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Käyttöohjeeseen liittyviä ohjeita
1

Käyttöohjeeseen liittyviä ohjeita

Tämä käyttöohje on tärkeä apuväline laitteen turvallisen käytön ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.
Käyttöohjeella on seuraavat tarkoitukset:
•

Henkilökuntaan kohdistuvien vaaratilanteiden
estäminen.
Laitteeseen tutustuminen.
Optimaalisen toiminnan saavuttaminen.
Vikojen löytäminen ja korjaaminen ajoissa.

•
•
•

•
•
•
•

Ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvien häiriöiden
estäminen.
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 säädöksiä ja määräyksiä
(tapaturmien torjunta, ympäristönsuojelu, turvallisuus ja asianmukainen työskentely jne.).


2

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

Tuotevastuu ja takuu

Laite on valmistettu nykyisen tekniikan tason ja hyväksyttyjen turvallisuusteknisten sääntöjen mukaisesti. Silti on mahdollista, että
käytöstä aiheutuu henkilökunnan tai ulkopuolisten henkeen ja elämään kohdistuvia vaaroja tai laite- tai omaisuusvahinkoja.
Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, kuten esimerkiksi hydrauliikkaan tai kytkentöihin.
Valmistajan tuotevastuu ja takuu eivät päde tilanteissa, joissa vahingot johtuvat yhdestä tai useammasta alla mainitusta syystä:
•
Laitteen määräysten vastainen käyttö.
•
Laitteen ohjeiden vastainen käyttöönotto, käyttö, huolto, kunnossapito, korjaus ja asennus.
•
Tässä käyttöohjeessa mainittujen turvaohjeiden noudattamatta jättäminen.
•
Laitteen käyttäminen on kiellettyä, mikäli turvalaitteet/suojavarusteet ovat viallisia ja/tai ne eivät ole paikoillaan.
•
Sähköohjauksen kotelon avaaminen.
•
Huolto- ja kunnossapitotöille asetettujen määräaikojen noudattamatta jättäminen.
•
Muiden kuin hyväksyttyjen varaosien ja lisävarusteiden käyttö.
Takuuvaatimusten edellytyksenä on laitteen asianmukainen asennus ja käyttöönotto.



Huomautus!
Laitteen ensimmäinen käyttöönotto ja vuosihuolto tulee antaa ammattitaitoisen henkilökunnan suoritettavaksi, .

3

Turvallisuus

3.1

Symbolien selitykset

Käyttöohjeessa käytetään seuraavia huomautuksia.

VAARA
Hengenvaara / vakavat terveysvauriot
•
Huomautus, jonka kanssa käytetään huomiosanaa ”Vaara”, ilmoittaa välittömästi uhkaavasta vaaraa, joka johtaa
kuolemaan tai vaikeisiin (parantumattomiin) loukkaantumisiin.

4 — Suomi

Tyhjiö - suihkutuskaasunpoisto — 28.08.2019 - Rev. B

Turvallisuus
VAROITUS
Vakavat terveysvauriot
•
Huomautus, jonka kanssa käytetään huomiosanaa ”Varoitus”, ilmoittaa uhkaavasta vaarasta, joka voi johtaa kuolemaan tai
vaikeisiin (parantumattomiin) loukkaantumisiin.

HUOMIO
Terveysvauriot
•
Huomautus, jonka kanssa käytetään huomiosanaa ”Huomio”, ilmoittaa vaarasta, joka voi johtaa lieviin (parantumattomiin)
loukkaantumisiin.

HUOMIO
Aineelliset vahingot
•
Huomautus yhdessä huomiosanan ”Huomio” kanssa merkitsee tilannetta, joka voi johtaa itse tuotteen tai sen
ympäristössä olevien esineiden vaurioitumiseen.


3.2

Huomautus!
Tämä symboli yhdessä ”Huomautus”-huomiosanan kanssa viittaa tuotteen tehokasta käyttöä varten annettuihin
vinkkeihin tai suosituksiin.

Henkilökuntaa koskevat vaatimukset

Laitteen asennus ja käyttö tulee antaa ainoastaan ammattitaitoisen henkilökunnan tai erityisen opastuksen saaneen henkilöstön
suoritettavaksi.
Laitteen sähkökytkentä ja johtojen liitännät tulee antaa ammattitaitoisten henkilöiden suoritettavaksi voimassa olevia kansallisia ja
paikallisia määräyksiä noudattaen.

3.3

Henkilökohtaiset suojavarusteet

Kaikissa laitteistoon kohdistuvissa tai sillä suoritettavissa töissä on aina käytettävä määräysten mukaisia henkilökohtaisia
suojavarusteita, esim. silmäsuojuksia, turvakenkiä, turvakypärää, suojavaatetusta, suojakäsineitä.

Tarkempia tietoja henkilökohtaisista suojavarusteista saat käyttömaan kansallisista määräyksistä.

3.4

Määräystenmukainen käyttö

Laitteen käyttöalueita ovat kiinteiden lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien laitteistot. Käyttö on sallittua ainoastaan
korroosioteknisesti suljetuissa järjestelmissä seuraavilla vesilaaduilla:
•
Ei syövyttävää.
•
Ei kemiallisesti syövyttävää.
•
Ei myrkyllistä.
Ilman hapen pääsy koko laitteistojärjestelmään ja veden lisäsyöttöön on pyrittävä estämään.



Huomautus!
Jälkisyötettävän veden laatu on varmistettava maakohtaisten määräysten mukaisesti.
•
Esim. VDI 2035 tai SIA 384-1.
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3.5

Huomautus!
•
Järjestelmän häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi pitkällä aikavälillä vesi-glykoliseoksia käyttävissä
laitteistoissa on ehdottomasti käytettävä glykoleja, joiden inhibiittorit estävät ruostumisen muodostamisen.
Sen lisäksi on varmistettava, etteivät veden sisältämät aineet aiheuta vaahdon muodostumista. Ne voivat
vaarantaa tyhjiösumutusputken kaasunpoiston koko toiminnan, koska ilmaukseen voi muodostua kertymiä,
joilla voi olla vaikutusta järjestelmän tiiviyteen.
•
Vesi-glykoliseosten erityisominaisuuksissa ja sekoitussuhteissa on aina ehdottomasti huomioitava kunkin
valmistajan ilmoittamat tiedot.
•
Glykolityyppejä ei saa sekoittaa keskenään ja pitoisuus on tarkastettava tavallisesti kerran vuodessa (katso
valmistajan tiedot).

Määräystenvastaiset käyttöolosuhteet

Laite ei sovellu seuraaviin olosuhteisiin:
•
Ulkokäyttöön.
•
Käyttöön mineraaliöljyjen kanssa.
•
Käyttöön syttyvien aineiden kanssa.
•
Käyttöön tislatun veden kanssa.


3.6

Huomautus!
Hydrauliikan tai kytkennän muutokset eivät ole sallittuja.

Muut riskit

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

VAROITUS
Avoimista syttymislähteistä johtuva tulipalovaara
Laitteen kotelo koostuu palavasta materiaalista, ja se on arka kuumuudelle.
•
Vältä ulkoista kuumuutta ja syttymislähteitä (liekkejä tai kipinöitä).

HUOMIO
Kuumista pinnoista aiheutuva palovammojen vaara
Lämmityslaitteistoissa pintalämpötilojen liiallinen kuumeneminen voi johtaa ihon palamiseen.
•
Käytä suojakäsineitä.
•
Kiinnitä laitteen läheisyyteen varoituksia.

HUOMIO
Paineella ulos tulevasta nesteestä johtuva loukkaantumisvaara
Jos asennus-, purku- tai huoltotöissä on sattunut virheitä, liitäntöjen läheisyydessä voi syntyä palovammoja tai loukkaantumisia,
kun paineen alaista kuumaa vettä tai kuumaa höyryä virtaa yhtäkkiä ulos.
•
Varmista asianmukainen asennus, purkaminen tai huolto.
•
Varmista, että laitteisto on paineeton, ennen kuin aloitat asennuksen, purkamisen tai liitäntöjen huoltotyöt.

HUOMIO
Loukkaantumisvaara kosketuksessa glykolia sisältävän veden kanssa
Glykolia sisältävään veteen koskeminen jäähdytyspiirien laitteistojärjestelmissä voi aiheuttaa ihon ja silmien ärsytystä.
•
Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (esim. suojavaatteita, -käsineitä ja -laseja).
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Laitteen kuvaus

HUOMIO
Laitteen suuresta painosta aiheutuva loukkaantumisvaara
Laitteen painosta aiheutuu fyysisten vammojen ja tapaturmien riski.
•
Asennus- tai purkutöiden aikana on tarvittaessa käytettävä apuna toista henkilöä.

HUOMIO
Kuljetuksesta aiheutuvat laitevauriot
Ohjeiden vastainen kuljetus voi vaurioittaa laitetta.
•
Suojaa liitännät vaurioilta soveltuvilla suojuksilla.

4

Laitteen kuvaus

Laite on kaasunpoisto- ja lisäsyöttöasema. Tärkeimpiä käyttöalueita ovat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät sekä laitokset, joissa
pyritään välttämään vapautuvista tai vapaista kaasuista johtuvia käyttöhäiriöitä. Laite parantaa turvallisuutta seuraavin tavoin:
•
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.

4.1

1
2
3
4
5
6
7
8

Yleisesittely

Lisäsyöttöletkun WG liitäntä
Ohjaus
Runsaskaasuisen veden tuloliitäntä / järjestelmäpuoli
DC
Ilmaus
Ilmauksen takaiskuventtiili
Tyyppikilpi
Lianerotin
Kaasuttoman veden lähtö / järjestelmäpuoli DC

9
10
11

Järjestelmäpuolen moottorikuulahana
Pumppu
Sumutusputki

12
13
WC
DC

Paineanturi
Lisäsyöttöpuolen moottorikuulahana
Lisäsyöttöliitäntä
Kaasunpoistoliitäntä
•
Poistoliitäntä kaasuttomalle vedelle
•
Runsaskaasuisen veden tuloliitäntä
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4.2

Merkintä

Katso tyyppikilvestä valmistajan tiedot, valmistusvuosi, valmistusnumero sekä tekniset tiedot.
Tyyppikilven merkintä

Merkitys

Type

Laitteen nimi

Serial No.

Sarjanumero

min. / max. allowable pressure P

Pienin/suurin sallittu paine

max. continuous operating temperature

Suurin sallittu lämpötila jatkuvassa käytössä

min. / max. allowable temperature / flow temperature TS

Pienin/suurin sallittu lämpötila / syöttölämpötila TS

Year built

Valmistusvuosi

min. operating pressure set up on shop floor

Tehtaalla asetettu pienin käyttöpaine

at site

Asetettu pienin käyttöpaine

max. pressure saftey valve factory - aline

Tehtaalla asetettu varoventtiilin käynnistyspaine

at site

Asetettu varoventtiilin käynnistyspaine

4.3

Toiminta

Laite soveltuu kaasunpoistoon laitoksesta tulevasta vedestä sekä lisäsyöttövedestä. Se poistaa vedestä jopa 90 % vapautuneista
kaasuista. Kaasunpoisto tapahtuu aikaohjatuissa jaksoissa.
Jakso koostuu seuraavista vaiheista:
1.
Tyhjön muodostaminen
Pumppu ”PU” luo tyhjiön suihkutusputkeen. Syöttö ”DC” (lisäsyötön kaasunpoistossa ”WC”) tyhjiön sumutusputkeen ”VT” on
avattu. Suuttimella sumutetaan runsaskaasuista vettä sumutusputkeen. Laitteisto on säädetty siten, että pumppu imee
sumutusputkesta enemmän vettä kuin suuttimesta virtaa.
2.
Suihkuttaminen
Laitteistosta tulevan runsaskaasuisen veden syöttö ”DC” tyhjiösuihkuputkeen ”VT” on avattu. Osa kaasupitoisen
laitteistoveden ja lisäsyöttöveden virtauksista hajotetaan tarpeen mukaan letkujen ”DC” ja ”WC” kautta hienoksi sumuksi
tyhjösuihkuputkessa. Sumuksi muutetun veden suuri pinta ja tyhjöön kulkevat kaasuntyydytyksen painekorkeudet johtavat
kaasun poistumiseen vedestä. Kaasuton vesi syötetään tyhjösuihkuputkesta pumpun "PU" kautta takaisin laitokseen. Siellä
vedestä voi jälleen vapautua kaasuja.
3.
Ulostyöntäminen
Pumppu "PU" sammuu. Vettä suihkutetaan jälleen tyhjösuihkuputkeen "VT", ja siitä poistetaan kaasu. Veden pinta
tyhjösuihkuputkessa nousee. Vedestä erotetut kaasut poistuvat kaasunpoistoventtiilin "DV" kautta.
4.
Lepoaika
Kun kaasu on poistettu, laite pysyy pysähdyksissä tietyn ajan, kunnes seuraava jakso käynnistyy.
Kaasunpoistoprosessi tyhjiösuihkuputkessa ”VT”
Jäähdytysvesijärjestelmä ≤ 30 °C, järjestelmän paine 1,8 bar, järjestelmän kaasunpoisto "DC" käytössä, lisäsyötön kaasunpoisto
"WC" suljettu.
1
2
3
4

Tyhjön muodostaminen
Suihkuttaminen
Ulostyöntäminen
Lepoaika
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Laitteen kuvaus
Kaasunpoisto
Koko kaasunpoistoprosessia säädellään hydraulisesti integroidulla paineanturilla ja laitteen ohjauksella. Käyttötiloja valvotaan ja ne
voi avata ja näyttää laitteen ohjauksesta älypuhelimella Reflex Control Smart -sovellulksella. Ohjauksesta voi valita ja asettaa kolme
erilaista kaasunpoisto-ohjelma ja kaksi erilaista lisäsyöttömallia.
Kaasunpoisto-ohjelmat
•
Jatkuva kaasunpoisto:
Useita tunteja tai vuorokausia kestävään jatkuvaan kaasunpoistoon, jossa kaasunpoistojaksot seuraavat toisiaan ilman
taukoja. Tätä ohjelmaa suositellaan käyttöönoton ja korjausten jälkeen.
•
Jaksottainen kaasunpoisto:
Jaksottainen kaasunpoisto koostuu rajallisesta määrästä kaasunpoistojaksoja. Jaksojen välillä pidetään aina tauko. Tätä
ohjelmaa suositellaan jatkuvaan käyttöön.
•
Lisäsyötön kaasunpoisto:
Lisäsyötön kaasunpoisto aktivoidaan jatkuvan tai jaksottaisen kaasunpoiston aikana käyttötilassa Magcontrol ja Levelcontrol
jokaisen lisäsyöttöpyynnön yhteydessä. Lisäsyöttömäärää valvotaan lisäsyöttöajan ja -jaksojen avulla.
Lisäsyöttövaihtoehdot
Laitteessa on kaksi lisäsyöttövaihtoehtoa. Ne valitaan ja asetetaan laitetta varten ohjauksesta:
•
Magcontrol (kalvopaisuntasäiliöillä varustettuihin laitteistoihin):
Integroidun paineenmittausanturin "PIS" avulla rekisteröidään paine lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmässä ja valvotaan sitä.
Mikäli paine laskee alle lasketun täyttöpaineen, lisäsyötön kaasunpoisto käynnistyy.
•
Levelcontrol (paineenpitoasemilla varustettuihin laitteistoihin):
Paineenpitoasemassa mitataan veden määrä sen paisuntasäiliössä paineenmittausrasian ”LIS” avulla. Lisäsyöttötoiminto
käynnistetään 230 voltin signaalilla.
Mikäli mikään yllä kuvatuista lisäsyöttövaihtoehdoista ei ole valittuna, tee seuraava valinta Reflex Control Smart -sovelluksella
folgende Auswahl zu treffen:
•
"Ei ole":
Automaattinen lisäsyöttö deaktivoidaan. Paineesta riippumatonta järjestelmän kaasunpoistoa suoritetaan. Varmista, että
järjestelmäpainetta valvotaan ulkoisesti.



Huomautus!
Johdon pituuden ollessa 8 m tai yli on suositeltavaa käyttää seuraavaa suurempaa nimellishalkaisijaa DN 20. Maks.
johtopituus 25 m
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1

Lisäsyöttöletku ”WC”, nimellishalkaisija DN 15

6

2

Valinnainen lisälaite (katso luku Valinnaiset
lisävarusteet)

7

3
4
5

Laite
Pumppu "PU"
Laitteen paineanturi "PIS"

8
9
10



4.4

Kaasunpoistoletku ”DC” (laitteistojärjestelmään
menevä vesi, josta kaasu on poistettu),
nimellishalkaisija DN 15; DN 20 (8 m-25 m)
Kaasunpoistoletku ”DC” (laitteistojärjestelmään
menevä, kaasua sisältätä vesi), nimellishalkaisija DN
15; DN 20 (8 m-25 m)
Laitteen ohjaus
Kaasunpoistoventtiili "DV"
230 voltin signaali - ulkoinen lisäsyöttövaatimus
paineenpitoasemalta

Huomautus!
Varmista, että laite kytketään laitteistojärjestelmään oikein.
–
Erityisesti Levelcontrol-lisäsyöttömallissa ulkoiseen lisäsyöttövaatimukseen käytettävä 230 voltin liitäntäjohto
on liitettävä paineenpitoasemasta laitteeseen.
–
Automaattinen lisäsyöttö on deaktivoitu toimitustilassa. Manuaalinen lisäsyöttö voi tapahtua laitteessa olevalla
NSP-painikkeella Katso luku 9.3 "Manuaalinen lisäsyöttö" sivulla 24. Se näytetään ja valitaan Reflex Control
Smart -sovelluksella tapahtuvassa käytössä lisäsyöttövaihtoehtojen valinnassa nimellä ”Ei ole”.

Toimituksen sisältö

Toimituksen sisältö kuvataan ensitoimituksen yhteydessä kuormakirjassa, josta käy ilmi pakkauksen sisältö.
Tarkista heti tuotteiden saavuttua, että toimituksesta ei puutu mitään eikä siinä ole vaurioita. Ilmoita mahdollisista
kuljetusvaurioista välittömästi.
Perusvarustus kaasunpoistoon:
•
Laite
•
3 palloventtiiliä kaasunpoisto- ja lisäsyöttöliitäntöihin
•
Käyttöohje

4.5

Valinnaiset lisävarusteet

Laitteeseen on saatavana seuraavat lisävarusteet:
•
Täyttösetti vedellä täyttämiseen.
–
Täyttösetti, johon sisältyy integroitu järjestelmäerotin, vesimittari, lianerotin ja sulut lisäsyöttöletkuun "WC“.
•
Impuls-täyttösetti, johon sisältyy kontaktivesimittari FQIRA+ veden lisäsyöttöä varten.
–
Jos Impuls-täyttösetti asennetaan kontaktivesimittarin FQIRA+ kanssa, koko lisäsyöttömäärää ja pehmeän veden
kapasiteettia voidaan valvoa Fillsoft-pehmennyslaitteiden avulla. Laitteen käyttöturvallisuus on taattu ja estää
automaattisen syötön korkeiden vesihäviöiden tai pienempien vuotojen yhteydessä.
•
liitäntä RS-485
Tämän liitännän kautta voidaan tarkistaa kaikki ohjauksen tiedot ja käyttää niitä kommunikointiin ohjauskeskusten ja
muiden laitteiden kanssa.
Seuraavia liitäntöjä voi ohjata RS-485-liitännästä:
•
Reflex I/O-moduulit
•
Reflex Control Remote Reflex-huollon suorittamaan
etähuoltoon Reflex Remote -portaalin kautta intuitiivista
•
Ethernet
ohjauspintaa käyttäen
•
Modbus RTU
Muita moduuleja erillisestä tiedustelusta

10 — Suomi
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Tekniset tiedot
•

Fillsoft juomavesiverkosta tulevan lisäsyöttöveden pehmentämiseen.
–
Fillsoft kytketään täyttösetin ja laitteen väliin. Laitteen ohjaus arvioi lisäsyöttömäärät ja ilmoittaa
pehmennyspatruunoiden vaihtotarpeesta.
Reflexomat paineenpitoasemilla varustettuihin laitteisiin.
–
Reflexomatin ja laitteen yhdistelmää suositellaan. Kaasuttomasta verkosta huolimatta Reflexomat takaa erittäin
joustavan käyttötavan paineen pysyessä vakiona. Lisäsyöttö tapahtuu riippuen Reflexomatin tasoanturin "LIS"
mittaamasta vedenpinnan korkeudesta paineenpitoaseman paisuntasäiliössä. Lisäsyöttöä tarvittaessa Reflexomat
aktivoi Servitecin lisäsyöttötoiminnon 230 voltin signaalilla.

•



Huomautus!
Lisävarusteiden mukana toimitetaan erilliset asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.

5

Tekniset tiedot



Huomautus!
Seuraavat arvot ovat voimassa kaikille laitteistoille:
–
Sallittu käyttölämpötila:
–
Sallittu lisäsyöttöveden käyttölämpötila:
–
Sallittu ympäristön lämpötila:
–
Sallittu työylipaine:
–
Maksimitulopaine lisäsyötölle:
–
Lisäsyöttöteho:
–
Vapautuneiden kaasujen erottumisaste:
–
Vapaiden kaasujen erottumisaste:
–
Suojausaste:

5.1
Tyyppi

Servitec S

Sähkölaitteet
Sähköteho
(kW)

Sähkökytkentä
(V / Hz)

Varoke
(A)

RS-485liitäntöjen
määrä

I/0moduuli

Ohjausyksikön
sähköjännite
(V, A)

Melutaso
(dB)

0,2

230 / 50

10

1 kpl

Ulkoinen
valinnainen
moduuli

230, 4

54

5.2

Mitat ja liitännät

Tyyppi

Paino
(kg)

Korkeus
(mm)

Leveys
(mm)

Syvyys
(mm)

Servitec S

12,4

572

340

211

5.3
Tyyppi

Servitec S

70° C
0 °C – 30 °C
0 °C – 35 °C
8 bar
6 bar
0,05 m³/h
≤ 90 %
100 %
IP 42

Laitteen
Laitteiston
Lisäsyöttöliitäntä
kaasunpoistoliitäntä kaasunpoistoliitäntä
IG ½ tuumaa

IG ½ tuumaa

IG ½ tuumaa

Käyttö
Laitteiston tilavuus
(100% vettä)
(m³)

Laitteiston tilavuus
(50 % vettä 50 %
glykoolia)
(m³)

Työpaine
(bar)

Sallittu työylipaine
(bar)

Lämpötila
käytön aikana
(°C)

6

4

0,5 – 4,5

8

>0 – 70
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Asennus
Suuntaa antavat arvot suurimmalle kaasua
poistavalle laitteistotilavuudelle ”Va”
käyttöönoton äärimmäisissä olosuhteissa
typpireduktion ollessa 18 mg/l / 10 mg/l.
1
2.

Jatkuva kaasunpoisto ”t” [h]
Järjestelmän tilavuus "Va" [m3]

6

Asennus
VAARA

Sähköisku voi aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumisia.
Virtaa johtaviin osiin koskeminen voi aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumisia.
•
Varmista, että laitteisto, johon laite asennetaan, on kytketty jännitteettömään tilaan.
•
Varmista, ettei kukaan toinen henkilö voi kytkeä laitteistoa takaisin päälle.
•
Varmista, että laitteen sähkökytkentään liittyvät asennustyöt teetetään aina sähköalan ammattilaisilla sähköteknisten
määräysten mukaisesti.

HUOMIO
Paineella ulos tulevasta nesteestä johtuva loukkaantumisvaara
Jos asennus-, purku- tai huoltotöissä on sattunut virheitä, liitäntöjen läheisyydessä voi syntyä palovammoja tai loukkaantumisia,
kun paineen alaista kuumaa vettä tai kuumaa höyryä virtaa yhtäkkiä ulos.
•
Varmista asianmukainen asennus, purkaminen tai huolto.
•
Varmista, että laitteisto on paineeton, ennen kuin aloitat asennuksen, purkamisen tai liitäntöjen huoltotyöt.

HUOMIO
Kuumista pinnoista aiheutuva palovammojen vaara
Lämmityslaitteistoissa pintalämpötilojen liiallinen kuumeneminen voi johtaa ihon palamiseen.
•
Käytä suojakäsineitä.
•
Kiinnitä laitteen läheisyyteen varoituksia.

HUOMIO
Putoamisista tai tönäisyistä johtuva loukkaantumisvaara
Putoamisesta tai koneenosiin törmäämisestä asennuksen aikana voi aiheutua ruhjevammoja.
•
Käytä henkilökohtaisia suojavälineitä (suojakypärää, suojavaatteita, suojakäsineitä, turvakenkiä).
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Huomautus!
Vahvista asennuksen ja käyttöönoton asianmukaisuus asennus-, käyttöönotto- ja huoltotodistukseen. Tämä on
takuukorvausten edellytys.
–
Laitteen ensimmäinen käyttöönotto ja vuosihuolto tulee antaa ammattitaitoisen henkilökunnan
suoritettavaksi.
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Asennus
6.1

Toimituskunnon tarkistaminen

Laite tarkistetaan ja pakataan huolellisesti ennen toimitusta tehtaalta. Kuljetuksen aikana voi kuitenkin syntyä vaurioita.
Toimi seuraavasti:
1.
Tarkista lähetyksen saavuttua:
•
ettei siitä puutu mitään
•
eikä tuote ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.
2.
Dokumentoi vauriot.
3.
Ota yhteyttä huolitsijaan ja tee reklamaatio vahingoista.

6.2

Valmistelut

Toimitetun laitteen tila:
•
Tarkista, että kaikki laitteen ruuviliitännät ovat tukevasti kiinni. Kiristä ruuveja tarvittaessa.
Valmistelut laitteen liittämiseksi laitteistojärjestlemään:
•
Esteetön pääsy laitteistojärjestelmään.
•
Jäätymätön, hyvin tuuletettu tila.
–
Huonelämpötila > 0 - 35 °C.
•
Tyhjennysveden poistoaukko.
•
Täyttöliitäntä.
–
DN 15 standardin DIN EN 1717 mukaisesti.
•
Sähköliitäntä.
–
230 V~, 50 Hz, 10 A FI-suojakatkaisin kytkettynä eteen (laukaisuvirta 0,03 A).



Huomautus!
Putkiverkon liitäntäkohdissa tulee käyttää sulkuja.



Huomautus!
Suosittelemme liittämistä olemassa olevaan putkiverkkoon joustavalla letkuliitännällä (erityisesti rakennuksissa, joissa
on korkeat meluntorjuntavaatimukset).

6.3

Suorittaminen

HUOMIO
Laitteen kaatumisesta aiheutuva loukkaantumisvaara
Laitteen kaatumisesta aiheutuvat puristumiset tai osumiset.
•
Varmista laitteen riittävä seisontatukevuus.
•
Vakauta laitteen kuljetusyksikön asetuspaikka soveltuvilla apuvälineillä.



Huomautus!
Kuljetuksen aiheuttama liike voi aiheuttaa laitteen ruuviliitosten löystymistä kuljetettaessa laitetta seuraavaan
käyttöpaikkaan.
•
Tarkista ennen laitteen käyttöä ruuviliitäntöjen tiukka kiinnitys ja tiiviys.



Huomautus!
Varmista, ettei liitäntöihin synny vuotoja.
•
Laitetta laitteistojärjestelmään liitettäessä on otettava huomioon, että kaasunpoiston ja lisäsyötön liitäntöjä ei
voi kääntää.
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Suomi — 13

Asennus
Toimi seuraavasti:
•
Kytke laite laitteistojärjestelmän paluupuolelle.
–
Varmista, että laitetta käytetään sallitulla paine- ja lämpötila-alueella.
•
Paluuvirtauksen sekoituskohdalla tai hydraulisella suodattimella varustetussa laitteistojärjestelmässä laite on kytkettävä
sekoituspisteen eteen.
–
Siten varmistetaan veden kaasunpoisto päätilavuusvirrassa ”V” lämpötilojen ollessa ≤ 70 °C.
HUOMIO – ohjeiden vastaisesti tehdyn liitännän aiheuttamat vauriot! Huomioi laitteistojärjestelmään putkistojen liitännöistä tai
järjestelmään kuuluvista letkuista aiheutuvat ylimääräiset kuormitukset. Varmista, että laitejärjestelmään menevät putkistot
asennetaan ilman jännitystä. Huolehdi tarvittaessa putkien tukemisesta.
HUOMIO – vuotojen aiheuttamat vauriot! Laitejärjestelmän vaurioituminen laitteeseen menevien liitäntäletkujen vuotojen vuoksi.
Käytä liitäntäletkuja, joilla on riittävä kestävyys laitteistojärjestelmän järjestelmälämpötilaa vastaan.
Laite on esiasennettu ja se on mukautettava laitteistojärjestelmän paikallisiin olosuhteisiin.
Toimi seuraavasti:
1.
Täydennä vesipuolen liitännät laitteesta laitteistojärjestelmään.
2.
Täydennä sähköinen liitäntä liitinkaavion mukaisesti, Katso luku 6.5 "Sähkökytkentä" sivulla 18.


6.3.1

Huomautus!
Ota liitännän yhteydessä huomioon varusteiden käytettävyys sekä liitäntäputkien syöttömahdollisuudet.
Toisiinsa liittyvien osien asentaminen



Huomautus!
Ota huomioon liitteenä olevan oheislehden tiedot.

Asenna palloventtiilit laitteeseen.
1.

2.
3.

Asenna lisäsyöttöliitännän "WC" palloventtiili (vihreä
kahva) laitteeseen.
–
Jos lisäsyöttöletkua ei liitetä, "WC"-liitäntä on
suljettava ½ tuuman täytetulpalla.
Asenna palloventtiili järjestelmäpuoleista liitäntää
varten lianerottimen ”ST” (sininen kahva) kanssa
laitteen tuloon ”DC”.
Asenna palloventtiili järjestelmäpuoleista liitäntää
varten (punainen kahva) kanssa laitteen lähtöön ”DC”.

6.3.2

Seinäasennus

Laite kiinnitetään seinälle laitteen takaosassa olevien aukkojen
avulla. Kiinnitysvälineet tulee valita asennuspaikalla seinän
rakenteen ja laitteen painon mukaan.

14 — Suomi
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Asennus
6.3.3

Kaasunpoistolinja järjestelmään

Yksityiskohta, kaasunpoistoletkun "DC" kiinnitys
Tee kaasunpoistoletkujen "DC" liitäntä seuraavasti.
•
Vältä laitteen lianerottimen ”ST” sisään tunkeutuvasta
karkeasta liasta johtuvaa ylikuormitusta.
•
Liitä runsaskaasuinen kaasunpoistoletku ”DC” ennen
kaasutonta kaasunpoistoletkua (laitteiston
virtaussuunnassa nähden).
•
Käytä liitäntään mieluummin laitteistojärjestelmän
taustapuolta.
–
Veden lämpötilan on oltava 0 °C – 70 °C riittävän
kaasunpoistotehon varmistamiseksi.

Laite lämmityslaitoksessa, paineenpito "MAG"-kalvopainepaisuntasäiliöllä

1
2
3

Lämmityslaitos
Kalvopaisuntasäiliö
Valinnainen lisälaite, Katso luku 4.5 "Valinnaiset
lisävarusteet" sivulla 10

4
5
6

Laite
Kaasunpoistoletku "DC" (runsaskaasuinen vesi)
Kaasunpoistoletku "DC" (kaasuton vesi)

Toimi seuraavasti:
•
Kaasunpoistoletkujen ”DC” kiinnitys tehdään laitteistojärjestelmän päätilavuusvirrassa "V".
•
Laite tarvitsee kaksi kaasunpoistoletkua laitteistojärjestelmälle.
–
Yksi kaasunpoistoletku laitteistojärjestelmän runsaskaasuiselle vedelle
–
Yksi kaasunpoistoletku laitteistojärjestelmän vähäkaasuiselle vedelle takaisin laitteistojärjestelmään.
•
Asenna kaasunpoistoletkut paisuntaletkun ”EC” lähelle.
–
Siten varmistetaan vakaat paineolosuhteet.
•
Pystytä laite lähelle kalvopaisuntasäiliötä ”MAG”.
–
Siten varmistetaan kalvopaisuntasäiliön paineenvalvonta.
–
Valitse ohjauksen käyttötilaksi "Magcontrol".



Huomautus!
•
Huomaa kiinnitys päätilavuusvirrassa "V“. Ennen kaikkea kytkentätavoissa, joissa käytetään hydraulisia
erotussuodattimia ja tehdään lisäyksiä paluulinjassa.
–
Kytkentä- ja lisäsyöttövaihtoehdot, Katso luku 6.4 "Kytkentä- ja lisäsyöttövaihtoehdot" sivulla 16.
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Asennus
6.3.3.1
1
2
3
4
5
6

Lisäsyöttöletku
Lianerotin "ST"
Verkon erotussäiliö "BT"
Lisäsyöttöletku "WC"
Laite
Kaasunpoistoletku "DC" (runsaskaasuinen vesi)
Kaasunpoistoletku "DC" (kaasuton vesi)

Seuraavat seikat on huomioitava veden lisäsyötön
yhteydessä:
•
Kun lisäsyöttö tapahtuu vedellä verkonerotussäiliön
"BT" kautta, tämän alareunan on oltava vähintään 1 m
ylempänä kuin laitteen pumppu "PU".
•
Lisäsyöttöletkun ”WC” liitäntä on suljettava, mikäli
lisäsyöttöletkua ei liitetä.
–
Säädä lisäsyöttövaihtoehdoksi ”Ei mitään”
Reflex Control Smart -sovelluksella.
•
Asenna vähintään yksi lianerotin "ST", jonka silmäkoko on ≤ 0,25 mm, lähelle moottorin 3-tiepalloventtiilin "WC" (3) eteen.



Huomautus!
Vältä laitteen häiriötä.
–
Varmista veden manuaalinen lisäsyöttö laitteistojärjestelmään.



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

6.4

Kytkentä- ja lisäsyöttövaihtoehdot

Laitteessa on kolme lisäsyöttövaihtoehtoa:
•
Paineesta riippuva lisäsyöttö "Magcontrol".
–
Laitosjärjestelmässä, johon sisältyy kalvopaisuntasäiliö.
•
Tasosta riippuva lisäsyöttö "Levelcontrol".
–
Laitosjärjestelmässä, johon sisältyy paineenpitoasema.
•
Ei lisäsyöttöä
–
Automaattista lisäsyöttöä ei tapahdu. Se näytetään ja valitaan Reflex Control Smart -sovelluksella tapahtuvassa
käytössä lisäsyöttövaihtoehtojen valinnassa nimellä ”Ei ole”.
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Huomautus!
Tasosta riippuvassa lisäsyötössä ”Levelcontrol” voi tapahtua manuaalinen lisäsyöttö laitteessa olevalla NSPpainikkeella (Katso luku 9.3 "Manuaalinen lisäsyöttö" sivulla 24).
Vaihtoehdossa ”Magcontrol” manuaalinen lisäsyöttö ei ole mahdollinen.
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Asennus
6.4.1

1
2
3

Paineesta riippuva lisäsyöttö Magcontrol

Kalvopaisuntasäiliö
Lisäsyöttöletku "WC"
Valinnaiset lisävarusteet, Katso luku 4.5 "Valinnaiset
lisävarusteet" sivulla 10

4
5
6
PIS

Laite
Kaasunpoistoletku "DC" (kaasuton vesi)
Kaasunpoistoletku "DC" (runsaskaasuinen vesi)
Paineanturi

Reflex Control Smart -sovelluksella (Katso luku 9.1 "Reflex Control Smart" sivulla 23) valitaan käyttötapa ”Magcontrol”. Tämä
käyttötila koskee laitoksia, joissa on kalvopaisuntasäiliö. Veden lisäsyöttö tapahtuu laitosjärjestelmän paineesta ja asetetusta
vähimmäiskäyttöpaineesta riippuen p0 (Katso luku 7.2 "Pienimmän käyttöpaineen määrittäminen Magcontroliin" sivulla 21). Siihen
tarvittava paineanturi on laitteeseen integroituna. Kaasunpoistoletkujen liitännät tehdään kalvopaisuntasäiliön lähelle. Näin
varmistetaan paineenvalvonta veden lisäsyöttöä varten.
6.4.2

Tasosta riippuva lisäsyöttö Levelcontrol

Reflex Control Smart -sovelluksella asetetaan käyttötapa ”Levelcontrol”, Katso luku 9.1 "Reflex Control Smart" sivulla 23. Käyttötapa
koskee paineenpitoasemilla varustettuja järjestelmiä ja mahdollistaa elastisen käyttötavan tasaisella paineella.
Veden lisäsyöttö tapahtuu paineenpitoaseman paisuntasäiliön mitatun täyttötilan mukaisesti. Täyttötila mitataan
paineenmittausrasian ”LIS” avulla ja luovutetaan paineenpitoaseman ohjaukselle. Se antaa 230 V:n signaalin laitteen ohjaukselle,
jos paisuntasäiliön täyttötaso on liian alhainen. Laitteen ohjaus säätelee moottorin palloventtiilin säätölaitetta lisäsyöttöletkussa
”WC”. Siten tapahtuu valvottu veden lisäsyöttö, johon sisältyy lisäsyöttöajan ja lisäsyöttöjaksojen valvonta.
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Asennus

1
2
3

Paineenpitoasema
Lisäsyöttöletku "WC"
Valinnaiset lisävarusteet, Katso luku 4.5 "Valinnaiset
lisävarusteet" sivulla 10

6.5

4
5
6
PIS

Laite
Kaasunpoistoletku "DC" (kaasuton vesi)
Kaasunpoistoletku "DC" (runsaskaasuinen vesi)
Paineanturi

Sähkökytkentä

VAARA
Sähköisku voi aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumisia.
Virtaa johtaviin osiin koskeminen voi aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumisia.
•
Varmista, että laitteisto, johon laite asennetaan, on kytketty jännitteettömään tilaan.
•
Varmista, ettei kukaan toinen henkilö voi kytkeä laitteistoa takaisin päälle.
•
Varmista, että laitteen sähkökytkentään liittyvät asennustyöt teetetään aina sähköalan ammattilaisilla sähköteknisten
määräysten mukaisesti.
Seuraavat kuvaukset pätevät vakiojärjestelmiin ja rajoittuvat tarvittaviin asennuspaikan liitäntöihin.
1.
Kytke järjestelmä jännitteettömäksi ja estä virran kytkeminen uudelleen päälle.
2.
Poista suojus.
VAARA Sähköiskun aiheuttamat hengenvaaralliset loukkaantumiset. Laitteen piirilevyssä voi verkkopistokkeen
jännitteensyötöstä irrottamisen jälkeenkin olla 230 V:n jännite. Irrota ennen suojusten poistamista laitteen ohjaus kokonaan
jännitteensyötöstä. Tarkista, ettei piirilevyssä ole jännitettä.
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.
–
Huomioi asennuspuolen suojauksessa laitteen kytkentätehot, Katso luku 5 "Tekniset tiedot" sivulla 11.
6.
Asenna suojus.
7.
Kytke verkkopistoke 230 V:n jännitteensyöttöön.
8.
Kytke laitos päälle.
Sähkökytkentä on tehty.
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Asennus
6.5.1

Kytkentäkaavio

Kohtien
numerot
1

2

3
4

5

6

7

8

9
10

Liitinnumero

Signaali

1

GND

2

A

3

B

4

P3

5

P4

6

WM1

7

WM2

8

K1

9

K2

10

24 V

11

INP

12

GND

13

WM1

14

WM2

15

24 V

16

INP

17

GND

18

GND

19

24 V

20

OUT

21

IN

22

N

23

M3

24

N

25

M2

Toiminta

Kaapelointi

RS485-liitäntä

Asennuspaikalla,
valinnainen

Ulkoinen lisäsyöttövaatimus.
•
Kun asetuksena on Levelcontrol. Tulosignaali
230 V L+N-liitännän kautta.

Asennuspaikalla,
valinnainen

Vedenpuute, ulkoinen - digitaalinen tulo

Asennuspaikalla,
valinnainen

Kontaktivesimittari

Asennuspaikalla,
valinnainen

Johtokykyanturi - analoginen tulo 4-20 mA

Asennuspaikalla,
valinnainen

---

---

Paineanturi - analoginen tulo 4-20 mA

Tehtaalla

---

---

Moottorin palloventtiili lisäsyöttöpuolella

Tehtaalla

Moottorin palloventtiili järjestelmäpuolella

Tehtaalla
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Käyttöönotto
Kohtien
numerot
11

12
13
14

Liitinnumero

Signaali

26

C

27

NC

28

NO

29

N

30

M1

31

PE

32

PE

33

PE

34

N

35

L

6.6

Toiminta

Kaapelointi

Potentiaalivapaa sarjahäiriökontakti (enint. 230 V / 8 A)

Asennuspaikalla,
valinnainen

Pumppu "PU" kaasunpoistoon.

Tehtaalla

Maadoitus

Tehtaalla

230 V:n jännitteensyöttö verkkopistokkeella varustetun
johdon kautta.

Tehtaalla

Asennus- ja käyttöönottotodistus

Tiedot tyyppikilven mukaan:
Tyyppi:
Valmistusnumero:

P0
PSV

Laite on asennettu ja otettu käyttöön käyttöohjeen mukaisesti. Ohjauksen asetukset vastaavat paikallisia olosuhteita.



Huomautus!
Jos laitteen tehdasasetusarvoja muutetaan, tee siitä merkintä huoltotodistuksen taulukkoon, Katso luku 10.3
"Huoltotodistus" sivulla 29.

asennusta varten

Paikka, päivämäärä

Yritys

Allekirjoitus

Yritys

Allekirjoitus

käyttöönottoa varten

Paikka, päivämäärä

7

Käyttöönotto



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



Huomautus!
Sovelluksessa on avustettu käyttöönottotoiminto Katso luku 9.1 "Reflex Control Smart" sivulla 23
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7.1

Käyttöönoton edellytykset

Laite on valmis otettavaksi käyttöön, kun Asennus-luvussa kuvatut työt on suoritettu.
•
Laite on asennettu paikalleen.
•
Laitteen liitännät järjestelmään on tehty, ja järjestelmän paineenpito on käyttövalmiina.
–
Kaasunpoistoletku laitosjärjestelmään.
–
Kaasunpoistoletku laitosjärjestelmästä.
•
Laitteen vesiputkiston puoleinen liitäntä lisäsyöttöön on tehty ja käyttövalmis, jos tarkoituksena on käyttää automaattista
lisäsyöttöä.
•
Laitteen liitäntäputkisto on ennen käyttöönottoa huuhdeltu ja puhdistettu hitsaussakasta ja liasta.
•
Järjestelmä on täytetty vedellä ja siitä on poistettu kaasut, niin että kierto koko järjestelmässä on taattu.
•
Sähkökytkentä on tehty voimassa olevien kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti.

7.2

Pienimmän käyttöpaineen määrittäminen Magcontroliin

Minimikäyttöpaine "P0" syötetään Reflex Control Smart sovelluksella vain paineesta riippuvassa lisäsyötössä
laitoksissa, joissa on kalvopaisuntasäiliö suoraan Serviteclaitteessa. Arvo selvitetään paineenpidon sijaintipaikan avulla.
Kuvaus

Laskenta

pst

Staattinen paine

= staattinen korkeus
(hst)/10

p0

Vähimmäiskäyttöpaine

= pst + 0,2 bar (suositus)

pa

Alkupaine (kylmäveden
täyttöpaine)

= p0 + 0,3 bar

pe

Loppupaine

≤ pSv - 0,5 bar (pSv ≤ 5,0
bar)

pSv

Turvaventtiilin
reagointipaine

≥ p0 + 1,2 bar (für pSv ≤ 5,0
bar)

Vähimmäiskäyttöapineen voi laskea suoraan konfigurointia varten ja tallentaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä Reflex
Control Smart -sovelluksella. Tarkista myös MAG:n oikea painatus laitteistossa. Toimi seuraavasti:
1.
Aseta ohjaus sovelluksesta tilaan "Magcontrol".
2.
Määritä laitteen minimikäyttöpaine "P0" riippuen kalvopaisuntasäiliön esipaineesta "p0".
•

•
•

*

Laite on asennettu samalle tasolle kalvopaisuntasäiliön
kanssa (∆hst = 0).
–
P0 = p0*
Laite on asennettu alemmas kuin kalvopaisuntasäiliö.
–
P0 = p0 + ∆hst/10*
Laite on asennettu ylemmäs kuin kalvopaisuntasäiliö.
–
P0 = p0 - ∆hst/10*
p0 / bar, ∆hst / m
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7.3

Huomautus!
Noudata Reflexin suunnitteluohjetta.
•
Huomioi suunnittelun yhteydessä, että laitteen työalue paineenpidon työalueella on alkupaineen "pa" ja
loppupaineen "pe" välillä.

Laitteen täyttäminen vedellä

Täytä laite laitoksen järjestelmän kautta.
•
”DC”-palloventtiilien avaamisen jälkeen
tyhjösuihkuputki täyttyy itsestään, jos laitoksen
järjestelmässä on riittävästi vettä.
•
Ilma poistuu "DV"-kaasunpoistoventtiilin kautta, ja
veden paine on luettavissa ulkoisesta painemittarista.

7.4

Automaattikäytön aloittaminen

Kun järjestelmä on täytetty vedellä ja tyhjennetty kaasuista, voidaan aloittaa automaattikäyttö.
•
Paina "Auto"-painiketta ohjauksen valvontataulusta.
Tyhjiötestaus suoritetaan automaattisesti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä ja resetin jälkeen. Silloin molemmat MKH:t
suljetaan ja pumppu kytketään päälle. Pumppausajan aikana on luotava tyhjiö ja se saa laskea 50 sekunnin sisällä enintään 0,1
baaria.
Läpäistyn tyhjiötestauksen jälkeen voidaan käynnistää automaattikäyttö.
Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä aktivoituu automaattisesti jatkuva kaasunpoisto loppujen vapaiden ja vapautuneiden
kaasujen poistamiseksi järjestelmästä. Jatkuvan ja intervallikaasunpoiston ajat voi asettaa Reflex Control Smart -sovelluksen
asiakasvalikosta laitteiston olosuhteiden mukaisesti. Oletusasetuksena on 24 tuntia. Jatkuvan kaasunpoiston jälkeen laite siirtyy
automaattisesti jaksottaiseen kaasunpoistoon.
Käyttö ilman Reflex Control Smart -sovellusta
Esiasetetut oletusarvot ovat seuraavia:
•
Jatkuva kaasunpoisto ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä (24 tuntia).
•
Sen jälkeen laitteisto siirtyy intervallikaasunpoistotilaan (10 sykliä päivässä).



Huomautus!
Jatkuvan kaasunpoiston voi keskeyttää ”Stop”-painiketta painamalla. Laite kytketään jälleen päälle painamalla sen
jälkeen ”Auto”-painiketta. Servitec S on nyt intervallikaasunpoistotilassa (10 kaasunpoistosykliä 24 tunnin välein)
Intervallikaasunpoiston alku määräytyy automaattisesti ensimmäisen käyttöönoton kellonajan jälkeen. Mikäli esim.
ensimmäinen käyttöönotto käynnistetään klo 15, automaattinen kytkentä jaksottaiselle kaasunpoistolle tapahtuu 24
tunnin kuluttua kymmenellä syklillä.



Ohje!
Ensimmäinen käyttöönotto päättyi tässä kohdassa.



Ohje!
Viimeistään jatkuvan kaasunpoistojakson kuluttua loppuun on puhdistettava kaasunpoistoletkun "DC" lianerotin "ST",
Katso luku 10.2 "Lianerottimen puhdistus" sivulla 28.
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Käyttö
8

Käyttö

8.1

Käyttötavat

8.1.1

Automaattikäyttö

Automaattikäyttö sisältää molemmat käyttötavat: jatkuvan ja jaksoittaisen kaasunpoiston.



Huomautus!
Kaasunpoistoprosessien aloitusajankohta määritetään kellonajan avulla ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.
•
Resetointi ja aloitusajankohtien asettaminen uudelleen, Katso luku 9.5 "Reset" sivulla 27

Jatkuva kaasunpoisto
Tämä tila käynnistyy, kun laitteisto otetaan ensimmäisen kerran käyttöön Auto-painikkeen avulla. Määritetyn usean tunnin
ajanjakson aikana päivää kohden suoritetaan useita kaasunpoistoprosesseja ilman taukoja. Päivittäinen käynnistysaika määritetään
ensimmäisen käyttöönoton perusteella.
Jatkuvan kaasunpoiston umpeutumisen jälkeen käynnistetään automaattisesti jaksoittainen kaasunpoisto.
Jaksoittainen kaasunpoisto
Tämä tila koostuu toistuvista jaksoista. Jaksojen välillä pidetään aina tauko.
8.1.2

Pysäytyskäyttö

Valitse Pysäytyskäyttö painamalla ohjauksen "Stop"-painiketta. Valvontataulun Auto-LED sammuu ja Stop-LED syttyy palamaan.
Pysäytyskäytössä toimintaa ei valvota. Pumppu on poissa päältä.


8.1.3

Huomautus!
Mikäli pysäytyskäyttö on aktivoitu yli neljän tunnin ajan, laitteessa näkyy virheilmoitus tahattoman deaktivoinnin
signalisoimiseksi. Se näytetään myös Reflex Control Smart -sovelluksessa.
Uudelleenkäyttöönotto



Huomautus!
Uudelleenkäyttöönotto pidemmän seisonta-ajan jälkeen tapahtuu painamalla ”Auto”-painiketta.

9

Ohjaus

9.1

Reflex Control Smart

Reflex Control Smart -sovellusta käyttämällä pääsy Servitec S:ään on mahdollista Bluetoothin välityksellä älypuhelimella tai
tabletilla. Sovelluksen voi ladata sovelluskaupasta (Android tai iOS) tai alla mainitulla QR-koodilla.
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Ohjaus
Reflex Control Smart -sovelluksen myötä mm. seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
•
Intuitiivinen ja itsestään selittävä valikko ja käytön
•
Kaasunpoistotilan yksilöllinen parametrointi (jatkuvan
ohjaus
ja jaksoittaisen kaasunpoiston käyttöajat, syklien
lukumäärä, viikonpäivä ja kellonaika)
•
Nopea ja helppo käyttöönotto (käyttöönottoassistentti)
•
Huolto- ja virheenpoistoassistentti
•
Laitteistopaineen kysely
•
Ohjelmistopäivityksen laitteiston ohjaukselle
•
Käyttötilan Levelcontrol, Magcontrol ja lisäsyötön
kaasunpoiston asetusten teko

9.2
1
2
3

4

5

6
7

Valvontataulun käyttö
Kaasunpoisto-LED
•
palaa vihreänä kaasunpoiston aikana
Veden pinnan tason LED
•
palaa varoituksena punaisena
Pumppu-LED
•
palaa vihreänä käytön aikana
•
vilkkuu tyhjiötestauksen aikana
Stop-painike/-LED
•
pysähdyskäytölle
•
palaa keltaisena
Auto-painike/-LED
•
automaattikäyttöä varten
•
häiriöilmoitusten kuittaamiseen
•
palaa vihreänä
Error-merkkivalo
•
palaa virhetilanteissa punaisena
NSP-painike/LED
•
manuaaliseen lisäsyöttöön
•
palaa vihreänä, kun lisäsyöttöä tarvitaan

9.3

Manuaalinen lisäsyöttö

NSP-painikkeella (1) lisäsyötön voi suorittaa manuaalisesti:
•
Paina painiketta 10 sekuntia saavuttaaksesi 0,1 baarin
paineennousun.
•
Toista lisäpaineennousua varten.



Huomautus!
Käyttötilan ”Magcontrol” voi aktivoida ja sitä voi
muokata ainoastaan Reflex Control Smart
sovelluksella (Android & iOS).
Käyttötilassa ”Magcontrol” NSP-painike ei ole
aktiivisena toimintanäytössä.
Huomautus!
Laitteistoa voi käyttää toimitustilassa myös suoraan
ilman sovellusta. Se toimii esiasetetettuna
automaattisesti tilassa ”Levelcontrol” 230 voltin
liitäntäjohdon ollessa kytkettynä ulkoisen
paineenpitoaseman ulkoiseen
lisäsyöttövaatimukseen.
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9.4

Ilmoitukset

Mikäli laitteiston käytön aikana ilmenee virheitä, ne visualisoidaan Error-LEDillä yhdessä muiden LEDien kanssa.
•
Viat on kuitattava Auto-painikkeella.
–
Laitteisto jää vikatilaan kuittaukseen asti.
•
Varoituksia ei tule kuitata. Laitteisto toimii edelleen.
–
Kun varoituksen syy on poistettu, vastaava LED sammuu.
Vikataulukko
Virheiden korjaaminen on kuvattu yksityiskohtaisesti myös Reflex Control Smart -sovelluksessa. Virheiden tunnistus laitteessa
visualisoidaan vilkkuvilla LEDeillä ja on lueteltu myös seuraavassa taulukossa.
ERRkoodi
01

02.1

Virhe/ilmoitus
Minimipaine (MAG)

Veden puute

Syy

Reaktio

1.
2.
3.
4.
5.

Asetusarvo P0 alitettu
Vesihävikkiä laitoksessa
Pumpun häiriö
Paisuntasäiliö viallinen
Lisäsyötön häiriö – ja/tai
NSP-virhe.

1.

1.
2.

Lianerotin tukossa.
Syöttöletku suljettu.

1.

2.
3.
4.

2.

Tarkista asetusarvo
P0.
Anna pumppu
tarkistettavaksi.
Tarkista järjestelmän
paisuntasäiliö.
Lianerottimen
puhdistus.
Avaa
syöttöletku/tarkista
lisäsyöttöletkun
paine.

Kalvo
✔

✔

Tarkista pumppu ja
✔
vaihda se
tarvittaessa.
2. + 3. Vaihda
pikailmauksen
takaiskuventtiili.
4.
Tarkista veden laatu
– fluidin/hapeneston
vaahtoaminen Veden
laadun on vastattava
VDI 2035 määräyksiä.

02.2

Veden puute

Alipaine ei synny riittävän
nopeasti.
1.
Pumppu viallinen.
2.
Kaasua pumpussa.
3.
Kaasunpoistoventtiili/
takaiskuventtiili
pikailmauksessa vuotaa.
4.
Pikailmaus vuotaa

1.

05

Tyhjiövirhe

1.
2.

Tyhjiötä ei voi muodostaa
Alipainetta ei voida
säilyttää

1.
2.

Tarkasta pumppu
Tiivistä laitteiston
vuoto.

06

NSP-aika ylitetty

1.
2.
3.

Asetusaika ylitetty.
Lisäsyöttöteho liian pieni.
Vesihävikkiä laitteistossa.

1.
2.
3.

Tarkista asetusarvo.
Tarkista tuloletku.
Tarkista järjestelmä
vuotojen varalta.

07

NSP-syklilukumäärä
ylitetty

1.

Asetusarvo ylittynyt

•

Tiivistä laitteiston
vuoto
Nollaa syklilaskuri –
tapahtuu
kuittaamalla virhe

•
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✔
✔

✔

LED nro
/ f [Hz]
06 / 100 Hz
02 / 1 Hz
03 / 1Hz

06 / 100 Hz
02 / 1 Hz
07 / 1 Hz.

06 / 100 Hz
02 / 1 Hz

06 / 100 Hz
07 / 1 Hz
01 / 1 Hz
06 / 100 Hz
07 / 100 Hz

06 / 100 Hz
07 / 1 Hz
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ERRkoodi
08

Virhe/ilmoitus
Painemittaus (MAG)

Syy
1.
2.

Ohjaus saa virheellisen
signaalin
Paineanturi toimittaa
arvoja, jotka ovat
työalueen ulkopuolella
(4-20 mA)

Reaktio
•

•

Kytke paineanturin
pistoke
Tarkista johto
vaurioiden varalta.
Vaihda paineanturi.

•

10

Maksimipaine

1.

Asetusarvo
•
Pmax = Psv-0,5 bar ylitetty •
•
•

Tarkista asetusarvo
Tarkista paineanturi
Poista paine
Tarkista MAG

14

Ulostyöntöaika

1.

Kaasunpoistoletku
suljettu.
Lianerotin tukossa.

Avaa
kaasunpoistoletku.
Lianerottimen
puhdistus.

2.

1.
2.

19

Pysähdyksen kesto > 4 h

1.

Laitteiston pysähdyskäyttö •
on yli 4 tuntia.

Aseta ohjaus
automaattikäytölle –
painamalla
laitteiston Autopainiketta.

20

NSP-määrä / määrä
ylitetty

1.

Asetusarvo ylittynyt

Tarkasta laitteisto
vuotojen varalta.
Tarkista
lisäsyöttösäiliön
täyttömäärä
Nollaa laskuri.

•
•
•

21

Huoltosuositus

1.

Huollon intervalliaika
ylitetty.

•
•

24

Kalkinpoisto/suolanpoisto 1.
2.
3.

Pehmeän veden
kapasiteetti liian alhainen.
Fluidin johtokyky on liian
suuri.
Maksimaalinen käytön
kesto on ylitetty.

1.
2.
3.
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Kalvo
✔

✔

✔

✔

✔

Anna laitteisto
huollettavaksi.
Nollaa asetusarvo.

Vaihda
✔
kalkinpoistopatruuna
(Fillsoft).
Vaihda
suolanpoistopatruun
a (Fillsoft Zero).
Suorita huolto ja
nollaa laskuri.
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LED nro
/ f [Hz]
06 / 1 Hz

06 / 1 Hz
02 / 1 Hz
03 / 1 Hz
06 / 100 Hz
01 / 1 Hz

06 / 100 Hz
04 Stop-LED /
vilkkuu (1 Hz)

06 / 100 Hz
07 / 1 Hz

Stop-LED 04
vilkkuu. Koska
kyseessä on
varoitus, samalla
palavat
normaalikäytössä
näkyvät LEDit.
05 / 1 Hz
01 / 1 Hz

Huolto
9.5

Reset

Resetin ohjeeseen pääsee Reflex Control Smart -sovelluksesta ja reset on silloin vahvistettava painamalla Auto-painiketta
kehotuksen jälkeen.
Kun laitteistoon on tarkoitus palauttaa tehdasasetukset, sen voi tehdä suorittamalla resetin.
1.
Varmista, että laitteisto on pysäytyskäytöllä.
2.
Paina samanaikaisesti Auto-painiketta ja Stop-painiketta yli 5 sekuntia. Kaikki LEDit syttyvät lyhyesti palamaan.
3.
Vapauta Stop- ja Auto-painikkeet.
Reset suoritetaan ja laitteeseen palautetaan tehdasasetukset. Laitteen voi ottaa uudelleen käyttöön Reflex Control Smart sovelluksella. Laitteistoa voi käyttää vaihtoehtoisesti ilman sovellusta Levelcontrol-tilassa.


10

Huomautus!
Resetin jälkeen jatkuvan kaasunpoiston ja jaksoittaisen kaasunpoiston käyttöajat tahditetaan automaattisesti
uudelleen kyseisestä ajankohdasta lähtien, Katso luku 8.1.1 "Automaattikäyttö" sivulla 23.

Huolto
HUOMIO

Kuumista pinnoista aiheutuva palovammojen vaara
Lämmityslaitteistoissa pintalämpötilojen liiallinen kuumeneminen voi johtaa ihon palamiseen.
•
Odota, kunnes pinnat jäähtyvät, tai käytä suojakäsineitä.
•
Käyttäjän tulee kiinnittää tästä kertovia varoituksia laitteen läheisyyteen.

HUOMIO
Paineella ulos tulevasta nesteestä johtuva loukkaantumisvaara
Jos asennus-, purku- tai huoltotöissä on sattunut virheitä, liitäntöjen läheisyydessä voi syntyä palovammoja tai loukkaantumisia,
kun paineen alaista kuumaa vettä tai kuumaa höyryä virtaa yhtäkkiä ulos.
•
Varmista asianmukainen asennus, purkaminen tai huolto.
•
Varmista, että laitteisto on paineeton, ennen kuin aloitat asennuksen, purkamisen tai liitäntöjen huoltotyöt.
”Servitec” tulee huoltaa vuosittain, vähintään kuitenkin aina 16 000 kaasunpoistojakson jälkeen.



Huomautus!
Se vastaa n. 14 päivän kaasunpoistoaikaa tai 7 päivän jatkuvaa kaasunpoistoaikaa + 1 vuotta jaksottaista
kaasunpoistoa vakioasetuksella.

Huoltovälit riippuvat käyttöolosuhteista ja kaasunpoistoajoista.
Seuraavassa suositeltuja ohjearvoja ei saa ylittää:
•
Jatkuva kaasunpoisto: Jatkuvan kaasunpoiston kesto suurimmalla laitoksen tilavuudella "Va", Katso luku 5 "Tekniset tiedot"
sivulla 11.
•
Jaksottainen kaasunpoisto: Huoltovalikon mukaiset asetusarvot.
Vuosittain suoritettavasta huollosta ilmoitetaan asetetun käyttöajan kuluttua laitteessa näkyvällä varoituksella (LED-konfigurointi,
Katso luku 9.4 "Ilmoitukset" sivulla 25). Varoitus kuitataan Auto-painiketta painamalla.
Varoitusilmoitus näytetään myös sovelluksessa.



Huomautus!
Teetä huoltotyöt aina ammattihenkilöstöllä tai Reflexin tehtaan asiakaspalvelulla ja anna huoltohenkilön vahvistaa
huoltotöiden suorittaminen.
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Huolto
10.1

Huoltosuunnitelma

Huoltosuunnitelma on yhteenveto huollon puitteissa suoritettavista säännöllisistä toimenpiteistä.
Huoltokohta

Olosuhteet

Väli

■

Vuosittain

▲ = tarkistus, ■ = Huolto, ● = puhdistus
Tiiviyden tarkistaminen.
•
Liitäntöjen ruuviliitokset
•
Kaasunpoistoventtiili

▲

Pumpun toimintatarkastus.
1.
Pidä pysäytyspainiketta painettuna noin kahden sekunnin
ajan.
–
Pumppu käynnistyy.
–
Anna pumpun käydä enintään 30 sekunnin ajan.
2.
Odota kaksi minuuttia
3.
Prosessi voidaan toistaa painamalla painiketta uudelleen.

▲

Lianerottimen puhdistus.
–
Katso luku 10.2 "Lianerottimen puhdistus" sivulla 28

▲

10.2

Vuosittain

■

●

Käyttöolosuhteista
riippuen

Lianerottimen puhdistus

Lianerottimen puhdistus
Kaasunpoistoletkun lianerotin on puhdistettava viimeistään jatkuvan kaasunpoistojakson kuluttua loppuun. Lianerotin on
tarkistettava myös täytön tai pidemmän käyttöjakson jälkeen.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Paina "Stop"-painiketta ohjauksen valvontataulusta.
–
Laitteen toiminta keskeytyy, ja pumpusta katkeaa
virta.
Sulje palloventtiili (1) lianerottimen (2) edestä.
Kierrä lianerottimen kansi ja siivilä hitaasti ulos.
–
Putkijohtokappaleessa jäljellä oleva paine puretaan.
Kierrä siivilä irti kannesta.
Puhdista siivilä pehmeällä harjalla ja huuhtele se puhtaalla
vedellä.
Tarkista tiiviste vaurioiden varalta ja vaihda se tarvittaessa.
Aseta siivilä kanteen ja kierrä kansi siivilän kanssa
lianerottimen (2) koteloon.
Avaa palloventtiili (1) lianerottimen (2) edestä.
Tarkasta lianerottimen tiiviys.
Paina "Auto"-painiketta ohjauksen valvontataulusta.
–
Laite käynnistyy, ja pumppu on käytössä.
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Purkaminen
10.3

Huoltotodistus

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

11

Huoltoyritys

Allekirjoitus

Huomautukset

Purkaminen
VAARA

Sähköisku voi aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumisia.
Virtaa johtaviin osiin koskeminen voi aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumisia.
•
Varmista, että laitteisto, johon laite asennetaan, on kytketty jännitteettömään tilaan.
•
Varmista, ettei kukaan toinen henkilö voi kytkeä laitteistoa takaisin päälle.
•
Varmista, että laitteen sähkökytkentään liittyvät asennustyöt teetetään aina sähköalan ammattilaisilla sähköteknisten
määräysten mukaisesti.

HUOMIO
Palovammojen vaara
Ulos tuleva, kuuma väliaine voi aiheuttaa palovammoja.
•
Pysyttele riittävän kaukana ulos valuvasta aineesta.
•
Käytä sopivia henkilönsuojaimia (suojakäsineitä, -laseja).

HUOMIO
Kuumista pinnoista aiheutuva palovammojen vaara
Lämmityslaitteistoissa pintalämpötilojen liiallinen kuumeneminen voi johtaa ihon palamiseen.
•
Odota, kunnes pinnat jäähtyvät, tai käytä suojakäsineitä.
•
Käyttäjän tulee kiinnittää tästä kertovia varoituksia laitteen läheisyyteen.
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Purkaminen
HUOMIO
Paineella ulos tulevasta nesteestä johtuva loukkaantumisvaara
Jos asennus- tai huoltotyöt on tehty virheellisesti, 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.

HUOMIO
Laitteen kaatumisesta aiheutuva loukkaantumisvaara
Laitteen kaatumisesta aiheutuvat puristumiset tai osumiset
•
Varmista laitteen riittävä seisontatukevuus.
•
Vakauta laitteen kuljetusyksikön asetuspaikka soveltuvilla apuvälineillä.

HUOMIO
Loukkaantumisvaara kosketuksessa glykolia sisältävän veden kanssa
Glykolia sisältävään veteen koskeminen jäähdytyspiirien laitteistojärjestelmissä voi aiheuttaa ihon ja silmien ärsytystä.
• Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (esim. suojavaatteita, -käsineitä ja -laseja).
Ennen purkamista on suljettava laitteistosta laitteeseen menevät kaasunpoistoletkut ja laite on saatettava paineettomaan tilaan.
Katkaise lopuksi laitteesta sähköiset jännitteet.
Toimi seuraavasti:
1.
Aseta laitteen ohjaus pysähdyskäytölle.
2.
Sulje laitteesta tulevat kaasunpoistojohtojen liitännät.
3.
Katkaise laitejärjestelmästä lopuksi sähköiset jännitteet.
4.
Irrota laitteen verkkopistoke virtalähteestä.
5.
Varmista laitejärjestelmä uudelleenpäällekytkennältä.
VAARA - Sähköiskun aiheuttamat hengenvaaralliset loukkaantumiset. Laitteen piirilevyssä voi verkkopistokkeen
jännitteensyötöstä irrottamisen jälkeenkin olla 230 V:n jännite. Irrota ennen suojusten poistamista laitteen ohjaus kokonaan
jännitteensyötöstä. Tarkista, ettei piirilevyssä ole jännitettä.
6.
Irrota kaasunpoistoletkut laitteesta.
–
Varmista, ettei laitteen sulkuja käännetä letkuja irrotettaessa.
–
Irrota letkut varovasti ja kerää ulos valuva vesi tarvittaessa astiaan.
7.
Poista laite laitteiston alueelta.
8.
Tyhjennä laite kokonaan vedestä.
–
Avaa laitteen kaasunpoistoletkujen liitännät.
–
Kerää vesi talteen soveltuvaan astiaan.
Laitteen purkaminen on suoritettu loppuun.
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Hävittäminen

Käytettyjen rakenneosien käytön jatkaminen tarkoituksella tai tahattomasti voi olla vaaraksi henkilöille, ympäristölle ja laitteistolle.
Siksi seuraavat seikat tulee ottaa huomioon:
•
Käyttäjäyritys on vastuussa ohjeiden mukaisesta hävittämisestä.
Hävittäminen on annettava ammattitaitoisten henkilöiden suoritettavaksi.
•
•
Käytön lopettamisen jälkeen laitteisto on purettava ja eri materiaalit eroteltava, minkä jälkeen materiaalit viedään niille tarkoitettuun
keräyspaikkaan.



Huomautus!
Seuraavat materiaalit voi kierrättää kokonaan:
•
EPP (kotelo)
•
ABS (etupuolen ohjaus)
•
PP (taustapuolen ohjaus)

13

Liite

13.1

Reflex-huoltopalvelu

Tehtaan keskitetty huoltopalvelu
Keskus: Puhelinnumero: +49 (0)2382 7069 - 0
Tehtaan huoltopalvelun puhelinnumero: +49 (0)2382 7069 9505
Faksi: +49 (0)2382 7069 - 9523
Sähköposti: service@reflex.de

13.2

Tekninen tukipalvelu
Tuotteitamme koskevia kysymyksiä varten
Puhelinnumero: +49 (0)2382 7069 9546
Maanantaista perjantaihin klo 8:00–16:30

Takuu

Tuotteeseen sovelletaan voimassa olevia lakisääteisiä takuuehtoja.

13.3

Vaatimustenmukaisuus / standardit

Laitteen vaatimustenmukaisuusvakuutukset voi ladata Reflexin kotisivulta.
www.reflex-winkelmann.com/konformitaetserklaerungen
Vaihtoehtoisesti voidaan skannata QR-koodi.
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