Flexomix 060-950
Instrukcja obs#ugi i
konserwacji
Nagrzewnica wodna
Informacje ogólne
Bateria nagrzewnicy jest zbudowana z rurek miedzianych
posiadaj!cych wprasowane lamele aluminiowe. Wydajno#&
baterii nagrzewnicy pogarsza si$ w miar$ osadzania si$ py"u
na powierzchniach baterii. Poza pogorszeniem przekazywania
ciep"a, zwi$ksza si$ spadek ci#nienia po stronie powietrza. Nawet
je#li urz!dzenie wyposa%one jest w dobre *ltry, z czasem na
przednich powierzchniach lameli (strona wlotowa) osadza si$
py". W celu wykorzystania pe"nej mocy grzewczej, bateria musi
by& dobrze odpowietrzona. Odpowietrzenie przeprowadza si$
poprzez wykr$cenie #rub odpowietrzaj!cych, zamontowanych
na kró&cach oraz / lub za pomoc! zaworu odpowietrznika.

Czynno!"
Kontrola
Sprawd+ lamele baterii pod k!tem wyst$powania ewentualnych
udzkodze; mechanicznych.
Sprawd+ czy bateria nie przecieka.

Czyszczenie
Je#li lamele baterii s! zabrudzone, nale%y je oczy#ci& przez
odkurzanie od strony wlotowej. Py" mo%na równie% wydmucha&
od strony wylotowej. W przypadku wi$kszych zanieczyszcze;,
mo%na spryska& bateri$ ciep"! wod! z dodatkiem #rodka do
zmywania naczy; (nie powoduj!cego korozji aluminium).

Odpowietrzanie
W razie potrzeby zarówno bateri$ nagrzewnicy, jak i kró&ce
pod"!czeniowe nale%y odpowietrzy&. <ruby odpowietrzaj!ce
znajduj! si$ w górnej cz$#ci baterii lub kró&ców
pod"!czeniowych.

Funkcjonowanie
Sprawd+ czy zachodzi cyrkulacja wody. Mo%na tego dokona&
poprzez chwilowe zwi$kszenie nastawy temperatury (warto#ci
zadanej).

Dodatkowa konserwacja nagrzewnicy
Thermoguard
Regularnie nale%y sprawdza& poprawno#& funkcjonowania
zaworu bezpiecze;stwa (przynajmniej raz w roku). Przeciek na
zaworze zazwyczaj oznacza, %e w gnie+dzie zaworu nagromadzi"y
si$ zanieczyszczenia pochodz!ce z uk"adu wodnego. Zazwyczaj
wystarczy ostro%nie obraca& pokr$t"em zaworu i w ten sposób
wyp"uka& wszystkie zanieczyszczenia z gniazda zaworowego.
W przypadku dalszego wyst$powania przecieków, nale%y zawór
bezpiecze;stwa wymieni&, przy czym nale%y zastosowa& nowy
zawór tego samego typu oraz posiadaj!cy takie samo ci#nienie
otwarcia.

IV Produkt zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

W razie wyst!pienia ryzyka zamarzania systemu, znajdujace si$
na przewodzie dolotowym oraz powrotnym zawory odcinaj!ce
nie mog! by& zamkni$te.
W przypadku zamarzni$cia baterii Themoguard, przed ponownym
w"!czeniem jej do eksploatacji, musi ona ca"kowicie rozmarzn!&.
Je%eli wymiennik ciep"a jest zamontowany przed bateri!,
do ca"kowitego rozmro%enia baterii najcz$#ciej wystarcza
kontynuowanie procesu odzysku ciep"a. W przeciwnym razie, w
celu rozmro%enia baterii nale%y zastosowa& zewn$trzne +ród"o
ciep"a.

Flexomix 060-950
Ch#odnica wodna

Ch#odnica DX

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Bateria ch"odnicy jest zbudowana z rurek miedzianych
posiadaj!cych wprasowane lamele aluminiowe. Wydajno#&
baterii ch"odnicy pogarsza si$ w miar$ osadzania si$ py"u na
powierzchniach baterii. Poza pogorszeniem przekazywania
ciep"a, zwi$ksza si$ spadek ci#nienia po stronie powietrza.
Nawet je#li urz!dzenie wyposa%one jest w dobre *ltry, z
czasem na przednich powierzchniach lameli (strona wlotowa)
osadza si$ py". Pod bateri! ch"odnicy znajduje si$ taca
ociekowa z odp"ywem skroplin. W niektórych przypadkach
za bateri! ch"odnicy znajduje si$ równie% odkraplacz, który
zapobiega przedostawaniu si$ kropli wody do strumienia
powietrza.

Bateria ch"odnicy jest zbudowana z rurek miedzianych
posiadaj!cych wprasowane lamele aluminiowe. Wydajno#&
baterii ch"odnicy pogarsza si$ w miar$ osadzania si$ py"u na
powierzchniach baterii. Poza pogorszeniem przekazywania
ciep"a, zwi$ksza si$ spadek ci#nienia po stronie powietrza.
Nawet je#li urz!dzenie wyposa%one jest w dobre *ltry, z czasem
na przednich powierzchniach lameli (strona wlotowa) osadza
si$ py".
Je#li lamele baterii s! zabrudzone, nale%y je oczy#ci& przez
odkurzanie od strony wlotowej. Py" mo%na równie% wydmucha&
od strony wylotowej. Uwaga' Przed umyciem baterii

Czynno!"
Kontrola
Sprawd+ lamele baterii pod k!tem wyst$powania
ewentualnych uszkodze; mechanicznych.
Sprawd+ czy bateria nie przecieka.
Sprawd+ czy wydajno#& ch"odzenia jest równomiernie
roz"o%ona na ca"ej powierzchni baterii (podczas pracy).
Sprawd+ stan tacy ociekowej z odp"ywem skroplin i syfonem
(w razie potrzeby oczy#&).
Sprawd+ czy syfon bez zaworu zwrotnego jest wype"niony
wod!.

Czyszczenie
Je#li lamele baterii s! zabrudzone, nale%y je oczy#ci&
przez odkurzanie od strony wlotowej. Py" mo%na równie%
wydmucha& od strony wylotowej. W przypadku wi$kszych
zanieczyszcze;, mo%na spryska& bateri$ ciep"! wod! z
dodatkiem #rodka do zmywania naczy; (nie powoduj!cego
korozji aluminium).

Odpowietrzanie
W razie potrzeby zarówno bateri$ nagrzewnicy, jak
i kró&ce pod"!czeniowe nale%y odpowietrzy&. <ruby
odpowietrzaj!ce znajduj! si$ w górnej cz$#ci baterii lub
kró&ców pod"!czeniowych.

ch#odnicy bezpo!redniego odparowania ciep#% wod%,
uk#ad ch#odniczy nale$y opró$ni" (wykonywane przez
technika z uprawnieniami ch#odniczymi). W przeciwnym
wypadku wyst&puje du$e ryzyko eksplozji. Pod bateri!
ch"odnicy znajduje si$ taca ociekowa z odp"ywem skroplin. W
niektórych przypadkach za bateri! ch"odnicy znajduje si$ równie%
odkraplacz, który zapobiega przedostawaniu si$ kropli wody do
strumienia powietrza.

Czynno!"
Kontrola
Sprawd+ lamele baterii pod k!tem wyst$powania ewentualnych
uszkodze; mechanicznych.
Sprawd+ stan tacy ociekowej z odp"ywem skroplin i syfonem (w
razie potrzeby oczy#&).
Sprawd+ czy syfon bez zaworu zwrotnego jest wype"niony
wod!.

Czyszczenie
Je#li lamele baterii s! zabrudzone, nale%y je oczy#ci& przez
odkurzanie od strony wlotowej. Py" mo%na równie% wydmucha&
od strony wylotowej. W przypadku wi$kszych zanieczyszcze;,
mo%na spryska& bateri$ ciep"! wod! z dodatkiem #rodka do
zmywania naczy; (nie powoduj!cego korozji aluminium).

Uwaga' Przed umyciem baterii ch#odnicy bezpo!redniego
odparowania ciep#% wod%, uk#ad ch#odniczy nale$y
opró$ni" (wykonywane przez technika z uprawnieniami
ch#odniczymi). W przeciwnym wypadku wyst&puje du$e
ryzyko eksplozji.
W razie konieczno#ci oczy#& tac$ ociekow! i odp"yw.

Funkcjonowanie
Sprawd+ czy zachodzi cyrkulacja wody. Mo%na tego dokona&
poprzez chwilow! zmian$ nastawy temperatury (warto#ci
zadanej).

IV Produkt zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

