TEHNIČNI LIST

PREGLED…...
Elko-mat EDER Multikontol naprave so produkt nenehnega razvoja produktov elko-mat, za katere podjetje EDER
posreduje tudi patentno zaščito. V zgodovini so se Elko-mat naprave izkazale s svojo kvaliteto in sposobnostjo že
desetletje.
Multicontrol naprave s povsem novim dizajnom slovijo po svoji oblikovni dovršenosti. Posebej oblikovano ohišje
zagotavlja tiho delovanje in minimalni prenos tresljajev.
Kot novost so sedaj v ponudbi tri različni sistemi ˝solo˝, ˝duo˝ in ˝maxi˝, od katerih sta dve tako imenovanega
˝kompaktnega˝dizajna in ena ˝modularnega˝. Omenjen nabor produktov je povečal razpon tlakov, ki jih naprava le
lahko regulirajo. Posledično se je povečal tudi obseg možnosti uporabe.
Multicontrol naprave se uporabljajo za vzdrževanje razteznega volumna in vzdrževanje tlakov v zaprtih sistemih
ogrevanja in glajenja po standardu EN12828.
Maksimalna delovna temperatura lahko sedaj doseže 110°C (temperaturni limitator), zahvaljujoč dodatnim parametrom preverjanja in kombinaciji s ustrezno hladilno posodo.
Avtomatski, ekonomsko dovršeni sistem odzračevanja je sedaj vgrajen kot standardni in bazira na principu fizikalnega zakona, ki ga je postavil Henry. Zaradi minimalnega možnega tlaka znotraj raztezne posode (samo 0,5 bar) je
odzračevanje še posebej učinkovito, tudi v stavbah z nizkim statičnim tlakom.
Omogočena je montaža ˝make-up˝ modula s katerim se poveča natančnost polnjenja in praznjenja. Za raznoliko
uporaba so komponente konstruirane tako, da omogočajo ˝make-up˝ temperaturo do 70°C, katero lahko dodatno
priključimo tudi na mehčalec vode. V kolikor v bližini ni ustreznega dovoda tekočine pod ustreznim tlakom za polnjenje in praznjenje je sistemu priloženo električno stikalo, ki služi regulaciji zunanje črpalke.
Na podlagi naših preteklih bogatih izkušenj s sistemi multicontrol smo posebno pozornost posvetili tudi dodatnim
izboljšavam in optimizacijam.
Izdelki serije….
MCK multicontrol kompakt
- kompaktni sistem z vgrajeno
raztezno posodo
MCM multicontrol modular
- modularni sistem z zunanjo
Raztezno posodo

SISTEM…...

SOLO

DUO

MAXI

Sistem z eno črpalko

Sistem z dvema črpalkama
2x50%
Za večje sisteme

Sistem z dvema črpalkama
2x100%
Za dvojno zanesljivost

MCK -D 200 - 5.6
Maksimalni zgornji delovni tlak
Nominalni volumen (MCK, MCB)
Model (MCM, MCF)
S….sistem SOLO
D...sistem DUO
Razširjen nabor uporabe s dvema Črpalkama 2x50%
M...sistem MAXI
Izboljšana zanesljivost s dvema črpalkama 2x100%
Z...dodatna raztezna posoda za povečanje volumna
K…kompaktni model
Z vgrajeno raztezno posodo
M..modularni model
Z zunanjo raztezno posodo
B...raztezna posoda
F...makeup modul

PODROBNOSTI (primer MCK-D200-5.6)...

Varnostni ventil raztezne
posode: 0,5 bar

Brez tlačna raztezna posoda
(max 0,5bar). Najboljši sistem za preprečevanje difuzije plinov v sistemu s
pomočjo brez tlačne membrane.

Ergonomsko oblikovan
regulacijski sistem z osvetljenim ekranom. Operacijski
sistem z več jeziki.

Merilec nivoja

Izpustni varnostni ventil za raztezno
posodo.

Lahko dostopen priključek.

Dodatni prostor za morebitne razširitve.

Varnostni pokrov za elektronske komponente.
Tri že vgrajena prikazovalna
sikala za opozarjanje napak.

Nastavek za priključitev na
levi strani. Še posebej uporabno pri nastavitvah delovnega tlaka in lažji priključitvi na sistem..

Enostavno dostopni električni priključki.

Priključki za stransko priključitev s
vgrajenimi zapornimi ventili.

Merilec tlaka.

Lahko dostopna hidravlična povezava.
Priključek makeup modula.
Stabilizator tlaka z vgrajenim ventilom.
Energijsko varčne črpalke za dodatno
učinkovito delovanje.

Temperaturno tipalo za preverjanje
medija, ki priteka v ekspanzijsko
posodo.

Zaporni ventil
Priključek za povezavo dodatne raztezne posode

Premostitev tlaka s
merilcem nivoja
Zaporni ventil

Integriteta….

Izpustni ventil

Spodaj je prikazana shema za vgradnjo enote v sistem.
Priključek vode je sedaj poenostavljen, saj lahko raztezne posode povežemo s eno DUO cevjo, kar predvsem
predstavlja veliko prednost pri montaži. Prav tako je mogoča povezava dveh glavnih razteznih posod za
povečano zanesljivost delovanja.
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