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1. Uporaba 
 
Tlačna postaja PRESOMAT je primerna za uporabo v sistemih za pripravo tople vode po DIN EN 12828, kot 
tudi za sisteme za hlajenje in klimatizacijo v skladu s predpisi, ki veljajo za tlačne posode. Naloga vzdrževanja 
tlaka je vzdrževanje statičnega tlaka pri vseh obratovalnih pogojih in na kateri koli točki v ogrevalnem sistemu 
nad tlakom uparjanja pri največji dovoljeni temperaturi sistema ali nad zahtevanim statičnim tlakom. Postaja 
za vzdrževanje tlaka je zasnovana tako, da zagotavlja skladnost z dovoljenimi obratovalnimi tlaki posameznih 
komponent sistema. Postaje za vzdrževanje tlaka Giaflex se lahko uporabljajo le, če so bile predvidene v 
sistemih. Uporabljati jih je treba izključno za vzdrževanje tlaka v zaprtih sistemih ogrevanja, pa tudi za hlajen-
je in klimatizacijo. Tlak se vzdržuje s pomočjo prelivnih ventilovza zniževanje in črpalk za vzdrževanje tlaka. 
Naprave imajo različne tlačne zmožnosti, ki jih je treba upoštevati. V primeru nepravilne uporabe je vsaka 
odgovornost izključena. 

 
2. Dobava 

 
Modul 1: Nadzorna enota, sestavljena iz:  
Visokotlačne centrifugalne črpalke  
Prelivni ventili z lovilcem nečistoč  
Električna kontrolna omarica po standardu VDE  
Merilni tlačni pretvornik 
Nepovratni ventil 
Kapasti zaporni ventili 
Dopolnjevanje z elektromagnetnim ventilom  
Vodomer z impulznim dajalnikom 
Sistemski ločilnik (opcija) 

Modul 2: Zbiralna posoda z membrano v pokončni izvedbi 
z možnostjo zamenjave membrane po DIN 4807 z:  
Priključno prirobnico za krmilno enoto s priključnimi cevmi  
Prezračevanjem membranske vrzeli  
Varnostni ventil (če je zahtevan tlak nad najvišjim delovnim 
tlakom zbiralne posode)  
Elektromagnetni ventil za odplinjevanje z regulacijskim 
ventilom  
Odzračevalni ventil 
Senzor nivoja / tlačni pretvornik 
Izpustna pipa 

 
 
3. Tehnični opis 
 

Postaja za vzdrževanje tlaka PRESOMAT NOVA / DUO NOVA je popolnoma avtomatizirana funkcionalna 
enota z opremo za:  
 

• Vzdrževanje tlaka 

• Kompenzacijo raztezkov 

• Dopolnjevanje 

• Praznenje 

• Odplinjevanje. 

 
Krmilna enota je nameščena na posodo s samonosnim podpornim okvirjem. Krmilna enota je opremljena z 
enim / dvema visokotlačnima črpalkama z nepovratnim ventilom, prelivnim ventilom z lovilcem nečistoč, 
tlačnimi pretvorniki in krogelnimi kapasti ventili, zavarovani pred nenamernim zapiranjem. 
Črpalka  se vklaplja glede na nastavljen tlak. Če se delovanje črpalke ne izvede v 24 urah, se izvede kratko 
prisilno delovanje. 
Za črpalko je zagotovljen preklop: Ročno/0/Avtomatsko delovanje. Pri normalnem delovanju je zaslon za 
črpalko 1 prikazuje P1-A (A za avtomatski način). Če tlak v sistemu pade pod nastavljeno vrednost črpalke 1, 
se pred A izriše črn kvadrat in črpalka se zažene. S pritiskom na tipko 1 se črpalka 1 preklopi v ročni način (na 
zaslonu se prikaže P1-H). Če je črpalka 1 v ročnem načinu, deluje in pred H se pojavi črni kvadrat. S pono-
vnim pritiskom tipke 1 se deaktivira črpalka 1(na zaslonu se prikaže P1-0). Če se želite vrniti na samodejno 
delovanje črpalke 1, ponovno pritisnite gumb 1. Enak postopek velja za črpalko 2 in tipko 2! 
 

Ko se medij v sistemu segreje, se ekspanzijska prostornina medija, ki jo povzroča segrevanje, sprosti prek 
prelivnega ventila/ventilov v membransko zbiralno posodo. Prelivni ventili so zasnovani in delujejo tako, da 
tlak vzdržujejo v skladu  z nastavitvami naprave 
Prelivni ventil/ventili so lahko v mehanski ali električni izvedbi. 
Za izravnavo izgube medija je v membranskem kolektorju na krmilni enoti nameščeno avtomatsko polnjenje 
sveže vode za dovod, odvisno od nivoja v zbiralni posodi. Sistem za nadomestitev vode je sestavljen iz ven-
tilske enote: krogličnega ventila, lovilca nečistoč, vodnega števca in elektromagnetnega ventila. 
Kot opcija se lahko vgradi tudi sistemski ločilnik tipa EA2 
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Stranka mora zagotoviti odvod vode za dopolnjevanje. Najvišji vstopni tlak oskrbe z vodo za dopoln-

jevanje je omejen na 3,0 bare. 
 
Elektromagnetni ventil dopolnjevalne enote se krmili preko krmilne omare naprave za vzdrževanje tlaka s 
pomočjo tlačnega pretvornika v zbiralniku. Točka vklopa in izklopa je prednastavljena, vendar jo je mogoče 
nastaviti med zagonom.  Voda za dopolnjevanje se dovede od spodaj v membransko zbirno posodo. 
Tlačna postaja je opremljena s samodejnim odplinjevanjem. V napravi odplinjevanje ogrevalne vode poteka s 
sproščanjem tlaka. Periodično sproščanje tlaka ogrevalne vode poteka preko elektromagnetnega ventila, ki je 
nameščen na vrhu membranskega zbirnega rezervoarja. 
Odplinjevanje poteka na dva načina: kot kontinuirano ali intervalno odplinjevanje. Krmiljenje je preko krmilne 
omare naprave za vzdrževanje tlaka. 
Elektromagnetni ventil za odplinjevanje nameščen na zbiralni posodi z membrano mora biti priključen na 
ogrevalni sistem na strani povratka. Za odplinjevanje se elektromagnetni ventil odpre in usmeri sistemski me-
dij v zbiralno posodo z membrano brez tlaka. Raztopljeni plin, ki se loči od vode, se odvede preko 
odzračevalnega ventila iz membrane v okolje. 
Električna omara je popolnoma predpripravljena za priključitev na napajanje v skladu s predpisi VDE in je 
nameščena na krmilni enoti. Vse funkcije se krmilijo z mikroprocesorskim krmiljenjem z navadnim tekstovnim 
prikazom sporočil o delovanju in motnjah. Podatki o tlaku so prikazani v barih in nivo v odstotkih. 
 
Na zaslonu so lahko prikazana naslednja sporočila:  
 
1. Načini delovanja: 
 
Črpalka 1 AUTO / ROČNO / IZK / VKL 
Črpalka 2 AUTO / ROČNO / IZK / VKL 
Dopolnjevanje VKL / IZK 
Odplinjevanje VKL / IZK 
Prelivni ventil 1 VKL / IZK 
Prelivni ventil 2 VKL / IZK 
 
2. Napake: 
 
V primeru napake LED svetilka za napako sveti neprekinjeno. Potrebna je potrditev po odpravi vzroka napa-
ke. V primeru napake so vsi izhodi izklopljeni. Aktivno je le dopolnjevanje. Tako je napako pomanjkanje vode 
mogoče odpraviti samodejno (kljub temu je treba napako potrditi). Če pride do napake pomanjkanja vode, so 
električni prelivni ventili še vedno aktivni če je to potrebno zaradi tlaka sistema. 
 

Napake Možen vzrok napake Ukrepi za odpravo napake 

- Pomanjkanje vode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Naprava nima avtomatske polnilne enote 

 

- Priključek za dopolnjevanje nima tlaka 

 

- Elektromagnetni ventil za dopolnjevanje 

ne deluje 

  

  

  

  

 

- Tlačni pretvornik nivoja je zamazan 

 

 

 

 

 

 

- Tlačni pretvornik nivoja je v okvari 

- Ročno dopolniti zbiralno posodo z 

membrano 

 

- Preizkusiti tlak priključka za dopolnjevanje 

- Preizkusiti delovanje elektromagnetnega 

ventila 

- Preizkusiti varovalko v krmilni enoti 

- Preizkusiti priključke na krmilni enoti in  

na konektorju ventila 

- Preveriti lovilec nečistoč v dopolnjevalnem 

vodu 

- Preveriti ločilni ventil tlačnega pretvornika 

- Odstraniti in očistiti tlačni pretvornik 

- Izprazniti zbiralno posodo, odstraniti 

prirobnico s priključki in jo očistiti 

 

 

- Poklicati pooblaščenega serviserja 

- Minimalni tlak - Netesnost sistema 

 

- Črpalka ne vklopi 

  

  

  

  

- Zamazan sistemski tlačni pretvornik  

  

- Tlačni pretvornik sistemskega tlakav 

- Preveriti tesnost sistema 

 

- Preveriti nastavitev zaščitnih stikal črpalke 

- Preveriti črpalko 

- Preveriti stanje R/0/A 

- Preveriti varovalko v krmilni enoti 

  

- Očistiti tlačni pretvornik 

  

- Preveriti ožičenje tlačnega pretvornika 
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okvari 

  

 

 

- Magnetni ventili v okvari 

 

- Elektromagnetni ventil za dopolnjevanje 

ne deluje 

- Odplinjevalni priključek nima tlaka 

  

- Lovilec nečistoč na dopolnjevalnem vodu 

je zamazan 

- Tlačni pretvornik sistemskega tlaka ne 

deluje pravilno 

  

  

- Črpalka/e ne črpa 

- Preveriti nastavitve tlačnega pretvornika 

- Poklicati pooblaščenega serviserja 

 

- Preveriti tesnenje prelivnega in 

odplinjevalnega ventila 

  

- Preizkusiti ventil 

  

- Preveriti pretočnost odplinjevalnega 

priključka 

- Očistiti lovilec nečistoč 

  

- Tlačni pretvornik očistiti in preizkusiti 

- Odstraniti priključno prirobnico in jo 

očistiti 

 

- Odzračiti črpalko 

- Črpalka/e ne delujejo - Napačne nastavitve programa - Pregled nastavitev termične zaščite 

- Tlačni pretvornik ne deluje - Napačne nastavitve 

 

- Napačna priključitev 

- Pregled servisnih nastavitev 

 

- Kontrola priključitve 

- Temperaturni pretvornik ne deluje - Napačne nastavitve 

 

- Napačna priključitev 

- Pregled servisnih nastavitev 

 

- Kontrola priključitve 

- Senzor raztopljenega kisika ne deluje - Napačne nastavitve 

 

- Napačna priključitev 

- Pregled servisnih nastavitev 

 

- Kontrola priključitve 

- Spodnja temperaturna meja prekoračena - Napačne nastavitve 

 

- Napačna priključitev 

  

- Okvara temperaturnega pretvornika 

- Pregled servisnih nastavitev 

 

- Kontrola priključitve 

  

- Preizkus pretvornika, čiščenje po potrebi 

- Zgornja temperaturna meja prekoračena - Napačne nastavitve 

 

- Napačna priključitev 

  

- Temperaturni pretvornik v okvari 

- Pregled servisnih nastavitev 

 

- Kontrola priključitve 

  

- Preizkus pretvornika, čiščenje po potrebi 

- Napaka hladilnega procesa (število 

ciklov ali prekoračen čas) 

-  -  

- Stikalo minimalnega tlaka - Napačne nastavitve 

 

- Napačna priključitev 

  

- Stikala v okvari 

  

- Črpalke izključene 

- Pregled servisnih nastavitev 

 

- Kontrola priključitve 

  

- Preizkus stikala 

  

- Vklopite avtomatsko delovanje 

- Preizkus črpalke 

 
 
3. Opozorila: 

 
Za opozorila LED svetilka na nadzorni plošči utripa. Opozorilo se mora po odpravi vzroka potrditi. Sistem de-
luje normalno. Pri visokem nivoju vode se ne izvaja odplinjevanja. 
 

Opozorila Možni vzroki opozoril Ukrepi za odpravo napake 

- Lovilec nečistoč pred prelivnim ventilom - Lovilec nečistoč je zamazan 

 

- Napačna nastavitev mejne vrednosti 

- Očistiti lovilec nečistoč 

 

 

- Pregled servisnih nastavitev 

- Maksimalni tlak - Elektromagnetni prelivni ventil ne odpre 

 

- Okvara elektromagnetnega ventila 

 

- Lovilec nečistoč je zamazan 

 

- Elektromagnetni ventil za dopolnjevanje 

ne zapre oz je stalno odprt 

- Pokličemo servis 

 

- Pokličemo servis 

 

- Očistite lovilec nečistoč 

 

- Kontrola elektromagnetnega ventila za 

dopolnjevanje 

- Črpalka 1 ne deluje - Napačne nastavitve - Pregled servisnih nastavitev 

- Črpalka 2 ne deluje - Napačne nastavitve - Pregled servisnih nastavitev 

- Predolg čas dopolnjevanja - Večja netesnost v sistemu 

 

- Tlačna črpalka ni primerno 

dimenzionirana 

- Odpravimo netesnost 

 

- Preverimo nastavitve tlačne črpalke 
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- Visok nivo vode v zbiralni posodi - Okvara sistema za dopolnjevanje 

 

- Ročna prenapolnjenost 

 

- Netesnost bližnjega izmenjevalnika 

 

- Zbiralna posoda ni primerno 

dimenzionirana 

 

- Zamazan tlačni pretvornik nivoja nivoja 

 

- Zamazana prirobnica s priključki  

- Izpustite vodo iz posode 

 

- Izpustite vodo iz posode 

 

- Kontrola tesnosti bližnjega izmenjevalnika 

 

- Kontrola izračuna velikosti posode 

 

 

- Očistiti tlačni pretvornik 

 

- Prirobnico demontirati in očistiti 

- Prekoračen dovoljen čas delovanja 

črpalke 1 

- Netesnost sistema 

 

- Zaprt kapasti ventil na sesalni strani 

črpalke 

 

- Zrak v črpalki 

 

- Elektromagnetni prelivni ventil ne zapre 

 

- Elektromagnetni odplinjevalni ventil ne 

zapre 

 

- Meritev nivoja ni pravilna 

- Odpraviti netesnost 

 

- Odpreti ventil oz. preveriti pretočnost 

sesalnega priključka 

 

- Odzračiti črpalko 

 

- Preveriti elektromagnetni ventil prelivanja 

 

- Preveriti elektromagnetni ventil 

odplinjvanja 

 

- Preveriti delovanje merilnika nivoja 

- Prekoračen dovoljen čas delovanja 

črpalke 2 

- Netesnost sistema 

 

- Zaprt kapasti ventil na sesalni strani 

črpalke 

 

- Zrak v črpalki 

 

- Elektromagnetni prelivni ventil ne zapre 

 

- Elektromagnetni odplinjevalni ventil ne 

zapre 

 

- Meritev nivoja ni pravilna 

- Odpraviti netesnost 

 

- Odpreti ventil oz. preveriti pretočnost 

sesalnega priključka 

 

- Odzračiti črpalko 

 

- Preveriti elektromagnetni ventil prelivanja 

 

- Preveriti elektromagnetni ventil 

odplinjvanja 

 

- Preveriti delovanje merilnika nivoja 

- Ročno dopolnjevanje - Pomanjkanje vode v posodi - Dopolniti zalogo vode v posodi 

- Netesna membrana - Okvara membrane v posodi - Zamenjati membrano v posodi 

- Interval vzdrževanja - Potrebno je vzdrževanje - Pokličemo servis 

- Prekoračena vsebnost raztopljenega 

kisika 

- Prevelika vsebnost raztopljenega kisika v 

sistemu 

- Preverite tesnost sistema 

- Preverite nastavitve odplinjevanja 

- Prekoračena temperatura sistema - Previsoka temperatura v ekspanzijskem 

vodu sistema 

- Preveriti izmenjevalnik sistema 

- Preveriti delovanje sistema 

 
Za sisteme z dvema tlačnima senzorjema se sporočila o napakah: maksimalni tlak, min tlak in zamazan lovil-
ec nečistoč vedno nanašajo na tlak izbranega senzorja! Če senzor odpove, se sistem samodejno preklopi na 
drug senzor.  
 

 

Za pošiljanje sporočil v nazorni sistem so na voljo trije brezpotencialni kontakti: 
 
Minimalni tlak – prosto nastavljiv 
Pomanjakanje vode – prosto nastavljiv 
Skupna napaka 

 
Vsa stanja delovanja, opozoril in napak se lahko preko serijskega vmesnika RS485 pošljejo v centralni 
nadzorni sistem.  
 
Zaprta membranska zbiralna pododa v stoječi izvedbi z izmenljivo membrano po DIN 4807 prevzema 3 funk-
cije: Membranska zbiralna posoda prevzame ekspanzijsko vodo in jo shrani za ponovno napajanje v sistem v 
primeru zmanjšanja temperature in padca tlaka. 
Vgrajena membrana v skladu z DIN 4807 zanesljivo ščiti to vodo pred vdorom zraka iz ozračja. 
Sistemska voda se periodično toči preko elektromagnetnega ventila za odplinjevanje, plini se odzračijo iz 
sistemske vode in se odvajajo skozi odzračevalni ventil. Posode so zasnovane za tlak 6,0 ali 10,0 barov in o-
premljene z varnostnim ventilom (11). Elektromagnetni odplinjevalni ventil (12) in odračevalni ventil sta 
razporejena v zgornji priključni prirobnici membrane na zbiralni posodi. 
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Za merjenje nivoja in dopolnjevanje vode je membranski zbiralnik opremljen s kapacitivno sondo ali tlačnim 
pretvornikom. Če v zbiralni posodi pride do pomanjkanja vode, nivojska sonda / tlačni pretvornik izklopi 
vzdrževanje tlaka. Pomanjkanje vode deluje istočasno tudi kot zaščita pred suhim tekom črpalk in hkrati je 
izdano opozorilo oz. napaka. Če je zbiralna posoda preveč napolnjena, se s pomočjo nivojskega senzorja / 
tlačnega pretvornika sproži sporočilo »Visok nivo«. Če je aktivno opozorilo „Visok nivo“, ni blokade delovanja 
naprave za vzdrževanje tlaka. 
Opcijsko je postaja za vzdrževanje tlaka lahko opremljena z avtomatskim izpustom ob opozorilu „Visok nivo“.. 
 

4. Montaža 
 

Povezavo (7) s sistemom je treba izvesti v skladu z lokalnimi predpisi in prednostno povezati s povratkom sis-
tema na najnižji točki sistema na sesalni strani cirkulacijskih črpalk z minimalnim nazivnim premerom DN 40. 
V primeru odstopanj od lokalnih predpisov je treba upoštevati nastale tlačne pogoje pri nastavitvi sistema 
vzdrževanja tlaka. 
Pomembno je da odplinjevalni vod ni večji od DN 15 in je priključen (12 na vrhu membranskega zbirne po-
sode) v obtoku povratnega toka glavnega volumskega pretoka ogrevalnega sistema. 
 

Pred elektromagnetnim ventilom odplinjevanja je potrebno vgraditi lovilec nečistoč (velikost 

mrežnega očesa največ 0,25 mm), da se zagotovi nemoteno delovanje. 

 

Hidravlićna nastavitev regulacijskega ventila pred elektromagnetnim ventilom odplinjevanja mora biti 

opravljena pri zagonu in je bistvena za nemoteno delovanje naprave. 

 

Za preprečitev grobe onesnaženosti komponent tlačne posode in posledično da bi se izognili nastali 

škodi, je potrebno odplinjevalni vod priključiti na cev sistema od zgoraj ali od strani. 

 

Odstranite plastični pokrov ventila za odplinjevanje pred priključitvijo. 

 
Mesto priključitve povezave sistema in elektromagnetnega odplinjevalnega ventila mora biti najmanj 0,5 met-
ra pred sistemsko povezavo za ekspanzijo in vzdrževanje tlaka v protitočni smeri. To je potrebno za pre-
prečitev kratkostičnih pretokov med neprekinjenim odplinjevanjem. Avtomatsko dopolnjevanje vode, 
nameščeno na krmilni enoti, mora biti priključeno na napajalno omrežje ali v sistem za pripravo vode. Za 
odvajanje vode pri praznenju posode je potrebno priključiti povezavo z odtokom. 
 
 

 
Pomembne opombe: 

 

Za shranjevanje postaj za vzdrževanje tlaka in obratovanje ko je na objektu še v gradnji je treba up-

oštevati naslednje:  

- vzdrževanje tlaka mora biti vgrajeno v suh prostor z odtokom in zaščiten pred zmrzovanjem. 

- obstoječe električno omrežje mora biti zaščiteno pred visokofrekvenčnimi motnjami (HF), npr. 

nezaščiteni frekvenčni pretvorniki.  

- postajo za vzdrževanje tlaka je treba vgraditi v sistem za izenačitev potencialov, ki ga zagotovi stran-

ka. 
 

5. Zagon 
 
Pred zagonom naprave za vzdrževanje tlaka je potrebno povezani cevni sistem sprati in ga tudi napolniti. 
Membransko zbiralno posodo je potrebno napolniti s 30% vode namenjene za polnenje ogrevalnega sistema. 
Če se ogrevanje zažene ob zagonu naprave, je treba napolniti 70%. Pri zagonu hladilnih in klimatskih naprav 
mora biti membranska zbiralna posoda napolnjena s 60% vode. Črpalke za vzdrževanje tlaka je treba 
odzračiti na odzračevalnem ventilu v zgornjem delu črpalk. Če želite to narediti, odstranite odzračevalni vijak, 
dokler ne opazite iztekanja vode. Smer vrtenja črpalk je treba preveriti vizualno (če je smer vrtenja napačna, 
jo je treba popraviti – 3f črpalke). 
Po polnjenju ogrevalnega sistema na predpisani minimalni obratovalni tlak in polnjenju zbiralne posode lahko 
fino nastavitev statičnega tlaka sistema izvedemo preko črpalke za vzdrževanje tlaka. 
 
Naprava za vzdrževanje tlaka je nastavljena glede na naročene vrednosti sistemskega tlaka. Z vstopom v 
meni za programiranje lahko enostavno spremenite nastavitve. 
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Postopek za spremembo nastavitev, pa tudi možnosti nastavitev in prikaza krmilnika so prikazani v prilogi 1. 
Nivoji za vklop in izklop avtomatskega dopolnjevanja vode so že nastavljena, tako da se lahko dopolnjevanje 
vode samodejno izvede prek elektromagnetnega ventila za polnjenje. Po nastavitvi jezika menija in uskladitvi 
z dejansko želenimi nastavitvami se lahko sistem zažene. Med segrevanjem se sistemski tlak poveča. Prelivni 
ventili preusmerijo raztezno vodo v membranski zbiralnik pri določenih tlačnih nivojih. V času neprekinjenega 
odplinjanja ostane elektromagnetni ventil odplinjevanja na vrhu posode odprt in hkrati obratuje črpalka za 
vzdrževanje tlaka. Ko dosežemo nivo nastavljenega minimalnega tlaka se odplinjevalni ventil zapre oz. iz-
klopi. Črpalka nato dopolni tlak sistema do želene vrednosti. 
 

6. Obratovanje / Vzdrževanje 
 

Napravo za vzdrževanje tlaka sme posluževati le usposobljena oseba. 

Naše servisno osebje vam je na voljo za poučitev osebja in vzdrževanje. 

 
 
DIN 4751 del 2 zahteva 1× letno vzdrževanje naprav za vzdrževanja tlaka. To vključuje tudi membranske 
tlačne posode in postaje za vzdrževanje tlaka. Vzdrževalna dela lahko izvajajo samo usposobljene osebe. 
 

 
Vzdrževanje postaje za vzdrževanje tlaka vključuje naslednje točke: 
 
 
1. Vzdrževanje električnega sistema: 
- preverite pritrdilne točke in privijte vijake 
- preverite varovalke (tudi zaščitne sponke) 
- Preverite povezave z elektroniko 
- Preverite nastavitve 
- Preverite delovanje el. magnetnih ventilov 
- Preverite merilnik nivoja v zbiralni posodi 
- Preverite merilnik tlaka sistema 
 

2. Vzdrževanje komponente na vodni strani: 
- Očistite lovilec nečistoč 
- Preverite črpalko za vzdrževanje tlaka 
- Preverite prelivni ventil 
- Preskus tesnjenja vseh delov sistema 
- Izvedite preizkus elementov 
 
3. Vzdrževanje zbiralne posode 

- Kontrola tesnosti 
- Kontrola tesnosti membrane 

 
*Dela, ki se izvedejo vsakih 5 let po prvem zagonu:  
- Odprite prirobnico zbiralne posode 
- Pregled notranjosti posode 
- Očistiti notranjost posode/membrane 
- Zapreti in 
– Izvesti ponovni zagon 

 
 

V primeru okvare vam je na voljo naša servisna služba:  

 

GIA-S d.o.o., Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje 

Tel.: +386 1 7865 300, +386 31 603 330, servis@gia.si 
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PRILOGA 1:Opis programa Preso / DUO Preso za verzijo 6.00 in več 

 

Vklop napajanja 

- Prikaz: 

 
 Vzdrževanje tlaka   

--------------------     

    GIA-S d.o.o. 

       V.6.00 

 

V vseh menijih se je mogoče pomikati med posameznimi meniji s tipkama  in .. 

 

Normalno delovanje 

 

- Prikaz tlaka sistema, nivoja medija v ekspanzijski posodi, stanja črpalke oz. črpalk (vkl/izk, 

ročno/0/avtomatsko), dopolnjevanja/praznenja, odplinjevanja in prelivanja. 

 
Tlak sistema:    bar 

Nivo:              %          

     Č1   Č2   DO  ODP    

     PR1       PR2  

 

Gumb 1 deluje kot stikalo (Ročno/0/Avtomatsko) za črpalko 1. Enako velja za črpalko 2 in gumb 

2. 

V primeru napake je v spodnji vrstici zapisana napaka oz. opozorilo. 

V primeru napake se pokaže opis le te v 3. In 4. Vrstici.  

 

- Prikaz temperature in vsebnosti kisika v mediju le v primeru obstoja ustreznih tipal. 

 
Temperatura:     °C 

Kisik:     mg/l 

 

 - Prikaz dveh tlačnih tipal (če obstajata) in trenutno aktivnega tlačnega tipala. 

 
Tip. tlaka 1:    bar 

Tip. Tlaka 2:    bar 

Aktivno tip:               

Preklop tipal 1 / 2 

 

Z gumbom „1“ aktiviramo tipalo 1, z gumbom „2“ aktiviramo tipalo 2.  

 

- Prikaz dveh nivojskih tipal (če obstajata) in trenutno aktivnega nivojskega tipala. 

  
Nivo 1:            % 

Nivo 2:            % 

Aktivni nivo:               

Preklop tipal 1 / 2 

 

Z gumbom „1“ aktiviramo tipalo 1, z gumbom „2“ aktiviramo tipalo 2.  
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- Prikaz obratovalnih ur ene ali dveh črpalk, preostalega dovoljenega časa delovanja in 

prikaz stanja vodomera v kolikor je le ta priključen na krmilnik. 

 
Črpalka 1:         h 

Črpalka 2:         h 

Preostali čas:     m 

Vodomer:           l 

  

- Prikaz stanja relejev razširitvenega modula, če je le ta prisoten 

 
Razširitveni modul 

    Rele:          

R4:   R5:   R6:      

R7:   R8:   R9:      

 

- Prikaz stanja digitalnih vhodov razširitvenega modula, če je le ta na voljo 

 
Razširitveni modul 

    Vhodi         

IN 5:  IN 6:  IN 7:  

IN 8:  IN 9:  IN10:  

 

- Prikaz številke sistema in številke inštalaterja 

 
Naprava:**0000000** 

Stranka:**0000000** 

 

- Prikaz kontaktnih podatkov servisnega oddelka dobavitelja. 

 
    GIA-S d.o.o.      

# Servisni kontakt #  

Tel: +386 1 7865 300  

Mob: +386 31 603 330 

 

- Vstop v parametrirni meni 

 

 
Parametrirni meni? 
     

                     

Vstop v meni '' 
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 - Prikaz aktualnega datuma in časa 

 
Datum                

Čas            

                     

 Sprememba z '' 

 

Vnos aktualnega časa z '' 
 

- Začetek / Konec trajnega odplinjevanja. 

 

Ko trajno odplinjevanje ne deluje, ga lahko aktiviramo na naslednji način (prikazan je 

nastavljen čas trajnega odplinjevanja): 

 
  Začetek trajnega 

  odplinjevanja??        

  Čas:        h       

     DA    NE     

 

Ko trajno odplinjevanje že deluje, ga je mogoče prekiniti na naslednji način (prikaz 

preostalega časa trajnega odplinjevanja): 

 
   Trajno odplinjevanje 

         poteka. 

   Preostali čas:     h    

   DA=Naprej NE=Stop 
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Parametrirni meni: 

 

V vseh menijih se je mogoče pomikati med posameznimi meniji s tipkama  in .. 

 

Začetni prikaz 

 
Nastavitve *1* 

1:Uporabnik 2:Servis           

3:Zgo. napak 4:Izhod 

5:Zgo. stanj 

 

 

1. Uporabniške nastavitve (1) 

 

Prikazane nastavitve so odvisne od izbranih funkcij servisnih nastavitev 

 

- Nastavitev jezika 

 
Jezik:      **3**  

0:Nemško 1:Angleško 

2:Norveško 

3:Slovensko           

                     

 

- Nastavitev statične višine in minimalnega ter maksimalnega tlaka sistema 

 
Statična viš.      m 

Min.tlak:          b 

Maks. tlak:        b 

Maksimalno:        m 

 

V 4. Vrstici je navedena maksimalna vrednost, ki jo lahko vnesemo za vsak parameter na 

mestu utripanja kazalnika. 

 

- Nastavitev časovne zakasnitve napake minimalnega tlaka 

 
Zakasnitev napake       

min.tlaka:       min 

Območje: 0..30       

0 = brez zakasnitve    

 

- Nastavitev vklopa in izklopa osnovne tlačne črpalke 

 
 Delovanje osnovne 

  tlačne črpalke 

Vklop         bar 

Izklop        bar 
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- V primeru prisotnosti dveh črpalk, nastavitev vklopa in izklopa konične tlačne črpalke 

 
Delovanje konične  

tlačne črpalke 

Vklop         bar 

Izklop        bar 

 

- Nastavitev zakasnitev osnovne tlačne črpalke 

 
Zakas. osn. črp.   

Vklop          sek   

Izklop         sek  

Območje: 0..20 sek   

 

- V primeru prisotnosti dveh črpalk, nastavitev zakasnitev konične tlačne črpalke 

 
Zakas. kon. črp. 

Vklop          sek   

Izklop         sek   

Območje: 0..20 sek   

 

- Nastavitev minimalnega tlaka sistema za delovanje procesa odplinjevanja 

 
   Odplinjevanje:       

Min. tlak:       bar 

                     

00.0: brez odplin. 

 

- Nastavitev periode točenja in periode odplinjevanja 

 
    Odplinjevanje:       

Čas točenja:       s 

Čas odplin.        m 

 

- Odplinjevalni ventil je odprt za čas točenja in zaprt za čas odplinjevanja 

- Čas točenja in čas odplinjevanja se nenehno izmenjujeta 

 

- Nastavitev vklopa urnika odplinjevanja 

(0 = vedno, 1 = urnik) 

 
Urnik odplinjevanja                      

                     

Vklop 0 / 1       
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- Nastavitev dopolnjevanja v % kapacitete ekspanzijske posode 

 
Vklop dop.         %   

Izklop dop.        %   

minimalno          %   

maksimalno         %   

 

- Nastavitev časovne omejitve dopolnjevanja 

 
Vklop dop.         %   

Izklop dop.        %   

Čas dop.         min 

maximalno    240 min 

 

- Uravnavanje dopolnjevanja s prelivnim ventilom 

 
Dopoln. dovoljeno z 

prelivnim ventilom    

      **    **      

0 = ne    1 = da   

 

- Nastavitev dopolnjevanja v % kapacitete ekspanzijske posode in časovne omejitve 

dopolnjevanja za hlajenje 

 
Hlajenje        

Vklop dop.       %   

Izklop dop.      %   

Čas dop.       min 

 

- Nastavitev praznenja v % kapacitete ekspanzijske posode 

 
   Praznenje       

Vklop:             % 

Izklop:            % 

0 = brez praznenja 

 

- Če je vklopni nivo =0%, praznenje ne deluje 

- Območje nastavitve izklopa se avtomatsko prilagodi nastavitvi vklopa 

- Pogoji nastavitve: 

- Vklopni nivo praznenja mora biti višji od nivoja izklopa dopolnjevanja 

- Vklopni nivo praznenja mora biti nižji ali enak nastavitvi previsokega nivoja 

- Izklopni nivo praznenja mora biti nižji od vklopnega nivoja praznenja 

- Izklopni nivo praznenja mora biti višji od nivoja izklopa dopolnjevanja 



 

GIA-S d.o.o. Industrijska c. 5 1290 Grosuplje 
Tel.: (01) 7865 300 -  Fax (01) 7863 568 

 
14 

 

- Nastavitev tlakov odpiranja in zapiranja prelivnih ventilov 

 
Vklop   PV1      bar 

Izklop  PV1      bar 

Vklop   PV2      bar 

Izklop  PV2      bar 

                 

Tlak vklopa prelivnega ventila mora biti med maksimalnim tlakom sistema in tlakom 

izklopa črpalke. 

 

 

Naslednji prikaz: 
                 

                    

Prosim počakajte... 

BNHD V00600 XX.XX.XX 

 

Nato se ponovno prikaže začetna stran parametrirnega menija: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


