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Navodila za uporabo
AIR-SEP tip:
Standardna izvedba za ogrevalne
sisteme, hladilne sisteme in
toplotne črpalke:

AS - L 20/2-K
AS - L 20/2-M
AS - L 48/2-M
S hranilnikom toplote:

AS - H 25/2-M
AS - H 50/2-M
Za solarne sisteme:

AS - S 20/6-M
AS - S 48/6-M
Serijska št.

Nastavitev nadtlaka:
Varnostni ventil:

bar
bar

za ogrevalne in hladilne sisteme s funkcijami:
- vzdrževanja tlaka
- raztezanja
- izločanja zraka
- dopolnjevanja
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Pravice do sprememb pridržane

Kazalo:

Stran

1. Zagon

B2-B4

2. Dimenzijska in priključna shema

B 5 – B 10

3. Pogoji za priznavanje garancije
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1. Priklop v sistem / zagon
1.1 Naprava je tovarniško nastavljena, zato korekture nastavitev niso potrebne!
1.2 Izvedite priključke na strani ogrevalnega sistema v skladu s priključno shemo in
obremenite cevno omrežje z nadtlakom v višini najmanj 1,8 bar.
Standardna priključna shema

19

1.3 Odprite kapasti ventil (4) in kroglični
ventil (7).
1.4 Priključite vod za svežo vodo in
odprite kroglični ventil (1a).
Ekspanzijski
vod

Sveža
voda

PRITOK

Stikalna ura
(12)

(12a)

4

1a
37

1b

18
14

Modul za
priključitev

14d
1c

- B2 -

1b

7

1.5 Odprite kroglični ventil
(14d), da pade nadtlak na
vrednost 1,0 bar, nato
izpustite ročico.
A1
14d

14

14a

1.6 Vtaknite stikalno uro (12) in nastavite točen čas.
Premaknite drsno stikalo (12a), da se pokaže znak „I“.
Črpalka za vzdrževanje tlaka zdaj deluje neprekinjeno za
režim hitrega razplinjevanja. Zastavice se premaknejo
naprej in tri zastavice se ponastavijo za periodično
razplinjevanje, ki traja vsak dan ¼ ure.

12

12a

1.7

Funkcija:

Pritok sveže vode  v cevi za kontrolo
ravni vode (18) se dvigne plavač (18d)
 zažene se črpalka za vzdrževanje
tlaka (14).
1.7.1 Sveža voda se polni le ob pomanjkanju tlaka in ko
je plavač v spodnjem položaju.

18
14
18d
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1.8 a.) Tovarniška nastavitev nadtlaka:
pri delujoči črpalki 2,4 bar
pri nedelujoči črpalki 1,8 bar
(= tlak zapiranja prelivnega ventila)

Nastavitev nadtlaka pri 4 nadstropjih:
- rdeči kazalec 1,6 bar
- zeleni kazalec 1,4 bar
b.) Tovarniška nastavitev nadtlaka pri solarnih napravah:
Nastavitev nadtlaka (variabilna) =

1.9

stat. višina + 1,5 bar

Naprava AIR-SEP prevzame funkcije vzdrževanja tlaka, razplinjevanja, raztezanja in
dopolnjevanja.

1.10 Po enem letu izpustite vodo iz posode (A1) in jo očistite z obračanjem.
1.11 Po približno 14 dneh premaknite drsno stikalo (12a) stikalne ure, da se pokaže ura .
Razplinjevanje se zdaj krmili v odvisnosti od časa.
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3. Pogoji za priznavanje garancije
3.1

Priklop mora biti izveden le s cevmi iz jekla oz. kromovega jekla.

3.2

Uporaba cevi iz mehkega jekla ni priporočljiva.

3.3

Priklop v sistem s priborom, ki ga dobavi GIA.

3.4

Pri novogradnjah mora biti prvo polnjenje izvedeno z vodo, mehčano na 6 °dH.
Pri starih objektih mora biti prvo polnjenje izvedeno z vodo, katere trdota je za 4 °dH
nižja od trdote prej uporabljene vode.

4. Krmilni elementi
4.1

Nadzornik tlaka / presostat (13)
Tovarniško nastavitev tlaka je mogoče korigirati.
rdeči kazalec - maksimalni nadtlak npr. 1,8 bar
zeleni kazalec - minimalni nadtlak npr. 1,4 bar
Če sta kazalca na enaki višini, to pomeni razliko tlakov 0,2 bar.
Najprej nastavite zgornji preklopni tlak z nastavitvenim vijakom 1. Tlak kaže kazalec
št. 2.
Nato z nastavitvenim vijakom 3 nastavite spodnji preklopni tlak – zgornji preklopni tlak
ostane pri tem nespremenjen. Tlak kaže kazalec 4.
Za natančno nastavitev si pomagajte z manometrom.

4
3

1

Manometer

Nadz. tlaka
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2

4.2

Črpalka za vzdrževanje tlaka (14)
Črpalka za vzdrževanje tlaka (14) sesa vodo iz ekspanzijske posode (A1) in jo tlači v
ogrevalni sistem.

4.2.1

Pogostost vključevanja
Največ vsakih 6 minut.

4.2.2

Obratovanje in vzdrževanje

14d

Črpalka pri normalnih pogojih
ne potrebuje vzdrževanja.
Če dela črpalka z onesnaženim
medijem, ki v njej pušča nečistoče,
je treba črpalko takoj po zaključku
črpanja izprati s čisto vodo.
4.2.3

14

14c

Zaščita proti zmrzovanju
Črpalke, ki pozimi niso v uporabi in niso nameščene v prostorih, zaščitenih pred
zmrzaljo, je treba izprazniti in jih tako zaščititi pred poškodbami.
Da izpraznite črpalko, odprite kroglični ventil (14d), sprostite vzmet in odstranite
praznilni čep (14c).
Čep ponovno namestite šele pred vnovičnim zagonom.

4.3

Stikalna ura (12)
1. Funkcija:
24-urni program (preklopni čas 15 min.)

12a

2. Nastavitev stikalnih programov:
Črne preklopne zatiče na robu vrtljive
plošče (en zatič predstavlja 15 min) s
koničastim predmetom povlecite navzven, da
se zaskočijo. Na ta način določite časovno
obdobje vklopa.
3. Nastavitev časa:

12

Vrtljivo ploščo zavrtite v desno (v smeri
vrtenja urnega kazalca), da puščica na robu
vrtljive plošče ustreza točnemu času, nato pa
stikalno uro takoj vtaknite v vtičnico, da
začne delovati mehanski časovni mehanizem.
4. Stransko izbirno stikalo (12a):
Položaj s simbolom ure:
Položaj z znakom I:

programirano vklapljanje in izklapljanje
ročno vklapljanje črpalke za vzdrževanje tlaka pri
trajnem obratovanju
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4.4

Stikalna omarica (19)

4.5

Prelivni ventil (16)
Vzdrževanje tlaka zagotavlja sila vzmeti.
Za korekturo sile vzmeti in s tem spremembo
tlaka (povečanje ali zmanjšanje) v ogrevalnem
sistemu sprostite vijak (3) in uporabite
nastavitveni vijak (2).

1

2

Legenda:
1
2
3
4
5

Nastavitveni vijak
Pritrdilni vijak
Kapa z odtočno cevjo
Cilinder (medenina)
Podnožje

3
5

Prelivni ventil čistite letno.
4.6

Cev za kontrolo ravni vode / nivojsko stikalo (18)
Cev (18) je namenjena kontroli ravni vode v
ekspanzijski posodi (A1). V cevi za kontrolo ravni
vode (18) je nameščen tudi steklen plavač (18d)
z magnetom.
Nivojsko stikalo (18a) je privarjeno na cev za
kontrolo ravni vode.

A1

Funkcija

18

- Nadzor ravni vode
- Zaščita črpalke za vzdrževanje tlaka
pred delovanjem na suho
- Določanje potrebe po dopolnjevanju
sveže vode

Menjava/čiščenje cevi za kontrolo ravni vode
-

Napravo odklopite z električnega omrežja.
Odklopite kabelski vtič v območju priključne
omarice.
Dvignite cev za kontrolo ravni vode, previdno jo
iztaknite in izvlecite.
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18d
18a

5.

Varnostne funkcije

5.1

Izpad električnega toka
Vse električne enote se sklenejo brez električnega potenciala oziroma izklopijo.
Iztekanje vode ni možno.
Ko je napetost v električnem omrežju spet na voljo, se program normalno izvaja
naprej, nadtlak se mehansko razbremeni.
Po izpadu toka ponastavite stikalno uro (12, glejte 4.3).

5.2

Vzdrževanje tlaka
Ekspanzijska posoda se samodejno polni s svežo vodo. Tako je omogočena poraba
vode v ekspanzijski posodi (A1).
Nivojsko stikalo (18a) zaustavi delovanje črpalke.
Za čas, ko je naprava brez nadzora, npr. med dopustom, lahko stikalno uro (12)
odstranite in tlak v sistemu se ohrani.
Vzdrževanje tlaka deluje tudi po izklopu ogrevalnega sistema.

6.

Pregled motenj
Preden se lotite iskanja motenj, morate obvezno izklopiti električno napajanje.

6.1

Motnja

Vzrok

Črpalka se ne zažene

- Električnega napajanja motorja ni ali ne deluje.
- Okvara krmilnega releja na krmilni plošči s tiskanim vezjem.
- Okvara mikro varovalke na krmilni plošči s tiskanim vezjem.
- Izpad ali okvara krmilnega tokokroga.
- Okvara motorja.
- Blokada črpalke zaradi nečistoč.

Črpalka deluje, vendar
ne črpa vode

- Zrak v črpalki (črpalko odzračite z ventilom 14d).
- Zamašen sesalni ali tlačni vod. Zamašena črpalka.
- Netesnost sesalnega voda.
- Blokiran protipovratni ventil (14a).

Črpalka deluje z
zmanjšano zmogljivostjo

- Onesnažen sesalni ali tlačni vod.
- Onesnažena črpalka.
- Blokiran protipovratni ventil.

Črpalka ne vzdržuje
tlaka oz. se ne vklaplja

- Preverite prelivni ventil (16) oziroma nadzornik tlaka (13).

Pomanjkanje vode

- Zaporni ventil 1a je morda zaprt.
- Zamašen lovilnik umazanije (1b).

Nivojsko stikalo

- Poškodovano oz. polomljeno steklo plavača (18d).
- Plavač se ne more premikati zaradi oblog, po potrebi opravite
čiščenje.

Odstranjevanje mulja iz ekspanzijske posode (A1)
Količino mulja lahko kontrolirate na plastični posodi. Posodo je treba očistiti, ko se
nabere 5 cm mulja.
a) Odprite praznilno pipo (20).
b) Odstranite krmilnik (A4).
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