäisen kerran, ja se voidaan suorittaa vain kerran. Parametreja voi muuttaa tai tarkistaa käynnistysprosessista poistumisen jälkeen
asiakasvalikosta, Katso luku 8.2.1 "Asiakasvalikko" sivulla 50.

Ohje!
Käynnistä ohjaukseen jännitteensyöttö (230 V) kytkemällä pistoke pistorasiaan.
Nyt on käytössä pysäytyskäyttö. Valvontataulun LED-valo "Auto" on sammuksissa.
Laitteen nimi

Variomat

Vakio-ohjelmassa on eri kielivaihtoehtoja.

Kieli

Lue ennen käyttöönottoa koko käyttöohje ja varmista, että asennus on tehty
asianmukaisesti.

Lue käyttöohje!

Syötä vähimmäiskäyttöpaineen arvo.
• Vähimmäiskäyttöpaineen laskenta, Katso luku 7.2 "Selvitä ohjauksen
vähimmäiskäyttöpaine P0" sivulla 35.

Väh. käyttöpaine

Muokkaa vuorotellen vilkkuvat "tuntien", "minuuttien" ja "sekuntien" lukemat.
• Kellonaika tallentuu ohjauksen virhemuistiin virhetilanteessa.

Kellonaika

Muokkaa vuorotellen vilkkuvat "päivän", "kuukauden" ja "vuoden" asetukset.
• Päiväys tallentuu ohjauksen virhemuistiin virhetilanteessa.

Päiväys

Valitse perussäiliön "VG" koko.
• Perussäiliön tiedot voi tarkistaa tyyppikilvestä tai, Katso luku 5 "Tekniset tiedot" sivulla
14.

00500 l
GB = 0093 kg

Variomat 1 — 2014-03-12

740 mm

Suomi — 37

Ensimmäinen käyttöönotto
Tason mittauksen nollatasaus.
• Ohjaus tarkistaa, vastaako tason mittauksen signaali perussäiliön "VG" kokotietoja.
Tätä varten perussäiliön on oltava täysin tyhjä, Katso luku 6.3.6 "Tason mittauksen
asennus" sivulla 25.

1%
Nollatasaus!

Kun nollatasaus on onnistuneesti suoritettu, vahvista se "OK"-näppäimellä ohjauksen
valvontataulussa.

0%
1,0 bar
Nollatasaus suoritettu
onnistuneesti

Valitse ohjauksen näytöltä "Kyllä" tai "Ei" ja vahvista valinta ohjauksen valvontataulun
"OK"-painikkeella.

Keskeytetäänkö nollatasaus?

kyllä:

Perussäiliö "VG" on tyhjennetty kokonaan ja laite asennettu asianmukaisesti.
• Jos nollatasaus ei siltikään ole mahdollista, vahvista valitsemalla "Kyllä". Koko
käynnistysprosessi lopetetaan. Uusi nollatasaus on käynnistettävä
asiakasvalikosta, Katso luku 8.2.1 "Asiakasvalikko" sivulla 50.
• Ilmoita asiasta Reflexin tehtaan asiakaspalveluun, Katso luku 8.2.1
"Asiakasvalikko" sivulla 50.

ei:

Käynnistysprosessi alkaa uudelleen.
• Tarkista käyttöönoton edellytykset, Katso luku 7.1 "Käyttöönoton edellytysten
tarkistaminen" sivulla 34.

Tämä ilmoitus tulee näytölle onnistuneen nollatasauksen jälkeen.
Valitse ohjauksen näytöltä "Kyllä" tai "Ei" ja vahvista valinta ohjauksen valvontataulun
"OK"-painikkeella.
kyllä:
ei:

1,7 bar

Ei

Lopetetaanko prosessi?
Ei

Käynnistysprosessi lopetetaan, laite siirtyy automaattisesti pysäytyskäyttöön.
Käynnistysprosessi alkaa uudelleen.

Tason näytön arvona on 0 %.

0%

2,0 bar
STOP

Ohje!
Olet käynnistysprosessin onnistuneen lopettamisen jälkeen pysäytyskäytöllä. Älä siirry vielä automaattikäytölle.
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7.5

Säiliöiden täyttäminen vedellä

Seuraavat tiedot koskevat seuraavia laitteita:
• Ohjausyksikkö ja perussäiliö "VG".
• Ohjausyksikkö ja perussäiliö "VG" ja lisäsäiliö "VF".
• Ohjausyksikkö ja perussäiliö "VG" ja useita lisäsäiliöitä "VF".
Laitoksen järjestelmä
Lämmityslaitos
Jäähdytysjärjestelmä
7.5.1

Laitoksen lämpötila
≥ 50 °C
< 50 °C

Perussäiliön "VG" täyttötaso
N. 30 %
N. 50 %

Täyttäminen letkulla

Käytä perussäiliön "VG" täyttämiseen vedellä mieluiten vesiletkua, jos automaattista lisäsyöttöä ei ole vielä kytketty.
•
•
•
•

Ota vedellä täytetty vesiletku, josta ilma on poistettu.
Liitä vesiletku ulkoisen vedensyötön ja täyttö- ja
tyhjennyshanan "FD" (1) kanssa perussäiliöön "VG".
Tarkista, että ohjausyksikön ja perussäiliön väliset sulkuhanat
ovat auki (esiasennettu tehtaalla siten, että ne ovat auki).
Täytä perussäiliö vedellä, kunnes täyttötaso on saavutettu.

7.5.2

Täyttö lisäsyötön magneettiventtiilin avulla

Siirry pysäytyskäytöstä käsikäyttöön, ja avaa lisäsyötön magneettiventtiili, kunnes täyttötaso on saavutettu.
• Paina "Manual"-painiketta ohjauksen valvontataulussa.
• Valitse lisäsyötön magneettiventtiili "WV1".
• Vahvista valinta ohjauksen valvontataulun "OK"-painikkeella.

Ohje!
Tarkka kuvaus käsikäytöstä ja lisäsyötön magneettiventtiilin valinnasta, Katso luku 8.1.2 "Käsikäyttö" sivulla 48.
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7.6

Ilman poistaminen pumpusta
Huomio – palovammojen vaara
•

Palovammojen vaara ulos valuvan aineen vuoksi
– Pysyttele riittävän kaukana ulos valuvasta aineesta.
– Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (esimerkiksi suojakäsineitä ja -laseja).

Poista ilma pumpusta "PU":
• Avaa pumpun (1) ilmaruuvi (2) ja poista pumpusta ilmaa,
kunnes ulos tulee kuplatonta vettä.
• Kierrä ilmaruuvi (2) jälleen kiinni ja kiristä se.
• Tarkista ilmaruuvin (2) tiiviys.

1 Pumppu "PU"
2 Ilmaruuvi "AV"
3 Lianerotin "ST"

Ohje!
Toista ilmanpoisto, jos pumpun teho häviää.
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7.7

Ohjausparametrien määrittäminen asiakasvalikossa

Asiakasvalikon avulla voi korjata tai tarkistaa laitekohtaisia arvoja. Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä on ensin muokattava
tehdasasetukset laitekohtaisten olosuhteiden mukaisiksi.

Ohje!
Käytön kuvaus, Katso luku 7.3.1 "Valvontataulun käyttö" sivulla 36.
Muokkaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä kaikki harmaalla merkityt valikkokohdat.
Siirry "Manual"-painikkeella käsikäyttöön.
Siirry "Menu"-painikkeella päävalikon ensimmäiseen kohtaan, "asiakasvalikkoon".
Siirry päävalikon seuraavaan kohtaan.

Asiakasvalikko

Vakio-ohjelmassa on eri kielivaihtoehtoja.

Kieli

Muuta peräkkäin vilkkuvia "Tunnit"-, "Minuutit"- ja "Sekunnit"-arvoja.
Kellonaikaa käytetään vikamuistissa.

Kellonaika:

Muuta peräkkäin vilkkuvia "Päivä"-, "Kuukausi"- ja "Vuosi"-arvoja.
Päiväystä käytetään vikamuistissa.

Päiväys:

Ohjaus tarkistaa, vastaako tason mittauksen signaali ohjauksessa syötettyä perussäiliön
"VG" arvoa, Katso luku 7.4 "Ohjauksen käynnistysprosessin muokkaaminen" sivulla 37.

1%
Nollatasaus suoritettu
onnistuneesti!

1,7 bar

Ohje!
Perussäiliön "VG" on oltava täysin tyhjä.
Näytöllä näkyy jokin seuraavista ilmoituksista:
• Nollatasaus suoritettu onnistuneesti
Vahvista vaihtonäppäimellä "▼".
• Tyhjennä säiliö ja toista tasaus
Vahvista "OK"-näppäimellä.

0%
0 bar
XXX XXX XXX XXX

Tämä ilmoitus tulee näytölle, jos nollatasaus ei onnistunut. Valitse näytöltä "Kyllä" tai "Ei".

0%

Kyllä:

Keskeytä nollatasaus

Ei:

Perussäiliö "VG" on tyhjä ja laite asennettu asianmukaisesti. Jos nollatasaus ei
siltikään ole mahdollista, keskeytä valitsemalla "Kyllä". Ilmoita asiasta Reflexin
tehtaan asiakaspalveluun.

0 bar
Ei

Tarkista käyttöönoton edellytykset, Katso luku 7.1 "Käyttöönoton edellytysten
tarkistaminen" sivulla 34.

Vahvista vaihtoehdon "Kyllä" tai "Ei" valinta "OK"-näppäimellä.
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Syötä vähimmäiskäyttöpaineen arvo.

Väh.käyttöpaine

Ohje!
Vähimmäiskäyttöpaineen laskenta, Katso luku 7.2 "Selvitä ohjauksen
vähimmäiskäyttöpaine P0" sivulla 35.
Siirry "Kaasunpoisto"-alavalikkoon.
•
"OK"-näppäimellä pääset valikkoon.
•
Vaihtonäppäimillä "▼▲" päästään seuraavaan alavalikkoon.

01,8 bar

Kaasunpoisto˃

Siirry luettelon seuraavaan kohtaan.

Kaasunpoisto

Valitse haluamasi kaasunpoisto-ohjelma:
• Jatkuva kaasunpoisto
• Jaksottainen kaasunpoisto
Yksityiskohtainen esitys, Katso luku 8.1.1 "Automaattikäyttö" sivulla 47.

Kaasunp.ohjelma
Jaksottainen kaasunpoisto

Jatkuvan kaasunpoisto-ohjelman aikaväli.
Ohjearvot käyttöönottojen yhteydessä ovat 12 ja 100 tunnin välillä. Vakioasetus on 12
tuntia.
Lyhyemmät jatkuvan kaasunpoiston jaksot ovat riittäviä, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
• Suuri ylipaine (≥ 0,5 bar suurempi kuin ympäröivän ilman paine) korkeimmassa
pisteessä.
• Pieni ero korkeimman pisteen maksimilämpötilan ja kaasunpoistolämpötilan välillä.
• Laitoksen pieni tilavuus ja pieni alkukaasupitoisuus esim. hyvän esituuletuksen
johdosta.

Jatk. kaasunp. aika
12 h

Siirry "Lisäsyöttö"-alavalikkoon.
• "OK"-näppäimellä pääset valikkoon.
• Vaihtonäppäimillä "▼▲" päästään alavalikkoon.

Lisäsyöttö

Syötä lisää vettä syötetyn säiliökoon alittuessa, Katso luku 7.4 "Ohjauksen
käynnistysprosessin muokkaaminen" sivulla 37.
• Jos automaattinen lisäsyöttö (esimerkiksi Fillcontrol) on asennettu, kytkentä tapahtuu
automaattisesti, muussa tapauksessa lisäsyöttö on aktivoitava käsin.
Lopeta veden lisäsyöttö syötetyn säiliökoon ylittyessä.
• Jos automaattinen lisäsyöttö on asennettu, katkaisu tapahtuu automaattisesti,
muussa tapauksessa lisäsyöttö on katkaistava käsin.
• Jos automaattinen lisäsyöttö valitaan valitsemalla "Ei", lisäkysymyksiä lisäsyötöstä ei
enää seuraa.
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Ensimmäinen käyttöönotto
Valittu lisäsyöttösyklin kesto. Tämän määritetyn ajan kuluttua lisäsyöttö keskeytyy ja
"Lisäsyöttöaika"-vikailmoitus aktivoituu.

Maks.lisäs.aika

Jos määritetty lisäsyöttösyklien lukumäärä ylittyy kahden tunnin kuluessa, lisäsyöttö
keskeytyy ja laite antaa vikailmoituksen "Lisäsyöttösyklit".

Maks.lisäs.syklit

Kontaktivesimittari "FQIRA+" on asennettu, Katso luku 4.6 "Valinnaiset
lisävarusteet" sivulla 13.
Tämä on edellytyksenä lisäsyöttömäärän tarkkailulle ja pehmennyslaitoksen
käytölle.

Vesimitt. kanssa

kyllä:

ei:

010 min.

003 / 2 h

KYLLÄ

Kontaktivesimittaria ei ole asennettu (vakioversio).

Tämä asetus näkyy vain, jos valikkokohdassa "Vesimitt. kanssa" on valittuna "KYLLÄ".
• "OK"-näppäimellä laskuri poistetaan.
– "KYLLÄ"-valinnalla näytöllä näkyvä arvo nollataan.
– "Ei"-valinnalla näytöllä näkyvä arvo säilyy ennallaan.

Lisäsyöttömäärä

Tämä arvo näkyy vain, jos valikkokohdassa "Vesimitt. kanssa" on valittuna "KYLLÄ".
• Määritetyn määrän jälkeen lisäsyöttö keskeytyy ja "Maks.lisäs.määrä ylittynyt" vikailmoitus aktivoituu.

Maks.lisäs.määrä

Tämä arvo näkyy vain, jos valikkokohdassa "Vesimitt. kanssa" on valittuna "KYLLÄ".

Pehmennys

000020 l

000100 l

KYLLÄ
kyllä:

Seuraa lisäkysymyksiä pehmennyksestä.

ei:

Lisäkysymyksiä pehmennyksestä ei seuraa.

Tämä arvo näkyy vain, jos valikkokohdassa "Pehmenn. kanssa" on valittuna "KYLLÄ".

Lisäs. esto?
KYLLÄ

kyllä:

Jos asetettu pehmeän veden kapasiteetti ylittyy, lisäsyöttö pysäytetään.

ei:

Lisäsyöttöä ei pysäytetä. Näytölle tulee ilmoitus "Pehmennys".

Tämä arvo näkyy vain, jos valikkokohdassa "Pehmenn. kanssa" on valittuna "KYLLÄ".
• Kovuuden aleneminen lasketaan raakaveden kokonaiskovuuden GHmitattu ja veden
ohjekovuuden GHohje erotuksesta.
– Kovuuden aleneminen = GHmitattu-GHohje °dH
Syötä arvo ohjaukseen. Muut merkit, ks. Valmistajan tiedot.
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Ensimmäinen käyttöönotto
Tämä arvo näkyy, jos valikkokohdassa "Pehmenn. kanssa" on valittuna "KYLLÄ".
Saavutettavissa oleva pehmeän veden kapasiteetti lasketaan käytetystä
pehmennystyypistä ja ilmoitetusta kovuuden alenemisesta.
• Fillsoft I, Pehmeän veden kapasiteetti ≤ 6000/kovuuden alenem. l
• Fillsoft II, Pehmeän veden kapasiteetti ≤ 12000/kovuuden alenem. l
Syötä arvo ohjaukseen. Jos käytössä on muu merkki, käytä valmistajan arvoa.

Pehmeän veden kap.

Tämä arvo näkyy vain, jos valikkokohdassa "Pehmenn. kanssa" on valittuna "KYLLÄ".
• Vielä käytettävissä oleva pehmeän veden kapasiteetti.

Pehm. veden loppukap.

Tämä arvo näkyy vain, jos valikkokohdassa "Pehmenn. kanssa" on valittuna "KYLLÄ".
• Valmistajan ohje siihen, miten pitkän ajan kuluttua, lasketusta pehmeän veden
kapasiteetista riippumatta, pehmennyspatruunat on vaihdettava. Näytölle tulee
ilmoitus "Pehmennys".

Vaihto

Ilmoitukset huoltosuosituksesta.
Pois:
Ei huoltosuositusta.
001 – 060:

000020 l

18 kk

Seuraava huolto
012 kk

Huoltosuositus kuukausina.

Ilmoitusten näyttö potentiaalivapaassa häiriökontaktissa, Katso luku 8.2.4 "Ilmoitukset"
sivulla 53.
kyllä:

Kaikkien ilmoitusten näyttö.

ei:

"xxx"-merkinnällä varustettujen ilmoitusten näyttö (esimerkiksi "01").

Siirry "Virhemuisti"-alavalikkoon.
• "OK"-näppäimellä pääset valikkoon.
• Vaihtonäppäimillä "▼▲" päästään alavalikkoon.

pot.vapaa häiriökontakti
KYLLÄ

Virhemuisti˃

Viimeiset 20 ilmoitusta on tallennettu yhdessä virhetyypin, päiväyksen, kellonajan ja
virhenumeron kanssa.
Tarkista ilmoitusten luokittelu ER... luvusta Ilmoitukset.
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ER 01…xx

Ensimmäinen käyttöönotto
Siirry "Parametrimuisti"-alavalikkoon.
• "OK"-näppäimellä pääset valikkoon.
• Vaihtonäppäimillä "▼▲" päästään alavalikkoon.

Parametrimuisti˃

Vähimmäiskäyttöpaineen viimeiset 10 merkintää on tallennettu yhdessä päiväyksen ja
kellonajan kanssa.

P0 = xx.x bar
Päiväys | Kellonaika

Näytölle tulevat perussäiliön "VG" sisällön koon ja halkaisijan arvot.
• Jos arvot poikkeavat perussäiliön tyyppikilven arvoista, käänny Reflexin tehtaan
asiakaspalvelun puoleen.

Säiliön tiedot

Tämä arvo näyttää moottorin palloventtiilin avautumisen ylivuotoletkusta prosentteina.

Moottorin palloventtiilin
asento

00800 l

000 %
Ohjelmistoversion tiedot

Variomat
mkh
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Ensimmäinen käyttöönotto

7.8

Automaattikäytön aloittaminen

Kun järjestelmä on täytetty vedellä ja tyhjennetty kaasuista, voidaan aloittaa automaattikäyttö.
• Valitse automaattikäyttö painamalla ohjauksen "Auto"-painiketta.
– Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä aktivoituu automaattisesti jatkuva kaasunpoisto loppujen vapaiden ja vapautuneiden
kaasujen poistamiseksi järjestelmästä. Ajan voi asettaa asiakasvalikossa järjestelmän olosuhteiden mukaan. Oletusasetuksena
on 12 tuntia. Jatkuvan kaasunpoiston jälkeen laite siirtyy automaattisesti jaksottaiseen kaasunpoistoon.

Ohje!
Ensimmäinen käyttöönotto päättyi tässä kohdassa.

Ohje!
Viimeistään jatkuvan kaasunpoistojakson kuluttua loppuun on puhdistettava kaasunpoistoletkun "DC" lianerotin "ST",
Katso luku 9.2.1 "Lianerottimen puhdistus" sivulla 58.
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Käyttö

8

Käyttö

8.1

Käyttötavat

8.1.1

Automaattikäyttö

Aloita onnistuneen ensimmäisen käyttöönoton jälkeen laitteen automaattikäyttö. Automaattikäyttö soveltuu laitteen jatkuvaan
käyttöön, ja ohjaus valvoo seuraavia toimintoja:
• Paineen ylläpitäminen
• Paisuntatilavuuden kompensointi
• Kaasun poistaminen
• Automaattinen lisäsyöttö
Käynnistä automaattikäyttö painamalla ohjauksen valvontataulun "Auto"-painiketta. Ohjaus säätelee pumppua "PU" ja moottorin
palloventtiiliä "PV1" ylivuotolinjassa, niin että paine pysyy säätelyn aikana vakiona ±0,2 barin sisällä. Häiriöt näytetään monitorissa ja
analysoidaan. Asetettavan kaasunpoistoajan sisällä moottorin palloventtiilin "PV1" pumpun "PU" käydessä ylivuotolinja pysyy auki.
Laitoksen vedestä poistuu jännitys paineettoman perussäiliön "VG" kautta, jolloin myös kaasu poistuu. Automaattikäyttöä varten
asiakasvalikossa, Katso luku 8.2.1 "Asiakasvalikko" sivulla 50, voidaan valita erilaisia kaasunpoisto-ohjelmia. Näyttö tapahtuu ohjauksen
monitorissa.
Jatkuva kaasunpoisto
Valitse tämä ohjelma kytketystä laitoksesta käyttöönottojen ja korjausten jälkeen.
– Kaasua poistetaan silloin jatkuvasti ennalta määrätyn ajan. Vapaat ja vapautuneet
kaasut poistetaan nopeasti.
Käynnistys/asetukset:
• Automaattinen käynnistys käynnistysprosessin jälkeen ensimmäisen käyttöönoton
yhteydessä.
• Aktivointi tapahtuu asiakasvalikosta.
• Kaasunpoistoaika on järjestelmästä riippuen määritettävissä asiakasvalikosta.
– Oletusasetuksena on 12 tuntia. Lopulta laite siirtyy automaattisesti jaksottaiseen
kaasunpoistoon.

30 %
Jatkuva kaasunpoisto

2,5 bar

Jaksottainen kaasunpoisto
Valitse tämä ohjelma jatkuvaan käyttöön. Se on oletusasetuksena asiakasvalikossa, Katso
luku 8.2.1 "Asiakasvalikko" sivulla 50.
Tietyn jakson ajan kaasua poistetaan jatkuvasti. Jakson jälkeen seuraa tauko. Jaksottainen
kaasunpoisto voidaan rajoittaa säädettävään aikaikkunaan. Aika-asetukset tehdään
huoltovalikossa, Katso luku 8.2.2 "Huoltovalikko" sivulla 50, möglich.

30 %
2,5 bar
Jaksottainen kaasunpoisto

Käynnistys/asetukset:
• Automaattinen aktivointi jatkuvan kaasunpoiston päätyttyä.
• Kaasunpoistojakso
– Oletusasetuksena on 90 sekuntia.
• Tauon kesto
– Oletusasetuksena on 120 minuuttia.
• Alku/loppu
– Klo 8.00 - 18.00.

Variomat 1 — 2014-03-12

Suomi — 47

Käyttö
8.1.2

Käsikäyttö

Käsikäyttö on tarkoitettu testi- ja huoltotöihin.
Paina ohjauksen "Manual"-painiketta. Ohjauksen valvontataulun Auto-merkkivalo vilkkuu visuaalisena merkkinä käsikäytöstä. Seuraavia
toimintoja voi valita käsikäytöllä ja suorittaa koekäytön:
• Pumppu "PU".
• Moottorin palloventtiili ylivuotolinjassa "PV".
• Lisäsyötön magneettiventtiili "WV".
Useita toimintoja voidaan myös kytkeä päälle peräkkäin ja testata rinnakkain.
•

•
•

•

Valitse toiminto painikkeilla "Vaihto ylös / alas".
– "PU1" = pumppu
– "PV1" = ylivuotolinjan magneettiventtiili
– "WV1" = lisäsyötön magneettiventtiili
Paina "OK"-painiketta.
– Vahvista yksittäisen toiminnon valinta tai katkaiseminen.
"Quit"-painike
– Yksittäisten toimintojen katkaiseminen käänteisessä järjestyksessä.
– Viimeisellä "Quit"-painikkeen painalluksella siirrytään
pysäytyskäyttöön.
"Auto"-painike
– Paluu automaattikäyttöön.

30 %
PU1!*
*

2,5 bar
PV1

WV1

Laitteet, joiden kohdalla on merkki "!", ovat
valittuja ja aktiivisia.

Ohje!
Jos turvallisuuden kannalta oleellisia parametreja ei noudateta, käsikäyttö ei ole mahdollista.
– Kytkentä on estetty, jos turvallisuuden kannalta olennaisia parametreja ei noudateta.
8.1.3

Pysäytyskäyttö

Pysäytyskäyttö on tarkoitettu laitteen käyttöönottoon.
Paina ohjauksen "Stop"-painiketta. Valvontataulun Auto-merkkivalo sammuu.
Pysäytyskäytön aikana laite aina kuvaruudun näyttöön asti on poissa toiminnasta. Toimintaa ei valvota.
Seuraavat toiminnot ovat poissa käytöstä:
• Pumppu "PU" on poissa päältä.
• Moottorin palloventtiili ylivuotolinjassa "PV" on suljettu.
• Lisäsyöttöletkun magneettiventtiili "WV" on suljettu.

Ohje!
Jos pysäytyskäyttö on aktiivinen yli 4 tunnin ajan, järjestelmä antaa ilmoituksen.
– Jos asiakasvalikon kohdassa "Potentiaalivapaa häiriökontakti?" on valittuna "Kyllä", ilmoitus lähetetään
sarjahäiriökontaktille.
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Käyttö
8.1.4

Kesäkäyttö

Jos laitoksen kiertopumput kytketään kesäksi pois päältä, verkon sisältämän veden kaasunpoisto ei ole varmaa, koska laitteeseen ei
joudu runsaasti kaasua sisältävää vettä. Tässä tapauksessa jaksottainen kaasunpoisto on kytkettävä pois päältä asiakasvalikossa energian
säästämiseksi. Kesän jälkeen asiakasvalikossa tulee valita kaasunpoisto-ohjelmaksi "Jaksottainen kaasunpoisto" tai tarvittaessa "Jatkuva
kaasunpoisto".
Asetus asiakasvalikossa, Katso luku 8.2.1 "Asiakasvalikko" sivulla 50.
Valinta kaasunpoisto-ohjelmista:
• Jatkuva kaasunpoisto
– Ensimmäisten käyttöönottojen yhteydessä ja korjausten jälkeen.
• Jaksottainen kaasunpoisto
– Jatkuvaa käyttöä varten (aikaohjattu).

Kaasunp.ohjelma
Seurantakaasunpoisto

Ohje!
Kaasunpoisto-ohjelmien valinnan tarkka kuvaus, Katso luku 8.1.1 "Automaattikäyttö" sivulla 47.

Ohje!
Laitteen paineen ylläpitoa tulee käyttää myös kesällä.
8.1.5

Uudelleenkäyttöönotto

Huomio – pumpun käynnistymisestä johtuva loukkaantumisvaara!
•

Pumpun luona on olemassa käsivammojen ja esinevahinkojen vaara pumpun käynnistyessä.
– Katkaise jännitteensyöttö pumpulle, ennen kuin pyöräytät pumpun moottoria tuulettimen siivestä
ruuvimeisselillä.

Pidemmän seisokkiajan jälkeen (laite virrattomana tai pysäytyskäytössä) on mahdollista, että pumppu "PU" jumittuu. Käännä siksi ennen
käyttöönottoa pumppua ruuvimeisselillä pumpun moottorin tuulettimen siivestä.

Ohje!
Pumpun "PU" jumittuminen vältetään käytön aikana pakkokäynnistyksellä 24 tunnin seisokin jälkeen.
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Käyttö

8.2

Ohjaus

8.2.1

Asiakasvalikko

Asiakasvalikon avulla määritetään laitteen ohjaus ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Käytön aikana on sitten taas mahdollista
korjata tai tarkistaa laitoskohtaisia arvoja, Katso luku 7.7 "Ohjausparametrien määrittäminen asiakasvalikossa" sivulla 41.
8.2.2
Huoltovalikko
Tämä valikko on suojattu salasanalla. Käyttöoikeus on ainoastaan Reflexin tehtaan asiakaspalvelulla. Osittainen yleiskuva
huoltovalikkoon sijoitetuista asetuksista on luvussa Oletusasetukset.
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Käyttö
8.2.3

Oletusasetukset

Laitteen ohjaus toimitetaan seuraavin oletusasetuksin. Arvoja voi muokata paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi asiakasvalikosta.
Erikoistilanteissa tarkempi mukautus onnistuu huoltovalikon avulla.
Asiakasvalikko
Parametri
Kieli
Vähimmäiskäyttöpaine "P0"
Seuraava huolto
Potentiaalivapaa häiriökontakti
Lisäsyöttö
Maksimilisäsyöttömäärä
Maksimilisäsyöttöaika
Maksimilisäsyöttösyklit
Kaasunpoisto
Kaasunpoisto-ohjelma
Jatkuvan kaasunpoiston kesto
Pehmennys (vain jos asetuksena
kohdassa "Pehmenn. kanssa" on
"Kyllä")
Syötön estäminen
Kovuuden aleneminen
Maksimilisäsyöttömäärä
Pehmeän veden kapasiteetti
Patruunan vaihto

Asetus
FI
1,8 bar
12 kuukautta
KYLLÄ

Huomautus
Valikkokieli.
Katso luku 7.2 "Selvitä ohjauksen vähimmäiskäyttöpaine P0" sivulla 35.
Seisonta-aika ennen seuraavaa huoltoa
Katso luku 8.2.4 "Ilmoitukset" sivulla 53.

0 litraa

Vain jos asiakasvalikon kohdassa "Vesimittarilla" on valittu lisäsyötön
aikana "Kyllä".

20 minuuttia
3 sykliä 2 tunnissa
Jatkuva kaasunpoisto
12 tuntia

Ei
8°dH
0 litraa
0 litraa
18 kuukautta

Oletusasetus

Jos pehmeän veden jäännöskapasiteetti = 0
= Ohje – Mitattu

Patruunan vaihtaminen.
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Käyttö
Huoltovalikko
Parametri

Asetus

Huomautus

Paineen ylläpito
Pumppu "PÄÄLLE"
Pumppu "POIS"
Pumpun pakkokäynnistys

P0 + 0,3 bar
P0 + 0,5 bar
24 h

Ilmoitus "Pumpun käyttöaika ylittynyt"

30 minuuttia

Ylivuotolinja "KIINNI"
Ylivuotolinja "AUKI"
Maksimipaine
Kaasunpoisto
Jaksottaisen kaasunpoiston
kaasunpoistoaika
Jaksottaisen kaasunpoiston tauon kesto
Jaksottaisen kaasunpoiston alku
Jaksottaisen kaasunpoiston loppu
Täyttötilat
Veden puute "PÄÄLLE"

P0 + 0,5 bar
P0 + 0,7 bar
P0 + 3 bar

Paine-ero lisättynä vähimmäiskäyttöpaineeseen "P0".
Paine-ero lisättynä vähimmäiskäyttöpaineeseen "P0".
Pumpun "PU" 24 tunnin seisokin jälkeen seuraa
pakkokäynnistys 3 sekunniksi.
Kun pumppua on käytetty 30 minuuttia, ilmoitus tulee
näytölle.
Paine-ero lisättynä vähimmäiskäyttöpaineeseen "P0".
Paine-ero lisättynä vähimmäiskäyttöpaineeseen "P0".
Paine-ero lisättynä vähimmäiskäyttöpaineeseen "P0".

90 sekuntia
120 minuuttia
Klo 08:00
Klo 18:00
6%

Veden puute "POIS"

12 %

Magneettiventtiili ylivuotolinjassa "KIINNI"

90 %
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Jos perussäiliön "VG" täyttötila on 6 %, pumppu "PU"
käynnistyy.
Jos perussäiliön "VG" täyttötila on 12 %, pumppu "PU"
pysähtyy.
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Käyttö
8.2.4

Ilmoitukset

Ilmoitukset näkyvät näytön ilmoitusrivillä selkotekstinä taulukossa näkyvien ER-koodien kanssa. Jos aktiivisia ilmoituksia on useampia,
niiden valinta tapahtuu vaihtopainikkeilla.
Viimeiset 20 ilmoitusta voi tarkistaa virhemuistista, Katso luku 7.7 "Ohjausparametrien määrittäminen asiakasvalikossa" sivulla 41.
Käyttäjä tai alan yritys voi poistaa ilmoitusten syyt. Jos tämä ei ole mahdollista, ota yhteyttä Reflexin tehtaan asiakaspalveluun.

Ohje!
Ongelman syyn poistaminen on kuitattava ohjauksen valvontataulun "Quiz"-painikkeella. Kaikki muut ilmoitukset
nollautuvat automaattisesti, kun syy on poistettu.

Ohje!
Potentiaalivapaat kontaktit, asetus asiakasvalikosta, Katso luku 7.7 "Ohjausparametrien määrittäminen asiakasvalikossa"
sivulla 41.
ER-koodi

01

Ilmoitus

Minimipaine

Potentiaali
vapaa
kontakti
KYLLÄ
•
•
•
•

02.1

Veden puute

-

•
•
•
•

03

04.1

Vesi korkealla

Pumppu

KYLLÄ

KYLLÄ

•
•

Syyt

Asetusarvo alittunut.
Vesihävikkiä
laitoksessa.
Pumpun häiriö.
Ohjaus on
käsikäyttötilassa
Asetusarvo alittunut.
Lisäsyöttö poissa
toiminnasta.
Ilmaa laitoksessa.
Lianerotin tukossa.

Asetusarvo ylittynyt.
Lisäsyöttö poissa
toiminnasta.
• Veden syöttö
asennuspaikalla
olevan
lämmönsiirtimen
vuodon kautta.
• Säiliöt "VF" ja "VG"
liian pieniä.
Pumppu poissa
toiminnasta.
• Pumppu jumissa.
• Pumpun moottori
viallinen.
• Pumpun
moottorisuoja (Klixon)
lauennut.
• Sulake viallinen.

Poistaminen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Ilmoituksen
nollaus

Tarkista asetusarvo asiakastai huoltovalikosta.
Tarkista veden pinnan taso.
Tarkista pumppu.
Aseta ohjaus
automaattikäytölle.
Tarkista asetusarvo asiakastai huoltovalikosta.
Puhdista lianerotin.
Tarkista magneettiventtiilin
"PV1" toiminta.
Syötä tarvittaessa käsin.
Tarkista asetusarvo asiakastai huoltovalikosta.
Tarkista magneettiventtiilin
"WV1" toiminta.
Tyhjennä vesi säiliöstä "VG".
Tarkista asennuspaikan
lämmönsiirrin vuodon varalta.

"Quit"

Pyöritä pumppua
ruuvimeisselillä.
Vaihda pumpun moottori.
Tarkista pumpun moottorin
sähköosat.
Vaihda sulake.

"Quit"

-

-
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Käyttö
ER-koodi

05

06

07

Ilmoitus

Pumpun käyttöaika

Lisäsyöttöaika

Lisäsyöttöjaksot

Potentiaaliv
apaa
kontakti
•
•

-

-

Syyt

Asetusarvo ylittynyt.
Suuri vesihävikki
laitoksessa.
• Imupuolen
kapseliventtiili kiinni.
• Ilmaa pumpussa.
• Magneettiventtiili
ylivuotolinjassa ei
sulkeudu.
• Asetusarvo ylittynyt.
• Vesihävikkiä
laitoksessa.
• Lisäsyöttö ei liitettynä.
• Lisäsyöttöteho liian
pieni.
• Lisäsyötön hystereesi
liian pieni.
Asetusarvo ylittynyt.

Poistaminen

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

08

Paineen mittaus

KYLLÄ

Ohjaus saa virheellisen
signaalin.

•
•
•

09

Tason mittaus

KYLLÄ

Ohjaus saa virheellisen
signaalin.

•
•
•

10

Maksimipaine

-

•
•
•

11
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Lisäsyöttömäärä

-

Asetusarvo ylittynyt.
Ylivuotolinja poissa
toiminnasta.
Lianerotin tukossa.

Vain kun asiakasvalikosta
on valittuna "Vesimittari".
• Asetusarvo ylittynyt.
• Suuri vesihävikki
laitoksessa
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•
•
•
•
•
•

Tarkista asetusarvo asiakastai huoltovalikosta.
Tarkista vesihävikki ja pysäytä
tarvittaessa.
Avaa kapseliventtiili.
Ilmaa pumppu.
Tarkista magneettiventtiilin
"PV1" toiminta.

Ilmoituksen
nollaus
-

Tarkista asetusarvo asiakastai huoltovalikosta.
Tarkista veden pinnan taso.
Liitä lisäsyöttöletku

"Quit"

Tarkista asetusarvo asiakastai huoltovalikosta.
Tiivistä laitoksen mahdollinen
vuoto.
Kytke pistoke.
Tarkista paineanturin
toiminta.
Tarkista johto vaurioiden
varalta.
Tarkista paineanturi.
Tarkista öljynmittausrasian
toiminta.
Tarkista johto vaurioiden
varalta.
Kytke pistoke.
Tarkista asetusarvo asiakastai huoltovalikosta.
Tarkista ylivuotolinjan
toiminta.
Puhdista lianerotin.
Tarkista asetusarvo asiakastai huoltovalikosta.
Tarkista vesihävikki
laitoksessa ja pysäytä
tarvittaessa.

"Quit"

"Quit"

"Quit"

"Quit"

"Quit"

Käyttö
ERkoodi

Ilmoitus

15

Lisäsyöttöventtiili

16
19
20

Jännitekatkos
Pysäytys ˃ 4 tuntia
NSP-maks.määrä

Potentiaaliv
Syyt
apaa
kontakti
Kontaktivesimittari mittaa
ilman
lisäsyöttövaatimusta.
Ei jännitettä.
Yli 4 tuntia pysäytystilassa.
Asetusarvo ylittynyt.

21

Huoltosuositus

-

Asetusarvo ylittynyt.

24

Pehmennys

-

•

Pehmeän veden
kapasiteetin
asetusarvo ylittynyt.

Poistaminen

Ilmoituksen
nollaus

Tarkista lisäsyöttöventtiilin tiiviys.

"Quit"

Kytke jännitteensyöttö.
Aseta ohjaus automaattikäytölle.
Nollaa "lisäsyöttömäärän" laskuri
asiakasvalikosta.
Suorita huolto ja nollaa lopuksi
huoltolaskuri.
Vaihda pehmennyspatruunat.

"Quit"
"Quit"
"Quit"

•

30

Tulo-/lähtömoduulin
häiriö

-

31

EEPROM viallinen

KYLLÄ

32

Alijännite

KYLLÄ

33

Tasausparametrit
virheellisiä
Tiedonsiirto
Häiriö emolevyssä
Häiriö digitaalisessa
anturijännitteessä
Häiriö analogisessa
anturijännitteessä
Anturijännite
Palloventtiili puuttuu

KYLLÄ

34
35
36
37

-

Pehmennyspatru
unoiden vaihtoaika
ylittynyt.
• Tulo-/lähtömoduuli
viallinen.
• Häiriö optiokortin ja
ohjauksen välisessä
yhteydessä.
• Optiokortti viallinen.
• EEPROM viallinen.
• Sisäinen
laskentavirhe.
Syöttöjännitteen
voimakkuus alittunut.
EEPROM-parametrimuisti
puutteellinen.
• Liitäntäjohto viallinen.
• Emolevy viallinen.
Oikosulku
anturijännitteessä.
Oikosulku
anturijännitteessä.
Oikosulku
anturijännitteessä.

Ilmoita asiasta Reflexin tehtaan
asiakaspalveluun.

Reflexin tehtaan asiakaspalveluun
ilmoitettava.

-

"Quit"

Tarkista jännitteensyöttö.

-

Ilmoita asiasta Reflexin tehtaan
asiakaspalveluun.
Ilmoita asiasta Reflexin tehtaan
asiakaspalveluun.
Tarkista digitaalitulojen johdotus,
esimerkiksi vesimittari.
Tarkista analogisten tulojen
johdotus (paine/taso).
Tarkista palloventtiilin johdotus.

-
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Huolto

9

Huolto
Huomio – palovammojen vaara
•

Palovammojen vaara ulos valuvan aineen vuoksi
– Pysyttele riittävän kaukana ulos valuvasta aineesta.
– Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (esimerkiksi suojakäsineitä ja -laseja).

Vaara – salamanisku!
•

Salamaniskusta voi seurata hengenvaarallinen loukkaantuminen.
– Järjestelmät, joihin laite asennetaan, on ensin kytkettävä jännitteettömiksi.
– Varmista, ettei kukaan muu voi kytkeä uudelleen virtaa järjestelmään.
– Teetä laitteen sähkökytkentään liittyvät asennustyöt aina sähköalan ammattilaisilla sähköteknisten määräysten
mukaisesti.

Laite on huollettava vuosittain.
– Huoltovälit riippuvat käyttöolosuhteista ja kaasunpoistoajoista.
Vuosittain suoritettavasta huollosta ilmoitetaan asetetun käyttöajan kuluttua näytöllä. Näytön teksti "Huolto suos." kuitataan "Quit"painikkeella. Asiakasvalikosta nollataan huoltolaskuri.

Ohje!
Teetä huoltotyöt aina ammattihenkilöstöllä tai Reflexin tehtaan asiakaspalvelulla ja pyydä heitä vahvistamaan tämä,
Katso luku 9.4 "Huoltotodistus " sivulla 61.
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9.1

Huoltosuunnitelma

Huoltosuunnitelma on yhteenveto huollon puitteissa suoritettavista säännöllisistä toimenpiteistä.
Huoltokohta

Olosuhteet

Väli

▲= tarkistus, ■= huolto, ● = puhdistus
Tiiviyden tarkistaminen.
• Pumppu "PU".
• Liitäntöjen ruuviliitokset.
• Takaiskuventtiili pumpun "PU" jälkeen.

▲

■

Puhdista lianerotin "ST".
– Katso luku 9.2.1 "Lianerottimen puhdistus" sivulla 58.

▲

■

●

Käyttöolosuhteista riippuen

Poista lieju perussäiliöstä "VG" ja lisäsäiliöstä "VF".
– Katso luku 9.2.2 "Säiliöiden puhdistus" sivulla 59.

▲

■

●

Käyttöolosuhteista riippuen

Tarkista lisäsyötön toiminta-asennot.
– Katso luku 9.3 "Toiminta-asentojen tarkistaminen" sivulla 60.

▲

Vuosittain

Tarkista automaattikäytön toiminta-asennot.
– Katso luku 9.3 "Toiminta-asentojen tarkistaminen" sivulla 60.

▲

Vuosittain
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9.2

Puhdistus

9.2.1

Lianerottimen puhdistus

Huomio – loukkaantumisvaara!
•

Jos asennus- tai huoltotöissä on sattunut virheitä, liitäntöjen läheisyydessä voi syntyä palovammoja tai
loukkaantumisia, jos ulos tulee äkillisesti paineenalaista kuumaa vettä tai höyryä.
– Varmista asianmukainen asennus.
– Varmista, että laitos on paineeton, ennen kuin aloitat liitäntöjen huoltotyöt.

Viimeistään jatkuvan kaasunpoistojakson kuluttua loppuun on puhdistettava lianerotin "ST". Tarkistus on tarpeen myös pidempiaikaisen
käytön jälkeen.
•

Siirry pysäytyskäyttöön.
– Paina "Stop"-painiketta ohjauksen valvontataulussa.
• Sulje palloventtiilit lianerottimen "ST" (1) edestä ja
perussäiliöön "VG".
• Kierrä lianerotinsisäke (2) hitaasti irti lianerottimesta, jotta
putkiston osaan jäänyt paine pääsee poistumaan.
Irrota lianerotinsisäkkeestä sihti ja huuhtele se puhtaalla vedellä.
Harjaa se lopuksi puhtaaksi pehmeällä harjalla.
Aseta sihti takaisin lianerotinsisäkkeeseen, tarkista tiiviste
vaurioiden varalta ja kierrä lianerotinsisäke takaisin kiinni
lianerottimen "ST" (1) runkoon.
• Avaa jälleen palloventtiilit lianerottimen "ST" (1) edestä ja
perussäiliöön "VG".
• Poista ilma pumpusta "PU", Katso luku 7.6 "Ilman
poistaminen pumpusta" sivulla 40.
• Siirry automaattikäyttöön.
– Paina "Auto"-painiketta ohjauksen valvontataulussa.
1

Lianerotin "ST"

Ohje!
Puhdista muut asennetut lianerottimet (esimerkiksi täyttösetissä).
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Huolto
9.2.2

Säiliöiden puhdistus

Huomio – loukkaantumisvaara!
•

Jos asennus- tai huoltotöissä on sattunut virheitä, liitäntöjen läheisyydessä voi syntyä palovammoja tai
loukkaantumisia, jos ulos tulee äkillisesti paineenalaista kuumaa vettä tai höyryä.
– Varmista asianmukainen asennus.
– Varmista, että laitos on paineeton, ennen kuin aloitat liitäntöjen huoltotyöt.

Puhdista perussäiliö "VG" ja lisäsäiliö "VF" liejukertymistä.
• Siirry pysäytyskäyttöön.
– Paina "Stop"-painiketta ohjauksen valvontataulussa.
• Tyhjennä säiliöt "VG" ja "VF".
– Avaa täyttö- ja tyhjennyshanat "FD" ja tyhjennä säiliöt kokonaan vedestä.
• Irrota letkuliitäntä perussäiliöstä "VG" laitteeseen ja tarvittaessa lisäsäiliöstä "VF".
• Irrota alempi kansi säiliöistä "VG" ja "VF".
• Puhdista kannet ja tilat kalvojen ja säiliöiden välissä liejusta.
• Asenna kannet säiliöihin "VG" ja "VF".
• Kiinnitä letkuliitäntä perussäiliöstä "VG" laitteeseen ja lisäsäiliöön "VF".
• Sulje täyttö- ja tyhjennyshana "FD" säiliöistä "VG" ja "VF".
• Täytä perussäiliö "VG" täyttö- ja tyhjennyshanan "FD" avulla vedellä, Katso luku 7.5 "Säiliöiden täyttäminen vedellä" sivulla 39.
• Siirry automaattikäyttöön.
– Paina "Auto"-painiketta ohjauksen valvontataulussa.
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9.3

Toiminta-asentojen tarkistaminen

Tarkista seuraavien toiminta-asentojen toiminta.
Tarkista lisäsyötön toiminta-asennot:
• Siirrä laite automaattikäytölle.
– Paina "Auto"-painiketta ohjauksen valvontataulussa.
• Täytä perussäiliö "VG" automaattisen lisäsyötön avulla.
– Tarkista toiminta-asennot veden puutteen sekä toimintojen "lisäsyöttö päälle" / "lisäsyöttö pois" osalta, Katso luku 7.7
"Ohjausparametrien määrittäminen asiakasvalikossa" sivulla 41.
– Nosta täyttötilaa aiemmin valittuun arvoon tarvittaessa täyttö- ja tyhjennysventtiileiden FD avulla käsin.
Toiminta-asennon voi tarkistaa myös kuormittamalla ja vapauttamalla tason mittausta (öljyrasia).
Tarkista ohjauksen automaattikäytön toiminta-asennot.
• Siirrä laite käsikäytölle.
– Paina "Manual"-painiketta ohjauksen valvontataulussa.
• Aja pumppu "PU" käsin ylivirtausmagneettiventtiilin "PV" yli, Katso luku 8.1.2 "Käsikäyttö" sivulla 48.
• Siirrä laite automaattikäytölle.
– Paina "Auto"-painiketta ohjauksen valvontataulussa.
Ylivirtamagneettiventtiilin on avauduttava ja sulkeuduttava jälleen, kun saavutetaan asiakasvalikossa asetettu arvo.
•

Siirrä laite jälleen käsikäytölle.
– Paina "Manual"-painiketta ohjauksen valvontataulussa.
• Päästä ylivirtamagneettiventtiili "PV" pumpun "PU" kytkentäpaineen alapuolelle, Katso luku 8.1.2 "Käsikäyttö" sivulla 48.
• Siirrä laite automaattikäytölle.
– Paina "Auto"-painiketta ohjauksen valvontataulussa.
Pumpun "PU" on kytkeydyttävä päälle ja jälleen pois päältä, kun saavutetaan asiakasvalikossa asetettu arvo.
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9.4

Huoltotodistus

Huoltotyöt on suoritettu Reflexin asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti.
Päiväys

Huoltoyritys

Allekirjoitus
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9.5

Tarkastus

9.5.1

Paineenalaiset osat

Kansallisia painelaitteiden käyttöä koskevia määräyksiä on noudatettava. Ennen paineenalaisten osien tarkastusta ne on tehtävä
paineettomiksi (katso Purkaminen).
9.5.2
Tarkastus ennen käyttöönottoa
Saksassa on noudatettava käyttöturvallisuusasetuksen 14 §:ää ja erityisesti 14 §:n kohdan 3 alakohtaa 6.
9.5.3

Tarkastusvälit

Suositeltavat maksimitarkastusvälit Saksassa tapahtuvassa käytössä käyttöturvallisuusasetuksen 15 §:n mukaan ja laitteen astioiden
ryhmitys direktiivin 97/23/EY kaavion 2 mukaan, voimassa noudattaen tiukasti Reflexin asennus-, käyttö- ja huolto-ohjetta.
Ulkoinen tarkastus:
Ei vaatimuksia 15 §:n 6 momentin mukaan.
Sisäinen tarkastus:
Maksimiväli 15 §:n 5 momentin mukaan, tarvittaessa on ryhdyttävä varotoimiin (esimerkiksi seinien paksuuden mittaus ja vertailu
rakennetietoihin, jotka voi pyytää valmistajalta).
Lujuustesti:
Maksimiväli 15 §:n 5 momentin mukaan, tarvittaessa myös 15 §:n 10 momentin mukainen testi.
Lisäksi on noudatettava käyttöturvallisuusasetuksen 15 §:ää ja tässä erityisesti 15 §:n 1 momenttia sekä 14 §:n 3 momentin alakohtaa 6
sekä 15 §:n 6 momenttia.
Todelliset määräajat käyttäjän tulee määrittää turvateknisen arvioinnin pohjalta huomioiden todelliset käyttöolosuhteet, käyttötavasta
ja käsiteltävästä tuotteesta saadut kokemukset ja painelaitteiden käyttöä koskevat kansalliset määräykset.
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10

Purkaminen
Vaara – salamanisku!
•

Salamaniskusta voi seurata hengenvaarallinen loukkaantuminen.
– Järjestelmät, joihin laite asennetaan, on ensin kytkettävä jännitteettömiksi.
– Varmista, ettei kukaan muu voi kytkeä uudelleen virtaa järjestelmään.
– Teetä laitteen sähkökytkentään liittyvät asennustyöt aina sähköalan ammattilaisilla sähköteknisten määräysten
mukaisesti.

Vaara – salamanisku!
•

Salamaniskusta voi seurata hengenvaarallinen loukkaantuminen. Laitteen piirilevyssä voi verkkopistokkeen
jännitteensyötöstä irrottamisesta huolimatta olla 230 V:n jännite.
– Irrota ennen suojusten poistamista laitteen ohjaus kokonaan jännitteensyötöstä.

Huomio – palovammojen vaara
•

Palovammojen vaara ulos valuvan aineen vuoksi
– Pysyttele riittävän kaukana ulos valuvasta aineesta.
– Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (esimerkiksi suojakäsineitä ja -laseja).

Huomio – palovammojen vaara!
•

Lämmityslaitoksissa pintalämpötilojen liiallinen kuumeneminen voi johtaa ihon palamiseen.
– Odota, kunnes pinnat jäähtyvät, tai käytä suojakäsineitä.
– Käyttäjän tulee kiinnittää tästä kertovia varoituksia laitteen läheisyyteen.

Huomio – loukkaantumisvaara!
•

Jos asennus- tai huoltotöissä on sattunut virheitä, liitäntöjen läheisyydessä voi syntyä palovammoja tai
loukkaantumisia, jos ulos tulee äkillisesti paineenalaista kuumaa vettä tai höyryä.
– Varmista asianmukainen purkaminen.
– Varmista, että järjestelmä on paineeton, ennen kuin aloitat purkamisen.

Tuki ennen asennuksen purkamista kaikki laitteen vesipuolen liitännät. Poista laitteesta ilma sen saamiseksi paineettomaksi. Katkaise
lopuksi laitteesta sähköiset jännitteet.
•
•
•
•
•
•
•

Katkaise laitoksesta sähköjännitteet ja varmista, ettei sitä voi käynnistää uudelleen.
Irrota laitteen verkkopistoke virtalähteestä.
Kiinnitä laitoksesta lähtevä kaapeli laitteen ohjauksessa ja irrota se.
Tuki laitoksen ja perussäiliön "VG" vesipuolella oleva lisäsäiliö "VF" (jos käytössä).
Avaa säiliöiden "VG" ja "VF" täyttö- ja tyhjennyshanat "FD" niin pitkäksi aikaa, että ne ovat täysin tyhjiä ja paineettomia.
Irrota kaikki letku- ja putkiliitännät säiliöistä "VG" ja "VF" sekä laitteen ohjausyksiköistä laitokseen ja poista ne kokonaan.
Poista tarvittaessa säiliöt "VG" ja "VF" sekä laite laitoksen alueelta.
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11
11.1

Liite
Reflexin tehtaan asiakaspalvelu

Tehtaan keskitetty asiakaspalvelu
Keskus: Puhelinnumero: +49 (0)2382 7069 - 0
Tehtaan asiakaspalvelun puhelinnumero: +49 (0)2382 7069 - 9505
Faksi: +49 (0)2382 7069 - 523
Sähköposti: service@reflex.de
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11.2

Vaatimustenmukaisuus / standardit

Sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus painepito-, lisäsyöttö- tai kaasunpoistolaitoksia varten
1.
Täten vakuutetaan, että tuotteet vastaavat olennaisia suojausvaatimuksia, jotka
on määritetty neuvoston direktiivissä
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä (2004/108/Euroopan yhteisö).
Tuotteiden arvioinnissa on sovellettu seuraavia standardeja:
Saksan standardointilaitoksen (DIN)
eurooppalainen standardi 61326 – 1:200610
2.
Täten vakuutetaan, että kytkentäkaapit vastaavat alijännitedirektiivin
(2006/95/Euroopan yhteisö) olennaisia vaatimuksia.
Tuotteiden arvioinnissa on sovellettu seuraavia standardeja:
Saksan standardointilaitoksen (DIN)
eurooppalainen standardi 61010 – 1:200208, ammattiyhdistysten määräysten kohta
2
Vaatimustenmukaisuusvakuutus laitekokonaisuudelle
Painelaitteiden suunnittelu, valmistus ja testaus
Painelaitteista 29. toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/23/EY mukainen
vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa noudatettu menettely
Painepaisuntasäiliöt / painetta ylläpitävät laitokset:
Laite sopii yleiseen käyttöön lämmitys- aurinko- ja
jäähdytysvesijärjestelmissä
Tyyppi
säiliön/laitekokonaisuuden tyyppikilven mukainen
Sarjanumero
säiliön/laitekokonaisuuden tyyppikilven mukainen
Valmistusvuosi
säiliön/laitekokonaisuuden tyyppikilven mukainen
suurin sallittu paine
säiliön/laitekokonaisuuden tyyppikilven mukainen
Testauspaine
säiliön tyyppikilven mukainen
matalin/korkein sallittu lämpötila
säiliön/laitekokonaisuuden tyyppikilven mukainen
korkein sallittu lämpötila jatkuvassa käytössä kokosäiliön/laitekokonaisuuden tyyppikilven mukainen
/puolikalvolla
Käsiteltävä tuote
Säiliön tyyppikilven mukaan vesi / suojakaasu tai ilma
Standardit, säännöt
Painelaitedirektiivi, prEN 13831:2000 tai eurooppalainen standardi (EN)
13831:2007 tai AD 2000 säiliön tyyppikilven mukaan
Painelaite
Artiklan 3 kohdan 1.1 a) 2. luetelmakohdan mukainen säiliö (liite II kaavio
2), jossa:
– artiklan 3 kohdan 1.4 mukaiset lisävarusteet: Kokokalvo,
ilmanpoistin, tasauskaari ja tyhjennyshana joustavalla liitäntäsarjalla
Artiklan 3 kohdan 2.2 mukainen laitekokonaisuus, johon sisältyvät:
– Artiklan 3 kohdan 1.1 a) 2. luetelmakohdan mukainen säiliö (liite II
kaavio 2), jossa: artiklan 3 kohdan 1.4 mukaiset lisävarusteet:
Kokokalvo, ilmanpoistin, tasauskaari ja tyhjennyshana joustavalla
liitäntäsarjalla
– artiklan 3 kohdan 1.4 mukaiset lisävarusteet: Varoventtiilillä
varustettu ohjausyksikkö
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Nesteryhmä
Vaatimustenmukaisuusvakuutus, moduuli
Merkinnät direktiivin 97/23/EY mukaan
Varoventtiili (ilmapuolella) (luokka IV)
Katso käyttöohjeen kohta SV
Euroopan yhteisön tyyppitarkastustodistuksen numero
Laadunvarmistusjärjestelmän sertifikaatin numero
(moduuli D)
Laadunvarmistusjärjestelmän arvioinnista vastaava
ilmoitettu laitos
Ilmoitetun laitoksen rekisterinro
Valmistaja
Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
D - 59227 Ahlen - Germany
Puhelin: +49 (0)2382 7069 -0
Faksi: +49 (0)2382 7069 -588
Sähköposti: info@reflex.de
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B+D
CE 0045
Varoventtiilin valmistaja merkinnyt ja vahvistanut direktiivin 97/23/EY
vaatimusten mukaisesti.
Kun säiliön koko on 200 - 1000 litraa: 04 202 1 932 01 00051
Kun säiliön koko on 1000 - 5000 litraa: 04 202 1 450 02 00712
07 202 1403 Z 0250/12/D0045
TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31, D - 22525 Hamburg
0045
Valmistaja vakuuttaa, että painelaite (laitekokonaisuus) täyttää
direktiivin 97/23/EY vaatimukset.
Norbert Hülsmann Volker Mauel
Liikkeen johdon jäsenet
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Liite

11.3

EY-tyyppitarkastustodistuksen numero

Tyyppi
Reflexomat Compact RC
Reflexomat RS

Variomat
Gigamat
Servitec

11.4

200 – 500 litraa
200 – 800 litraa
1000 – 5000 litraa
350 – 5000 litraa
1000 – 5000 litraa
200 – 1000 litraa
1000 – 5000 litraa
1000 – 5000 litraa
10000 litraa
DN 150 - DN 250

6 bar – 120 °C
6 bar – 120 °C
6 bar – 120 °C
10 bar – 120 °C
10 bar – 120 °C
10 bar – 120 °C
10 bar – 120 °C
10 bar – 120 °C
10 bar – 120 °C
10 bar / 16 bar – 120 °C

Todistuksen numero
04 202 1 450 04 01952
04 202 1 932 01 00077
04 202 1 450 02 00714
04 202 1 450 02 00039
04 202 1 450 02 00715
04 202 1 932 01 00051
04 202 1 450 02 00712
04 202 1 450 02 00713
04 202 1 450 02 00062
04 202 1 450 03 00210

Takuu

Tuotteeseen sovelletaan voimassa olevia lakisääteisiä takuuehtoja.

11.5

Sanasto

Laitos
Hystereesi
Kavitaatio
Kumuloitunut
Klixon
Läpäisy

Lämmitys-, ilmastointi- tai muu huoltotekninen laitos, johon laite on kytketty.
Lähtösuureen hidastunut käyttäytyminen suhteessa tulosuureeseen.
(Tulosignaali vaikuttaa lähtösignaaliin)
Höyryn täyttämien onttojen tilojen (höyrykuplien) muodostuminen ja hajoaminen nesteissä.
Arvojen kasaantuminen.
Painesuojausautomaatti pumpun moottorin suojaksi.
Prosessi, jossa aine tunkeutuu tai kulkeutuu kiinteän aineen läpi.
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