FDV Reflex ekspansjonskar S140-kar
Standard lukkede ekspansjonskar for solvarme

Volum:				140 liter
Trykklasse: 			
10 bar
Standard ladetrykk: 		
3,0 bar
Høyde: 				940 mm
Diameter: 				480 mm
Anslutning: 			
1’’ RG
Maks temperatur (kort):
Maks temperatur (varig):
Minimum temperatur: 		

+120oC
+70oC
-10oC

Væske: Vann eller glykolmiks opp til 50%
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FDV Reflex ekspansjonskar S-kar
Standard lukkede ekspansjonskar for solvarme

Montering

1. Ekspansjonskaret monteres på turledning i systemet (“kald” side)
2. Ladetrykket på karet sjekkes før montering. Ladetrykket skal ligge 0,5-2,5 bar over
statisk høyde på anlegget.
3. Det monteres serviceventil rett foran ekspansjonskaret slik at karet kan stenges ute fra
systemet og tappes for kontroll.
4. Manometer som er merket med min-(ladetrykk), maks.- og blåsetrykk skal monteres.
5. Ved oppfylling av kaldt anlegg skal det fylles til trykket på anlegget er det samme som
ladetrykket på ekspansjonskaret. I kjøleanlegg fylles det til ca. 5% høyere trykk enn
ladetrykk.

Drift

1. Under drift sjekkes trykket på anlegget hver annen uke, det skal ligge ned mot min. ved
kaldt anlegg og opp mot maks. ved varmt anlegg.
2. Noter hvor høyt trykket på anlegget er ved 0OC utetemp. og ved -10OC utetemp.
3. Hvis trykket har sunket må det fylles vann, men ikke for mye. Fyll slik at trykket ligger på
samme nivå som tidligere notert.

Vedlikehold

1. En gang årlig sjekkes ladetrykket på ekspansjonskaret.
2. Sjekk først om membranen er defekt. Dette gjør man ved å ta av hetten på luftventilen
og trykke på ventilen med en fyrstikk e.l. Kommer det vann her er membranen defekt.
3. For å sjekke ladetrykket stenges serviceventilen og karet tappes for vann. Ladetrykket
sjekkes med en trykkmåler og justeres eventuelt ved å fylle luft med kompressor. Små
kar kan tas med på bensinstasjonen og etterfylles der.
4. Karet monteres inn og systemet etterfylles med vann slik at trykket er på samme nivå
som da karet ble koblet fra.
5. Glykol skal også kontrolleres årlig (hver høst) i solvarmeanlegg. Glykol sjekkes for
frostegenskaper samt surhetsnivå.
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