Vakuum-sprayrøravgassing
Servitec S
For middels store anlegg
Avgassingssystemer som vakuum- og sprayavgassingen
Servitec fjerner sentralt gassbobler og løsnede gasser
praktisk talt fullstendig fra anleggsvannet. Resultatet er
en optimal anleggshydraulikk med et gassfritt varmebærermedium for en effektiv varmeoverføring og lengre
brukstid for varme- og kjøleanlegget.
Bruksområde:
•

Egnet for middels store anlegg som i boligblokker, små skolebygninger, små
forretnings- og kontorbygninger.
Anleggssystemer med vanninnhold på inntil 6 m³ eller ved vann-glykolblandinger inntil 4 m³
Desentralt avgassingsanlegg for problemlinjer
Idriftsettelse av varme- og kjølesystem som en innovativ erstatning for
komplisert og tidkrevende spyling med høytrykk til fjerning av luft og gass
lommer.

•
•
•

En oversikt over fordelene
+
+
+
+
+
+

Ytelsessterk sentral avgassing av system og etterfyllingsvannet
Langvarig driftssikkerhet samt lang brukstid for det komplette varme- og kjølesystemet
Optimalt varmeoverforing for mer ytelse og inntil 10,6 % potensiale for energiinnsparing
Ingen tidkrevende og dyr desentral etterlufting samt innsparing av desentral, mekanisk luftutskiller
Kontrollert sentral etterfyllingsfunksjon med praktisk talt gassfritt etterfylling
Lettvint installasjon og idriftsettelse takket være plug-and-play-funksjon samt app-styring

Reflex Control Smart
Servitec S nå med enkel app-styring
•
•
•
•
•
•
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Rask og lettvint idriftsettelse
Parametrering av avgassingsmodus (kontinuerlig drift og
intervalldrift, antall sykluser) inkl. ukedager og klokkeslett
Vedlikeholds- og feilrettingsassistent
Skanning av anleggstrykket
Programvareoppdateringer for anleggsstyringen
Visning av feilmeldinger

Vakuum-sprayrøravgassing
Servitec S
Oppbygging
Styring
Avgassingsventil

Stengeventil
med filterinnsats

Etterfyllingsvann

sirkulasjonsvann
gassrikt
Motorkuleventiler
robust membranpumpe

Gassfritt vann,
utløp

Sprayrør vakuum

Funksjonsmåte
Avgassingen av anleggsvannet utføres vha. sprayrør
1.
2.
3.
4.

Pumpen slår seg på når vannivået synker, og det genereres et undertrykk i vakuum-sprayrøret.
Sirkulasjonsvannet eller etterfyllingsvannet sprayes i fin tåke inn i det genererte vakuumet. Gassene som har løsnet
frigjøres gjennom undertrykket og den store kontaktflaten.
Dersom pumpen slår seg av, går avgassingsprosessen videre helt til sprayrøret er fylt igjen. Når dette gjøres, blir gassen
som har blitt drevet ut skjøvet utover via en ventilator.
Når rekvireringen av etterfylling er aktiv, avgasses likeledes gassrikt etterfyllingsvann i vakuum-sprayrøret via en
omkobling.

Mediet, som nå er praktisk talt gassfritt, kan igjen ta opp nye gasser i anleggssystemet og gir på denne måten en kontinuerlig
reduksjon av gasskonsentrasjonen i hele anlegget.
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Installasjon
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•

Servitec skal kobles til det eksisterende rørnettet med
elastiske slangeforbindelser på anleggssiden i på retur
og oppstrøms for en mulig by-pass.

•

En optimal avgassingsfunksjon garanteres ved at
produktet installeres i hovedvolumstrømmen til
sirkulasjonsvannet.

•

Ved direkte tilkobling av Servitec etterfylling til drikkevannett må det brukes en systemseparator som Reflex
Fillset.

•

Fra og med en ledningslengde på 8 m skal det velges
den neste størrelsen av nominell diameter DN 20.
Maks. ledningslengde 25 m.

•

Hvis etterfyllingsledningen er > 4 m, er det nødvendig å installere en REfix WG trykkslagdemper mellom
Servitec og etterfyllingsarmaturen (kompensasjon for
temperaturendring).

•

Integrer tilkoblingsledninger ovenfra,
fra siden og nedenfra som dykkerør.
Integrer dem aldri stumpt nedenfra
(fare for forurensning).

•

Overhold en minsteavstand mellom
integreringspunktene på 500 mm,
overhold strømningsretningen og skyll
rørledningene.

Tekniske

Spesifikasjoner
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•
•
•
•
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Tillatt anleggstrykk: 0,5 – 4,5 bar
Maks. anleggsvolum: Vann: 6 m³
Vann-glykol (25-50% glykolandel): 4 m³
Tillatt driftstemperatur: 70 °C
Tillatt omgivelsestemperatur:
0 til 35 °C
Spenningsforsyning: 230 V/ 50 Hz
Tilkobling etterfylling-, trykk og
innløpsside: G ½ tommer

•
•
•
•
•
•

Utskillingsgrad løsnede gasser:
inntil 90 %
Utskillingsgrad frie gasser: inntil 100 %
Delvolumstrøm nett inntil: 0,05 m³/h
Minsteinnløpstrykk etterfylling: 0,1 bar
Elektrisk effektopptak:
< 0,2 kW (ved kontinuerlig avgassing)
Støynivå: < 55 dB(A)
Potensialfri kontakt for gruppemelding

Servitec S

70 °C

Type

Art.-nr.

DxBxH
[mm]

Anleggsvolum VA [m³]
Vann / vann-glykol

Arbeidstrykk
[bar]

Etterfyllingsmengde
[m³/h]

Vekt
[kg]

Servitec S

8832000

211 x 340 x 572

inntil 6* / inntil 4*

0,5 til 4,5

til 0,08

12,4

* maks. anleggsvolum for systemavgassing / maks etterfyllingsmengder må beregnes anleggsspesifikt

Tilbehør
RS-485 grensesnitt

I/O modul

•
•
•

•

Type

Art.-nr.

RS-485 grensesnitt
Kommunikasjonsprotokoll

Den ønskede protokollen
må oppgis ved bestilling

I/O modul Servitec

8860400

•
•

to ekstra analoge utganger til
styring av trykk og nivå
Seks fritt programmerbare
digitale innganger
Seks fritt programmerbare
potensialfrie utganger

Bussmoduler
•

til datautveksling mellom styringen (RS485) og den
sentrale bygningsteknikken

Control Remote
Tilleggskretskort

8910800

Benyttelsesgebyr

8910810

Fjernvedlikeholdskontrakt

8910805

Bussmoduler
•

Fjernvedlikehold gjennom Reflex Service
→ Reflex Remote Portal med intuitivt
brukergrensesnitt

•

Lettvint administrasjon av flere anlegg

Idriftsettelse
Idriftsettelse Servitec
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RE1920no / 9128869 / 07-19
Det tas forbehold om tekniske endringer

RS-485 grensesnitt og Modbus RTU, fabriksmontert
Kan utvides med I/O moduler Servitec
Følgende protokoller er tilgjengelige i kombinasjon
med eksterne kommunikasjonsmoduler:
→ Profibus-DP
→ Tilleggsprotokoller på forespørsel

