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Jamstvo 

Naše izdelke nepretrgoma razvijamo, zato si v vsakem trenutku pridržujemo pravico do 
sprememb izdelkov brez poprejšnjega naznanila. 

Ne prevzemamo nobene odgovornosti za to!nost ali pravilnost teh Navodil za uporabo. 
Ne dajemo nobenega jamstva, da bodo naši izdelki ustrezali to!no dolo!enim zahtevam 
kupcev. Zahtevki kupcev, zlasti odškodninski zahtevki vklju!no z zahtevki po povrnitvi 
izgubljenega dobi!ka ali druge premoženjske škode, so izklju!eni. To dolo!ilo ne velja, !e 
je škoda posledica naklepnega dejanja ali hude malomarnosti. V primeru kršitve pomem-
bne pogodbene obveznosti zaradi malomarnosti je naše jamstvo omejeno na predvidljive 
škode. 

Opozorilni znaki 

Naprava sme biti vgrajena in dana v pogon le s strani strokovno 
usposobljenega osebja, ki je seznanjeno z vgradnjo, zagonom in 
obratovanjem tega izdelka. Predpostavljen je ustrezen transport in 
strokovno korektno skladiš!enje naprave. 

Naprava je predvidena za visokonapetostne inštalacije. Pri priklju!itvi in 
servisiranju je potrebno dosledno upoštevati zadevne varnostne pred-
pise. 
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1 Upravljanje 

Regulator je dobavljen s tovarniško prednastavljenimi delovnimi temperaturami in 
 asovnimi programi ter tako pripravljen za obratovanje. 
Ob zagonu je na regulatorju potrebno nastaviti trenutni  as in datum (  poglavje 1.5). 

1.1  Elementi za upravljanje  

Elementi za upravljanje so razvrš eni na  elni strani regulatorja; zaš iteni so z vratci iz 
plasti nega stekla. 

1.1.1 Gumb za upravljanje in tipka za preklapljanje 

Gumb za upravljanje 

Vrtenje  :  
Prikazi, izbiranje parametrov in funkcijskih blokov 

Pritiskanje   : 
Potrjevanje izvedene izbire ali nastavitve 

Tipka za preklapljanje 
(pritisnemo s kemi nim svin nikom ali koni astim 
predmetom)   

Preklapljanje med uporabniškim ter parametrirnim in 
konfigurirnim nivojem 
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1.1.2 Vrtljivo stikalo 

S pomo jo treh vrtljivih stikal lahko na levi polovici skale dolo amo na in obratovanja, na 
desni polovici pa bistvene parametre posameznega regulacijskega kroga. 
Zgornje in srednje vrtljivi stikali sta dodeljeni ogrevalnim krogom (prim. stran 120). Srednje 
vrtljivo stikalo v primeru postrojenja brez drugega ogrevalnega kroga nima funkcije. 
Spodnje vrtljivo stikalo je dodeljeno ogrevanju sanitarne vode. 

Vrtljivi stikali ogrevalnih krogov – na in obratovanja 
Avtomatsko obratovanje 
s preklapljanjem med dnevnim in no nim na inom 
obratovanja 

Dnevno obratovanje (nazivno) 
   

No no obratovanje (znižano) 

Regulacijsko obratovanje izklopljeno (deluje samo 
zaš ita proti zmrzovanju) 

                                        

Ro no obratovanje: odstotkovno podajanje nastavne 

vrednosti in vklapljanje  rpalk    

Vrtljivi stikali ogrevalnih krogov – parametri 

Zahtevana dnevna temperatura (nazivna sobna       
temperatura) 

Zahtevana no na temperatura (znižana sobna    
temperatura) 

!asovni intervali delovanja ogrevanja 

Na in obratovanja »zabava« 

Sistemski  as: nastavljanje  asa, datuma in leta 

Vrtljivo stikalo sanitarne vode – na in obratovanja  
Avtomatsko obratovanje 
s preklapljanjem med  asovnimi intervali z 

            dopuš enim in prepre enim ogrevanjem sanitarne 

    vode 

Ogrevanje sanitarne vode izklju eno, deluje samo 
zaš ita proti zmrzovanju 

Ro no obratovanje: odstotkovno podajanje  
nastavne vrednosti in vklapljanje  rpalk    
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Vrtljivo stikalo sanitarne vode – parametri 
  
Zahtevana vrednost temperature sanitarne 
vode 

!asovni intervali ogrevanja sanitarne vode 

!asovni intervali delovanja cirkulacijske  rpalke   
 sanitarne vode 

Na in obratovanja »zabava« 

_______________________________________________________________________ 
Napotek: 
 e je ve! vrtljivih stikal hkrati v položaju »parametri« (desna stran), na zaslonu utripa 
simbol  . Upravljanje tedaj ni mogo!e. 
_______________________________________________________________________ 

1.2 Na ini obratovanja 

Dnevno obratovanje (nazivno) 

Neodvisno od prednastavljenega  asa delovanja in nastavljenega poletnega na ina 
obratovanja so v vsakem  trenutku izregulirane za nazivno obratovanje nastavljene 
zahtevane vrednosti. 

No no obratovanje (znižano) 

Neodvisno od nastavljenega  asa delovanja so v vsakem  trenutku izregulirane zahtevane 
vrednosti, nastavljene za obratovanje z znižano temperaturo 

Avtomatsko obratovanje 

Znotraj nastavljenih delovnih  asovnih intervalov se izvaja dnevni na in obratovanja, izven 
delovnih  asovnih intervalov pa no ni na in obratovanja, razen  e je regulacijsko delo-
vanje izklju eno vsled temperature okolice. Regulator avtomatsko preklaplja med obema 
na inoma obratovanja. 

Ro no obratovanje   

Ro no krmiljenje ventilov in  rpalk (  3. poglavje). 
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1  Avtomatsko obratovanje 

2  Dnevno obratovanje 
    (nazivno) 

3  No no obratovanje 
    (znižano) 

4   Po itnice 

5   Prazniki 

6   Zaš ita proti zmrzovanju 

7   Obratovalna motnja 

8   Obto na  rpalka UP1* 

9   Ventil Rk1: ODPRT 

10 Ventil Rk1: ZAPRT 

11 Napajalna  rpalka  
     grelnika SLP 

12  Izhod bA9* 

13  Cirkulacijska  rpalka 
      UP5* 

14  Zahteva po pripravi  
tople sanitarne vode 

15 Obto na  rpalka UP2* 

16 Ventil Rk2: ODPRT 

17 Ventil Rk2: ZAPRT 

18 Delovni  asovni interval 

19 Dodelitev regulac. krogov: 

    

* UP1, UP2, SLP, UP5, bA9 predstavljajo možnosti za izbor  rpalk pri ro nem na inu 
obratovanja. 

Slika 1 · Simboli 

Stanje regulatorja je mogo e od itati na uporabniškem nivoju (  poglavje 1.4). 

: ogrevalni krog 1  

: ogrevalni krog 2 
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1.4 Od itavanje podatkov 

!as, datum, praznike in po itnice, kakor tudi dejanske temperature priklju enih tipal in 
njihove zahtevane vrednosti lahko od itate s pomo jo gumba za upravljanje.  
______________________________________________________________________ 
Napotek: 
Podatke je mogo!e od!itati tudi na uporabniškem nivoju »ro!no obratovanje«. 
V ta namen izberite in potrdite prikaz Info, nato pa ravnajte kot je napisano v  
nadaljevanju. 
______________________________________________________________________ 

Potek nastavljanja: 

 Izbiranje vrednosti. 
Na prikazovalniku se glede na konfiguracijo regulatorja ena za drugo prikazujejo 
razli ne podatkovne to ke: 

         

Primerjajte zahtevano oz. mejno vrednost temperature z dejansko vrednostjo. 
Ko je na prikazovalniku izpisan  as, je s pritiskom na gumb za upravljanje mogo e prikazati 
datum. 

      

!as 

Sobna temperatura, ogrevalni krog 1, 2 

Temperatura okolice, ogrevalni krog 1, 2 

Temperatura na tipalu predtoka VF, ogrevalni krog 1, 2 

Temperatura na tipalu predtoka VF1, primarni krog prenosnika toplote      

Temperatura na tipalu predtoka VF2, krog sanitarne vode 

Temperatura na tipalu sprejemnikov son ne energije VF3 

Temperatura na tipalu povratka RüF 

Temperatura na tipalu grelnika SF1 

Temperatura na tipalu grelnika SF2 

Temperatura na tipalu grelnika SF3 

Temperatura na tipalu predtoka VF4 
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1.5 Nastavljanje sistemskega  asa 

Trenutni  as in datum je potrebno nastaviti takoj po zagonu ter v primeru izpada elektrike 
za ve  kot 24 ur. 

Potek nastavljanja: 

  

Zgornje vrtljivo stikalo zavrtite na podatkovno 

to ko  »Sistemski  as« (na desni strani). 
Prikaz na prikazovalniku: trenutni  as 

Nastavite trenutni  as. 

Potrdite trenutni  as. 
Prikaz na prikazovalniku: letnica 

Nastavite letnico. 

Potrdite letnico. 
Prikaz na prikazovalniku: datum (dan.mesec) 

Nastavite datum. 

Potrdite datum. 
Prikaz na prikazovalniku: trenutni  as 

Vrtljivo stikalo zavrtite nazaj na želeni na in 
obratovanja (leva stran). 
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1.6 Nastavljanje  asov delovanja 

Za vsak dan v tednu je mogo e nastaviti tri delovne  asovne intervale (intervale 
delovanja. 
!e potrebujemo samo en delovni interval, morata biti za etni in kon ni  as drugega 
delovnega intervala identi na. Tretji delovni interval tedaj ne bo prikazan. 
!e sta potrebna dva delovna intervala, morata biti za etni in kon ni  as tretjega 
delovnega intervala identi na. 

Delovne  asovne intervale za posamezne regulacijske kroge je mogo e nastaviti enega 
za drugim s pomo jo naslednjih vrtljivih stikal: 

  Delovni intervali__ _________________  Vrtljivo stikalo__________Položaj 
  Ogrevalni krog 1 / primarni krog prenosnika toplote zgornji 

  Ogrevalni krog 2 / sekundarni ogrevalni krog         srednji 

  Priprava tople sanitarne vode                                   spodnji 

  Cirkulacijska  rpalka                                               spodnji 

   Parameter_________________ Tov. nast.* Razpon vrednosti_______________________  
  !asovno obdobje/dan                     1-7   1-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pri  emer je 1-7= vsak  

dan, 1= ponedeljek, 2= torek,…7= nedelja 
  Za etek prvega delov. intervala  06:00    00:00…24:00; v 15-minutnih korakih 
  Konec prvega delov. intervala 22:00    00:00…24:00; v 15-minutnih korakih 
  Za etek drugega delov. intervala 22:15    00:00…24:00; v 15-minutnih korakih 
  Konec drugega delov. intervala 22:15    00:00…24:00; v 15-minutnih korakih 
  Za etek tretjega delov. intervala -            00:00…24:00; v 15-minutnih korakih 
  Konec tretjega delov. intervala__ -_____  00:00…24:00; v 15-minutnih korakih ____    __ 
* Tovarniška nastavitev velja za ogrevalni krog 1 / primarni krog prenosnika toplote (zgornje vrtljivo
   stikalo). 
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Postopek nastavljanja:                           Ustrezno vrtljivo stikalo zavrtite v 
                                                                  položaj »delovni intervali«. 

  Prikaz na prikazovalniku: 1-7  

Za vnos  asovnih intervalov po posameznih dnevih v enakem zaporedju ponovite v sivem 
okvirju opisane korake. 

Vrtljivo stikalo zavrtite nazaj na želeni na in obratovanja (leva stran). 
_______________________________________________________________________  
Napotek: 
Menija 1-7 ne uporabljajte za kontrolo nastavljenih delovnih intervalov. 
 e ta meni odprete po že izvedenem nastavljanju, se bodo za ponedeljek nastavljeni 
spremenjeni intervali  delovanja prenesli na vse ostale dneve tedna. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

      Izberite  asovno obdobje/dan, za katerega  
         želite dolo iti delovne  asovne intervale: 
         1-7=dnevni 
         1=ponedeljek, 2=torek, …, 7=nedelja  

     Za  asovno obdobje/dan aktivirajte urejevalni  
        na in 

        Prikaz na prikazovalniku: START,   utripa 

     Nastavite  as za etka intervala  

         (v 15-minutnih korakih). 

     Potrdite  as za etka intervala 

        Prikaz na prikazovalniku: STOP   

  

     Nastavite  as konca intervala 
         (v 15-minutnih korakih).        

     Potrdite  as konca intervala. 
        Prikaz na prikazovalniku: START   
        Drugi delovni  asovni interval nastavite  
        analogno prvemu.  
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1.7 Nastavljanje na ina obratovanja »zabava« 

S funkcijo na in obratovanja »zabava« se dnevni na in obratovanja regulatorja – 
odstopajo  od nastavljenih delovnih  asovnih intervalov –  nadaljuje oz. sproži za  as, 
nastavljen s  asovnim stikalom »zabava«. Odštevanje  asa, nastavljenega s  asovnim 
stikalom »zabava«, se pri ne takoj ko vrtljivo stikalo zavrtimo nazaj na položaj 
»avtomatsko  obratovanje«. Po izteku nastavljenega  asa, je funkcija 
»zabava« ponovno nastavljena na 00.00 (izklopljeno). 

Na in obratovanja »zabava« za želene regulacijske kroge nastavite z vrtljivimi stikali
enega za drugim: 

 _!asovno stikalo »zabava«______ _____________ __Vrtljivo stikalo___Položaj 

   Ogrevalni krog 1 / primarni krog prenosnika                  zgornje                  

   Ogrevalni krog 2 / sekundarni ogrevalni krog                zgornje                  

   Krog sanitarne vode                                                      zgornje                  

Potek nastavljanja: 

      Ustrezno vrtljivo stikalo zavrtite na parameter »na in obratovanja zabava«. 
      Prikaz na prikazovalniku: 00:00  ali preostali  as, nastavljen za na in obratovanja  
      »zabava«. 

  Nastavite želeno trajanje enkratnega  asovnega intervala delovanja. 

      Zavrtite vrtljivo stikalo na položaj  »avtomatsko obratovanje« (leva stran). 

   
_______________________________________________________________________  
Napotek: 
Potek !asa, nastavljenega s funkcijo »zabava«, se prikazuje v 15-minutnih korakih. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Parameter_______________________      __     Tov. n.______ Razpon vrednosti_____ 
Nadaljevanje oz. za etek nazivnega obratovanja 0 h                  0…48 h 
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1.8 Priklic razširjenega uporabniškega nivoja 

Po vnosu gesla 1999 so poleg podatkovnih to k, navedenih v poglavju 1.4, dostopne še 
slede e informacije: 

Mo 
Pretok 
Prazniki  (možno urejanje) 

Po itnice  (možno urejanje) 
Pozicija ventilov 
Informacije o statusu modema 
Informacije o statusu štev nega vodila 
Stanje binarnih vhodov 
Obratovalne ure  rpalke solarnega kroga 

Odpiranje razširjenega uporabniškega nivoja: 

 Preklopite na parametrirni in konfigurirni nivo. 
 Prikaz na prikazovalniku: 0 0 0 0  

 Vnesite geslo 1999. 

Potrdite geslo. 
Prikaz na prikazovalniku: trenutni  as 

_______________________________________________________________________  
Napotek: 
Ob ponovnem vnosu gesla 1999 dodatne informacije izginejo. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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1.8.1 Vnos praznikov 

Ob praznikih veljajo nedeljske nastavitve intervalov delovanja. Nastaviti je možno najve 
20 prazni nih dni. 

Potek nastavljanja: 

Na razširjenem uporabniškem nivoju izberite 
parameter »Prazniki«. 

          Prikaz na prikazovalniku: 

Odprite parameter »Prazniki« 

!e ustreza, izberite prikaz - - - -. 

Za vnos nadaljnjih praznikov ponovno izberite prikaz - - - - in ponovite korake v sivem 
okviru. 

   Izberite prikaz End. 

   Zapustite parameter »prazniki«. 
_______________________________________________________________________  
Napotek: 
Praznike lahko vnesete tudi na nivoju PA5    poglavje 2.3). 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Izbris praznikov: 

   V parametru »prazniki« izberite praznik, ki ga želite izbrisati. 

   Potrdite izbiro. 

   Izberite prikaz  - - - -. 

   Izbrišite praznik. 
_______________________________________________________________________  
Napotek: 
Praznike, ki se ne nastopajo vsako leto na isti dan, je potrebno najkasneje ob koncu leta 
izbrisati, da bi ne bili samodejno preneseni na naslednje leto. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Parameter_________________   Tov. n._____ Nivo / Razpon vrednosti_______________ 
Prazniki                                          -                     Razširjeni obratovalni nivo /  01.01. …31.12 

    Za »prazniki« aktivirajte urejevalni na in. 
         utripa 

    Nastavite praznik. 

     Potrdite praznik. 
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1.8.2 Vnos po itnic 

V  asu po itnic deluje naprava nepretrgoma v znižanem na inu. Naprava je zaš itena 
proti zmrzovanju. Nastaviti je možno najve  10 po itniških terminov. 

Postopek nastavljanja: 

    Na razširjenem uporabniškem nivoju izberite  

        parameter »po itnice«. Prikaz na  

        prikazovalniku: 

    Odprite parameter »po itnice«. 

        Prikaz na prikazovalniku: START, - - . - - 

     !e ustreza, izberite prikaz - - - -. 

Za vnos nadaljnjih po itniških obdobij ponovno izberite prikaz - - - - in ponovite korake v 
sivem okvirju. 

   Izberite prikaz End. 

   Zapustite parameter »po itnice«. 
_______________________________________________________________________  
Napotek: 
Po!itnice lahko vnesete tudi na nivoju PA5 (   poglavje 2.3). 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Izbris po itnic: 

   V parametru »po itnice« izberite za etek po itniškega obdobja, ki ga želite izbrisati. 

   Potrdite izbiro. 

   Izberite prikaz  - - - -. 

   Izbrišite po itnice. 

Parameter_________________   Tov. n.__ Nivo / Razpon vrednosti_______________ 
Termin po itnic (START, STOP)      -                     razširjeni obratovalni nivo /  01.01. …31.12 

    Za »za etek po itnic« aktivirajte urejevalni  
        na in.   utripa 

    Nastavite za etek po itnic. 

     Potrdite za etek po itnic. 
         Prikaz na prikazovalniku: STOP, - -.- - 

    Nastavite konec po itnic. 

     Potrdite konec po itnic. 
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_______________________________________________________________________  
Napotek: 
Vnesena po!itniška obdobja je potrebno najkasneje ob koncu leta izbrisati, da bi ne bila 
samodejno prenesena na naslednje leto. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

1.9 Nastavljanje zahtevanih vrednosti temperatur 

Za ogrevalna kroga lahko v regulatorju prednastavimo zahtevano temperaturo v prostoru 
podnevi (zahtevana dnevna temperatura) in pono i (zahtevana no na temperatura). 
Za krog sanitarne vode je mogo e nastaviti temperaturo, na katero naj bi se ogrela 
sanitarna voda. 

Zahtevane vrednosti temperatur za zadevne regulacijske kroge nastavite eno za drugo z 
vrtljivimi stikali: 

_Zahtevana temperatura________________________________        Vrtljivo stikalo     Položaj 
  Ogrevalni krog 1 / primarni krog prenosnika: zahtevana dnevna temp. zgornje                 

  Ogrevalni krog 1 / primarni krog prenosnika: zahtevana no na temp. zgornje                 

  Ogrevalni krog 2 / sekundarni ogrevalni krog: zahtevana dnevna temp. srednje 

  Ogrevalni krog 2 / sekundarni ogrevalni krog: zahtevana no na temp. srednje 

  Krog sanitarne vode: zahtevana temperatura sanitarne vode                   spodnje              

Potek nastavljanja: 

        Ustrezno vrtljivo stikalo zavrtite na položaj »zahtevana temperatura«. 
        Prikaz na prikazovalniku: vrednost temperature 

    Nastavite vrednosti temperature. 
        Zavrtite vrtljivo stikalo na položaj za želeni na in obratovanja (leva stran). 

Parameter____________                      Tov. n.__ Vrtljivo stikalo / Razpon vrednosti____ 
Zahtevana dnevna temperatura                        20°C           zgornje, srednje / 0…40°C 
Zahtevana no na temperatura                         15°C           zgornje, srednje / 0…40°C 
Zahtevana temperatura sanitarne vode      45°C          spodnje / min…maks. temp. san. vode  
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PA1/CO1:   ogrevalni krog 1 / primarni krog    

                   prenosnika 

PA2/CO2:   ogrevalni krog 2 / sekundarni   

                   ogrevalni krog  

PA4/CO4:   ogrevanje sanitarne vode 

PA5/CO5:   za vse tipe postrojenj 

PA6/CO6:   komunikacijski parametri / 

              komunikacija s števčnim vodilom 

CO7:  vodilo naprav 

CO8:  napaka inicializacije 

Anl.:  karakteristična številka 

postrojenja 

Slika 2 · Struktura nivojev TROVIS 5576 
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Prenosnik toplote Alfa Laval
Kratka Navodila 
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Slika 1 Slika 2

Slika 3

Zaščita pred pregretjem

Zaščitite prenosnik tako, 
da okoli priključkov 
nanesete pasto ali trak 
za varjenje.

Model I Model II

Nastavljivo podnožje Fiksno podnožje

2A 2B

2C

2D
Potrebno za več kot 
30 plošč

Talni in stenski podporni nosilec
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Napisna ploščica tip 1, PED standard

Napisna ploščica tip 2, PED nerjavno jeklo, opcijsko
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Giaflex
Napisna ploščica tip 3, ASME

Napisna ploščica tip 4, PED po meri stranke, opcijsko
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Type:            -
Manufacturing No:    -
Manufacturing date:  -

Fluid group

Part No.
XX

TS °C -X/+Y -X/+Y -X/+Y PS

bar -1/X -1/X -1/X PT
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Namenjena uporaba
Lamelasti toplotni izmenjevalniki (BHE) so zasnovani za prenos 
toplote, ki bo ustrezala zahtevam širše uporabe, kot so zamrzovanje, 
ogrevanje bivalnih prostorov, ogrevanje in hlajenje industrijskih pros-
torov in v obdelovalni industriji. 
Definicija pojmov

Plošče z oznakami
Obstajajo različni tipi plošč z oznakami, odvisno od vrste dovoljenja za tlačno 
posodo.

Plošča z oznakami vsebuje:
1. Logotip.
2. Ime proizvajalca.
3. Oznaka nacionalne uprave in serijska številka.
4. Številka člena.
5. Tip prenosnika.
6. Proizvodna ali serijska številka.
7. Leto ali datum proizvodnje.
8. Mesta priključkov glede na vrsto tekočine.
9. Maksimalne dovoljene obratovalne temperature.
10. Maksimalni dovoljeni obratovalni tlaki.
11. Preizkusni tlak.
12. Datum tlačnega preizkusa.
13 Prostornina vsakega prostora.
14 Dovoljene obratovalne temperature in tlaki.
15 Delovno območje.
16 Opis vsakega prostora.
17 Skupina tekočine.
18 Informacije o kupcu.
19 Možna mesta priključkov.
20 Črtna koda.
21 Znak odobritvenega organa. (spodnje oznake CE ne veljajo za ploščo z oznakami tip 3) 

– CE-0409 BHE Manufacturing, Ronneby, Švedska
– CE-0036 Alfa Laval (Jiangyin) Manufacturing Co., Ltd, Jiangyin City, PRC
– CE-0948 Alfa Laval S.p.A. Alonte, Italija.
Za enote brez oznake CE: Direktiva 97/23/ES člen 3,3 (velja samo za plošči z oznakami tipa 1 in 4)

Opozorilo: Vrsta nevarnosti
OPOZORILO opozarja na možno nevarnost,  ki lahko, če je ne odpravite, 
povzroči smrt ali resno  telesno poškodbo.

Svarilo: Vrsta nevarnosti
SVARILO opozarja na možno nevarnost,  ki lahko, če je ne odpravite, 
povzroči majhno ali zmerno  telesno poškodbo.

Upoštevaj: 
UPOŠTEVAJ opozarja na možno nevarnost, ki lahko, če je ne odpravite, 
poškoduje lastnino.

Upoštevaj: 
•Uporabljajo se lahko drugi tipi plošč z oznakami. Za po- drobne informacije 

se obrnite na predstavnika podjetja Alfa Laval.

•Nekateri tehnični podatki niso namenjeni za vse tipe plošč z oznakami
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Zahteve

Montaža

Montaža mora biti opravljena z opremo, ki ščiti toplotni izmenjevalnik pred tlaki in 
temperaturi, ki niso v skladu z odobrenimi minimalnimi in maksimalnimi vrednostmi 
navedenimi na plošči z oznakami.

Za najboljšo prevajanje toplote mora biti toplotni iz-menjevalnik priključen tako, da bo 
omogočal pretok medija skozi toplotni izmenjevalnik v nasprotni smeri (proti toku)..

Vgradnja

V togem sistemu cevi lahko majhne toplotne izmenjevalnike (s težo od 1 do 6 kg) 
obesite neposredno na cevi (Shema 2A). Večje toplotne izmenjevalnike morate 
zavarovati s podporniki (Shema 2D), namenjenimi za določen toplotni izmenjevalnik 
(dodatek), z jermeni (Shema 2C) ali s pritrditvenimi vijaki (Shema 2B). Pri posebnih 
naročilih so pritrditveni vijaki lahko privarjeni na sprednjo ali zadnjo stran. Moment 
privijanja za vijake M6 znaša 3,8 Nm, vijake M8 znaša 9,5 Nm in za vijake M10 znaša 
19,0 Nm. 

Opozorilo: Toplotni izmenjevalnik mora obratovati in biti nameščen tako, 

da preprečuje tveganja telesnih poškodb ali poškodbe lastnine.

Upoštevajte: Če ni drugače navedeno, za hlajenje veljajo podatki o izdelku za 

običajne hladilne tekočine, npr. HFC in HCFC. Pred uporabo toplotnega iz-

menjevalnika z vnetljivimi, strupenimi ali nevarnimi tekočinami (npr. ogljikovodiki) 

morate upoštevati ustrezne varnostne predpise za ravnanje s takšnimi 

tekočinami. Za več informacij obiščite spletno mesto dobavitelja.

Svarilo: Da si na ostrih robovih ne poškodujete rok, morate pri 

rokovanju lamelastega toplotnega izmenjevalnika vedno uporabljati 

zaščitne rokavice.

Upoštevaj: Pred nameščanjem cevi se prepričajte, da v prenosniku ni tujkov.

Svarilo: Med montažo upoštevajte nevarnost požara, tj. pazite na razdaljo do 

vnetljivih snovi.

Svarilo: Nikoli ne dvigujte za priključke. Za dviganje uporabljajte jermena. Jermene 

namestite kot prikazuje shema 1.

Upoštevajte: Pri izparevanju in pri uporabi, kjer se pojavi fazna sprememba medija, 

morate toplotni izmenjevalnik namestiti navpično z ravno cevjo (z dolžino vsaj 150-200
mm) med razširitvenim ventilom in vhodno odprtino za hladilno tekočino.

Upoštevaj: V primeru vibracij uporabite proti vibracijske nosilce, kot to prikazuje 

shema 2A.

Upoštevaj: Toplotne izmenjevalnike, ki imajo distribucijski sistem za hladilno tekoči-

no, morate namestiti tako, da bo sistem na dnu. 

Upoštevajte: Cevi morate ustrezno pritrditi in hkrati obremenitve ne smejo presegati 

vrednosti navedene v tabeli "Mejne vrednosti za obremenitve priključkov" na notranji 

strani naslovnice.
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Priključki (Shema 3)
Priključi z navoji – Uporabite momentni ključ za pritrditev cevi in pazite na 
določene mejne vrednosti. Nekaterim modelom so priloženi priključki tipa Victaulic.
Spajkalni priključki – Očistite z drgnjenjem in razmaščevanjem različnih površin. 
Uporabite kovino za spajkanje, ki je primerna za materiale, ki jih spajkate, ter pri tem 
pazite na ustrezno temperaturo za spajkanje. Za več informacij glejte dokument 
"Spajkanje cevi za lamelasti toplotni izmenjevalnik" ali se obrnite na predstavnika Alfa 
Laval.
Varjeni priključki – Varjeni deli TIG ali MIG. Zbrusite notranji in zunanji del cevi in, če 
je prirezana, prirezan konec vsaj 25 mm stran od roba cevi proti notranjosti. S tem 
boste preprečili kontaminacijo z bakrom na zvarjenem mestu, ki lahko povzroči, da 
le-to poči.

Nevarnost zamrzovanja

Zaščita pred zamašitvijo
Za zaščito pred možno prisotnostjo tujkov uporabite filter. Če ste negotovi glede 
največje velikosti delcev, se posvetujte z dobaviteljem ali poiščite informacije o izdelku 
na spletnem mestu dobavitelja.
Krmiljenje in obratovanje

Upoštevajte: V primeru spajkanja in varjenja lahko toplotni izmen-
jevalnik zaščitite pred prekomernim segrevanjem, če okoli priključka ovi-
jete mokro krpo. Prekomerno segrevanje lahko stopi notranji spajkani
material znotraj toplotnega izmenjevalnika. Glejte shemo 3.

Svarilo: Ko odklapljate toplotni izmenjevalnik s cevi, uporabite us-
trezno zaščitno opremo, kot so zaščitni škornji, zaščitne rokavice in
zaščito za oči, odvisno od medija v toplotnem izmenjevalniku.

Svarilo: Upoštevajte nevarnost zamrzovanja pri nizkih temperaturah,
da s tem preprečite okvaro toplotnega izmenjevalnika. Toplotne
izmenjevalnike, ki ne obratujejo, morate sprazniti in osušiti, če je
prisotna nevarnost zamrzovanja.

Upoštevajte: Če želite preprečiti škodo zaradi zamrzovanja, morate
uporabljenemu mediju primešati sredstvo proti zam-rzovanju pri delovnih
pogojih pod njegovim lediščem.
Upoštevajte: Če ga uporabljate ko izparilnik
•Uporabite tokovno stikalo ali nizko tlačno stikalo.
•Uporabite termostat proti zamrzovanju in tokovni up- ravljalnik, da s
tem zagotovite konstantni pretok vode pred, med in po delovanju
kompresorja.
• Izogibajte se tako imenovanem "pump-down" delovanju, tj. praznjenje
izparilnika z zagonom kompresorja po izklopu vse dokler ni dosežen
prednastavljen tlak hladilnega sredstva. Temperatura lahko pri tem pade
pod ledišče slanice, kar lahko poškoduje izparilnik.

Svarilo: Toplotnega izmenjevalnika ne uporabljajte za medije (npr.
deionizirana voda)/instalacij (npr. pocinkane cevi), ki bi lahko (kemično/
elektrokemično) vplivale na plošče (nerjavno jeklo) in material za var-
jenje (baker). 

Upoštevaj: Baker lahko povzroči korozijo v instalacijah iz različnih ma-
terialov
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Zaščita pred toplotno in/ali tlačno utrujenostjo
Nenadne spremembe v temperaturi in tlaku lahko povzročijo poškodbo toplotnega 
izmenjevalnika zaradi utrujenosti materiala. Zaradi tega morate upoštevati naslednje, 
da s tem zagotovite obratovanje toplotnega izmenjevalnika brez nihanja vrednosti 
tlaka/ temperature.
• Namestite temperaturni senzor čim bližje izhodni odprtini toplotnega izmenjevalni-

ka.
• Izberite ventile in opremo za reguliranje, ki omogočajo stabilno temperaturo/tlak v 

toplotnem izmenjevalniku.
• Preprečite vodni kamen z uporabo ventilov za hitro zapiranje, npr. zapiralni ventili.
• Pri avtomatiziranih instalacijah je potrebno vklop in izklop črpalk ter delovanje 

ventilov programirati tako, da sta amplituda in frekvenca tlačnih spre-memb čim 
manjši.

Izolacija
Toplotni in hladilni izolaciji sta na voljo posebej.

Odpravljanje težav
Za pravilno delovanje toplotnega izmenjevalnika preverite ali:
• so cevi priključene na toplotni izmenjevalnik v skladu z navodili v tem priročniku.
• je toplotni izmenjevalnik povsem čist in brez usedlin. 

• krmilno vezje je pravilno prednastavljeno in ni zamrzovanja.
Čiščenje
Oprema omogoča čiščenje na mestu. Za nasvet o primernem procesu čiščenja, se 
posvetujte z dobaviteljem ali obiščite spletno mesto dobavitelja. Oseba, ki je odgov-
orna za obratovanje, mora zago-toviti, da se uporablja pravilna metoda čiščenja in 
hkrati mora določiti ustrezne intervale čiščenja.

Upoštevaj: Upoštevajte, da se lahko mejne temperaturne vrednosti izo-
lacije in toplotnega izmenjevalnika razlikujejo.

Upoštevaj: Delci in tkanine lahko zamašijo toplotni izmenjevalnik. Visok
padec tlaka ali znižan toplotni izkoristek pomeni, da je toplotni izmen-
jevalnik umazan.

Upoštevaj: Embalažo plošče ne smete odpreti.
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Kombiniran ventil z električnim pogonom Samson 
2488/5824 + 2488/5825

Kratka navodila 



Splošna varnostna opozorila

Regulator volumskega pretoka sme vgraditi, dati v obratovanje in vzdrževati le 
strokovno usposobljeno in poučeno osebje ob upoštevanju priznanih tehničnih
pravil. Pri tem je treba zagotoviti, da posegi ne ogrožajo zaposlenih ali 
tretjih oseb. 
Opozorilne napotke, zlasti za vgradnjo, zagon in vzdrževanje, nave-
dene v teh Navodilih, je treba brezpogojno upoštevati.

Regulator izpolnjuje zahteve evropske smernice 97/23/ES za tlačno opremo.
Pri ventilih, ki so označeni z znakom CE, so informacije o uporabljenem
postopku ocenjevanja skladnosti podane v Izjavi o skladnosti. Na zahte-
vo je na voljo ustrezna Izjava o skladnosti.

Za strokovno neoporečno uporabo je treba zagotoviti, da je regulator vgrajen 
le tam, kjer obratovalni tlak in temperature ne presegajo kriterijev za
dimenzioniranje, upoštevanih ob naročilu.
Za škodo, nastalo zaradi zunanjih sil ali drugih zunanjih vplivov, proizva-
jalec ne odgovarja!
Nevarnosti na regulatorju, ki jih utegnejo predstavljati pretakani 
mediji, obratovalni tlak in gibljivi deli, je treba preprečiti z ustreznimi 
ukrepi.

Predpostavljen je ustrezen transport in strokovno korektno skladiıčenje
naprave.

Električni pogon je predviden za obratovanje v sistemih jakega toka. Pri
priključitvi in vzdrževanju je treba upoıtevati zadevne varnostne pred-
pise.
Uporabljajte le take izklopne naprave, ki so zavarovane proti nehotene-
mu ponovnemu vklopu. Pri izvajanju nastavitev na delih pod napetostjo 
ravnajte previdno; v nobenem primeru ne odstranjujte prekritja!

Pomembno! Pri demontaži regulatorja je treba zagotoviti, da je zadevni del
postrojenja tlačno razbremenjen ter v odvisnosti od medija tudi izprazn-
jen. 
V odvisnosti od aplikacije bi naj bil ventil pred pričetkom del ohlajen ali 
ogret na temperaturo okolice.

Pri regulaciji medijev, ki lahko zmrznejo, je treba napravo zaščititi proti
zmrzovanju.
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1 Sestava in delovanje

Kombinacija naprav je sestavljena iz
regulatorja volumskega pretoka in
napetostno-deformacijsko priključenega
električnega pogona tipa 5824 ali
tipa 5825 z vračanjem v varnostni položaj.

Osnovna naprava je opremljena s
priključnim kosom za priključitev
električnega pogona. To omogoča
priključitev regulirnega signala električne
regulacijske naprave za potrebe dodatne
temperaturne regulacije, ki se izvaja s
spreminjanjem položaja zaslonke.

Pretok skozi ventil poteka v smeri puščice,
pri tem določata volumski pretok prosti
površini, ki ju določata nastavljiva dušilka
(zaslonka) (8.5) in stožec ventila (3).

Vgrajena vzmet (5) določa končno vrednost
tlačne razlike na omejitvi 0,2 bar.

Višji tlak pred dušilko (zaslonko) se prek
krmilne napeljave (7) prenaša na stran
višjega tlaka pogona. Nižji tlak, ki nastaja
za dušilko, učinkuje prek izvrtine v stožcu
ventila na nižjetlačno stran regulirne mem -
brane (6.1). Na regulirni membrani se
diferenčni tlak (tlačna razlika na omejitvi), ki 
ga ustvari dušilka (zaslonka), pretvori v
regulirno silo. Ta sila služi za premikanje
stožca ventila v odvisnosti od sile regulirne
vzmeti (5).

2 Vgradnja

2.1 Vgradni položaj

Naprave je treba vgraditi v cevne napel-
jave, ki potekajo vodoravno, pri tem pa 
se mora puščica na ohišju ujemati s smer-
jo pretoka. Električni pogon mora biti nad 
ohišjem ventila.

Pri izolaciji regulacijskega ventila pogona in 
prekrivne matice ni dopustno izolirati. 

Preveriti je treba, ali dopustna temperatura
okolice, zlasti na drogu pogona (10.1), ni
presežena. Po potrebi je treba vstaviti po-
daljševalni kos (izolirni vmesni kos; št. art. 
1990-1712) (prim. mersko risbo v “8 Mere
v mm in mase”). Meja izolacije je tedaj ca.
25 mm nad  robom ohišja ventila.

Napotek!                                              
Pri vgradnji in obratovanju električnega
pogona je treba brezpogojno upoštevati
Navodila za obratovanje EB 5824.           
Pri ventilih imenskega premera DN 15 do
25 se uporabljajo električni pogoni tipa
5824-10/-11 in 5825-10/-11 z gibom 7,5 
mm.                                                       
Pri ventilih DN 32 do 50 so potrebni pogoni 
tipa 5824-20 in 5425-20 z gibom 12 mm.

2.2 Lovilnik umazanije

Ker lahko delci tesnil, ostanki varjenja in
druge nečistoče, ki jih nosi medij,  okrnijo
brezhibno delovanje in predvsem tesnost
zapiranja ventila, je treba pred reg u la tor
vgraditi lovilnik umazanije (SAM SON tipa
1NI). Lovilnik umazanije je treba vgraditi
tako, da se smer toka ujema z ulito puščico.
Filtrska posoda mora viseti navzdol. 
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Slika 2 Prerez

1 Ohišje ventila

2 Sedež

3 Vodilni nastavek 

s stožcem

4 Drog stožca

5 Regulirna vzmet

6 Pogon

6.1 Regulirna membrana

6.2 Vijaki

7 Krmilni vod

8 Priključni kos

8.1 Drog zaslonke

8.2 Nastavljalnik zaht. vred.

8.3 Regulirni vijak

8.4 El e ment za plombiranje

8.5 Zaslonka

10 Elektr. pogon

10.1 Drog pogona

10.2 Prekrivna matica

Pritezni momenti Nm

Prekrivna matica (10.2) 20

Vodilni nastavek (3)
15...25

32...50

70

110

Vijaki (6.2)
15...25

32...50

8

18

Priključni kos (8) 15...25

32...50

80

110

DN 15 do 25, PN 25

DN 15 do 25, PN 16

DN 32 do 50
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Paziti je treba, da je na voljo dovolj
prostora za demontažo sita.

2.3 Dodatna montažna dela

Priporočamo, da pred lovilnik umazanije in
za reg u la tor vgradite po en ročni zaporni
ventil, da bi tako lahko za potrebe čiščenja
lovilnika umazanije in del na regulatorju
ločili ta del od preostanka postrojenja.

Za nadzor tlakov, prisotnih v postrojenju, je
treba pred in za reg u la tor vgraditi po en
ma nom e ter.

3 Upravljanje

3.1 Zagon    

Pomembno!
Brezpogojno je treba paziti, da je zaslonka
(8.5) za omejitev volumskega pretoka pred
zagonom oz. tlačno obremenitvijo
regulatorjev odprta.                                 
V ta namen je treba drog električnega
pogona s pomočjo ročnega nastavljalnika
ali električnega regulirnega signala po-
makniti not er. Da bi bilo mogoče odpreti
zaslonko, je treba električne pogone z
varnostno funkcijo demontirati v brez-
napetostnem stanju.

Pri zagonu je treba postrojenje polniti
počasi. 

Pri tlačnem preizkusu postrojenja z vgra-
jenim regulatorjem je treba paziti, da
preizkusni tlak (upoštevajte maks. dop.
diferenčni tlak Dp) ne poškoduje mem-
branskega pogona. 

3.2 Nastavljanje zahtevane
vrednosti

Volumski pretok je mogoče nastaviti pri
montiranem in pri nemontiranem elek-
tričnem pogonu.

3.2.1 Nastavljanje brez pogona

Pri DN 15 do 25 se volumski pretok nas-
tavlja z inbus ključem velikosti 4 mm na
stranskem regulacijskem vijaku (8.3), pri
DN 32 do 50 pa z nastavljalnikom zahte-
vane vrednosti (8.2).

1. Regulacijski vijak (8.3) oz. nastavljalnik
zahtevane vrednosti (8.2) privijte v
desno do naslona, tako da je zaslonka
zaprta (pri DN 15 do 25 je zaslonka
(8.5) v stanju ob dobavi zaprta).

2. Na podlagi diagrama pretoka na strani 
7 določite potrebno število vrtljajev za
zahtevano vrednost volumskega preto-
ka.

(Pri DN 15 je za izbiro prave
nastavitvene krivulje merodajna
vrednost Kvs na tipski ploščici).

3. Začnite z vijakom, privitim do konca v
desno, in nastavite zahtevano vrednost
volumskega pretoka z vrtenjem v levo.
Preverite volumski pretok in ga po
potrebi korigirajte.

4. Nastavitev zavarujte s pomočjo
plombirne izvrtine oz. plombirnega
vijaka.
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3.2.2 Nastavitev pri pogonu
tipa 5824

1. Pomaknite drog pogona not er z
vrtenjem ročnega nastavljalnika v levo
ali z ustreznim regulirnim signalom
regulacijske priprave.

2. Nadaljnje nastavljanje izvedite tako, kot 
je opisano v pogl. 3.2.1.

3.2.3 Nastavitev pri pogonu
tipa 5825

1. Regulacijsko napravo nastavite na
ročno reguliranje, nato pa spremenite
regulirni sig nal tako, da se drog
pogona pomakne povsem not er,
vzmetni mehanizem pa se stisne.

Slika 3 Diagram pretoka

Vrtljajev vijaka za zahtevano vrednost

Vrtljaji vijaka za nastavljanje zahtevane vrednosti

Imenski premer 15 20 25 32 40 1) 50 1)

Vrednost KVS 0,4 1 2,5 4 6,3 8 12,5 16/20 2) 20/25 2)

Območje zaht.  

vred. volum.

pretoka m3/h

0,6...1,3 3) 0,8...2,3 3) 0,8...3,5 3) 2...5,8 3) 3...9,1 3) 4...14,1 3)

0,01...0,2 0,1...0,64 0,2...1,2 0,6...2,5 0,8...3,6 0,8...5 2...10 3...12,5 4...15

1) tudi kot izvedba s prirobničnim ohišjem         2) Vrednost KVS pri prirobničnem ohišju
3) pri prekoračitvi navedenih zahtevanih vrednosti se lahko poveča raven hrupa1)
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Če regulirni sig nal ni na voljo, lahko pogon
nastavite ročno. To je mogoče, če pri
odstranjenem čelnem pokrovu ohišja v
rdečo regulirno gred vstavite inbus ključ ve-
likosti 4 mm in ga sukate.

Pri tem ga sukajte le v nasprotni smeri
urinega kazalca in samo do točke, v kateri
se aktivira momentno stikalo v pogonu. 

Po varnostni sprožitvi magneta ni več
nobenega samopridrževanja, zato vzmetni
mehanizem potisne drog pogona nazaj v
varnostni položaj.

Pozor!
če je naprava pod napetostjo.

2. Nadaljnje nastavljanje izvedite tako, kot 
je opisano v pogl. 4.1.

Napotek: Pri ventilih DN 32 do 50, ki so
kombinirani s pogoni tipa 5821/5822, se
volumski pretok, ki je naveden v diagramu,
zmanjša za ca. 20 %.

4 Vzdrževanje - menjava delov

Reg u la tor volumskega pretoka ne zahteva
vzdrževanja, vendar pa je, zlasti na sedežu, 
stožcu in delovni membrani, podvržen nor-
malni obrabi. 

V odvisnosti od pogojev uporabe je treba
napravo v ustreznih intervalih kontrolirati,
da bi se tako izognili morebitnemu na-
pačnemu delovanju.

Če ventil ne zapira tesno, je mogoče, da sta 
sedež in stožec umazana ali zaradi obrabe
ne tesnita več. 

Pri velikih odstopanjih od nastavljene
zahtevane vrednosti, npr. pri močno
naraščajočem volumskem pretoku, je treba
preveriti tesnost regulirne mem brane in jo
po potrebi zamenjati. 

Pred izvajanjem montažnih del na
regulatorju volumskega pretoka je
treba napravo demontirati iz cevne
napeljave.                                    
V ta namen mora biti ustrezen del
postrojenja obvezno tlačno
razbremenjen in izpraznjen.         
Pred ločitvijo električnega pogona
od regulacijskega ventila obvezno
odklopite električno napajanje in
poskrbite, da ne bi prišlo do ne-
hotenega ponovnega vklopa.

4.1 Menjava zaslonke

1. Odvijte električni pogon s priključnega
dela ventila na prekrivni matici (10.2).

2. Popustite priključni kos (8) zaslonke z
natičnim ključem (št. art. 1280-3001,
glejte tudi pogl. 4.2, točko 4) in ga
izvlecite iz ohišje ventila. Pozor! pri DN
15 do 25 pred tem obvezno odvijte
regulirni vijak (8.3).

3. Zamenjajte dele in jih montirajte v
obratnem vrstnem redu.

Upoštevajte pritezne momente iz tabele na
sliki 2.
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4.2 Čiščenje oz. menjava
       stožca

1. Odvijte električni pogon s priključnega
dela ventila na prekrivni matici.

2. Odvijte krmilno napeljavo (7).

3. Odvijte vijake (6.2) ter odstranite
spodnjo membransko skodelo z
membrano (6.1) in membranskim
krožnikom.

4. Pri DN 15 do 25 odvijte z natičnim
ključem (št. art. 1280-3001) vodilni nas-
tavek stožca (3) in ga izvlecite. Natični 
ključ lahko izdelate npr. iz inbus 
nastavka za natični ključ (IN 19-19), če
v 19 mm inbus nastavek izvrtate 17 mm 
globoko izvrtino Æ 17 (slika 4).

Pri DN 32 do 50 najprej odvijte čep in
nato izvlecite stožec.

5. Sedež ohišja in strožec temeljito očistite. 
Preverite prehodnost krmilne napeljave
in navojne spojke.

Če je stožec poškodovan, je treba zamenjati 
celoten stožčev del.

6. Pri montaži ravnajte v obratnem vrstnem 
redu.

Upoštevajte pritezne momente iz tabele na
sliki 2.

4.3 Menjava mem brane

1. Odvijte električni pogon s priključnega
dela ventila na prekrivni matici.

2. Odvijte krmilno napeljavo (7).

3. Odvijte vijake (6.2) ter odstranite
spodnjo membransko skodelo z
membrano (6.1) in membranskim
krožnikom.

4. Zamenjajte membrano skupaj z
membranskim krožnikom.

5. Pri montaži ravnajte v obratnem vrstnem 
redu. Upoštevajte pritezne momente iz
tabele na sliki 2.

Pred privitjem pogona brezpogojno pazite,
da je membrana, ko jo vstavite v krožni
utor, poravnana z robom.

5 Opis tipske ploščice

Slika 4 Natični ključ Slika 5 Oznake

1 ID številka VAR

2 Oznaka tipa

3 Številka izdelka

4 Datum izdelave

v preostalih poljih: vrednost 

KVS ali CV

Končna vrednost tlačne razlike na omejitvi v 

bar ali psi

Območje zahtevane vrednosti volumskega 

pretoka m3/h

maks. dop. temperatura °C ali °F

2

3 4

1
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6 Iskanje napak

7 Poizvedbe

Pri poizvedbah naprošamo za naslednje
podatke:

4 tip naprave in imenski premer

4 navojni ali prirobnični priključek

4 številka izdelka

4 tlak pred in za ventilom

4 volumski pretok v m3/h

4 ali je vgrajen lovilnik umazanije

4 skica vgradnje

Napaka v
delovanju

Možen vzrok Odpravljanje

Zahtevana
vrednost
volumskega
pretoka je
prekoračena

Sedež in stožec ne
tesnita

Demontirajte ventil ter očistite sedež in stožec. Po
potrebi zamenjajte stožec (pogl. 4.2). V
nasprotnem primeru pošljite napravo v popravilo.

Regulirna membrana
defektna

Zamenjajte membrano (pogl. 4.3 ) ali pošljite
napravo v popravilo.

Krmilni vod zamašen Demontirajte in očistite krmilni vod.

Ventil za regulacijsko
nalogo prevelik

Ponovno izračunajte vrednost KVS in obvestite 
SAMSON.

Zahtevana
vrednost
volumskega
pretoka  ni
dosežena

Območje zahtevane
vrednosti napačno izbrano

Preverite območje zahtevane vrednosti in
obvestite SAMSON.

Sprožila se je varnostna pri-
prava, npr. omejevalnik tlaka

Preverite postrojenje, deblokirajte varnostno
pripravo.

Izvedel se je gib
električnega pogona ven

Preverite regulirni signal električne
regulacijske priprave.

Ni zadostnega
diferenčnega tlaka prek
postrojenja.

Razpoložljivi diferenčni tlak postrojenja
primerjajte z uporom postrojenja. 

min. dif. tlak = tlačna razlika na omejitvi +  ( &V/KVS)2

Lovilnik umazanije
zamašen

Izpraznite in očistite sito lovilnika umazanije

Ventil napačno vgrajen Smer toka medija uskladite s smerjo puščice

Regulacijska
zanka niha

Ventil za regulacijsko
nalogo prevelik

Ponovno izračunajte vrednost KVS in obvestite 
SAMSON.
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