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PRINCIP DELOVANJA

Princip delovanja
Elko-mat Eder naprave za vzdrževanje tlaka delujejo na principu črpalčnega vzdrževanja tlaka z
zaprto raztezno posodo.
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1 ... Dovod sveže vode
2 ... Raztezni-prelivni vod (od povrat.sistemskega voda)
3 ... Raztezni-tlačni vod (do povrat.sistemskega voda)

4 ... Prelivni varnostni ventil posode*
5 ... Sesalni vod od raztezne posode
6 ... Prelivni vod do raztezne posode

M1 ... Črpalka za vzdrževanje tlaka
RV1 ... Nepovratni ventil
V1 ... Regulacijski prelivni ventil
Y1 ... Magnetni ventil
Q1 ... Vodni števec
MCB-G ... Raztezna posoda

PL1o ... Tipalo tlaka v posodi zgoraj
PL1u ... Tipalo tlaka v posodi spodaj
P1 ... Tipalo tlaka v sistemu
* Možnost montaže v odvodni lijak
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Raztezanje in vzdrževanje tlaka
Pri podseganju spodnje meje delovnega tlaka (npr. zaradi ohladitve sistema) se slednje preko
tipala tlaka v sistemu (P1) prepozna in elektronska regulacija vklopi črpalko (M1). Takoj, ko
se doseže spodnji delovni tlako plus vklopna diferenca, se začne tako imenovani čas
naknadnega delovanja. V tem času črpalka (M1) še vedno črpa medij v sistem, da stabilizira
sistemski tlak. Eventualno prekomerna količina načrpanega medija se najkasneje pri
doseganju zgornjega delovnega tlaka preko regulacijskega prelivnega ventila vodi nazaj v
raztezno posodo (MCB-G).
Pri naraščajočem tlaku v sistemu (npr. raztezanje medija v sistemu zaradi segrevanja) se
regulacijski prelivni ventil (V1) proporcionalno z naraščanjem tlaka odpre in povečan volumen
se hrani znotraj raztezne posode (MCB-G) v fleksibilni membrani, ločeno od atmosfere.
Področje izven te membrane je povezano z okoliškim zrakom, zaradi česar v raztezni posodi
ne nastane bistven nad ali podtlak (posoda je brez tlačna, oziroma znotraj membrane
maksimalno 0,5 bar).

Nizkotlačno odplinjevanje
Pri prvem polnjenju zaprtega sistema z medijem, se morajo zračni žepi z odzračevanjem,
kolikor je mogoče odstraniti. Slednje pa žal ne uspe vedno v celoti in v sistemu ostanejo
zračni vključki.
V sistemu ujeti zrak je večinoma sestavljen iz kisika in dušika, ki sta posledično vzrok za
naslednje težave:
• Korozija (zaradi kisika)
V zraku vsebovan kisik se zaradi reakcij z materiali, ki so vsebovani v sistemu hitro porabi.
Moramo pa biti pozorni na konstantno vnašanje kisika v sistem, saj drugače pride do
korozijskih poškodb.
• Funkcijske napake (zaradi mehurčkov/žepov dušika)
Dušik ne reagira z drugimi materiali in posledično ostane nevezan v obliki plinskih žepov
v samem sistemu. Posledično lahko pride do motenj pretoka, delovanja črpalk ‚na suho‘
ali šumnosti pri delovanju.
Zaradi tega je konstanto odplinjevanje sistemskega medija preko funkcije za odplinjevanje zelo
smiselno. Pri nizkotlačnem odplinjevanju se zmanjša delež plinov v sistemskem mediju
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na podlagi principa, da topnost plinov v vodi pada pri nižjem tlaku (Henry-ev zakon
absorpcije).
Poleg tega črpa tlačna črpalka (M1) v sistem medij z nizko vsebnostjo plinov iz brez
tlačne raztezne posode (MCB-G) in s tem namerno zviša tlak v sistemu in posledično odpre
regulacijski prelivni ventil (V1). Medij z visoko vsebnostjo plinov priteče iz sistema v
raztezno posodo, kar ima za posledico tlačno razbremenitev. Topnost plinov v brez
tlačni raztezni posodi (MCB-G) je občutno manjša in zato pride do izločanja plinov, ki
se nabirajo na vrhu posode. Posledično pride do dviga tlaka v membrani posode in pri
povišanju tlaka nad 0.5 bar do izpusta preko varnostnega ventila posode.
Naknadni vnos plinov v sistem (npr. preko dopolnjevanja), je prav tako nezaželen, ampak ga
po navadi ni mogoče v celoti preprečiti. Pri dopolnjevanju sistema preko naprave za
vzdrževanje tlaka, se slednje zgodi direktno v brez tlačno posodo. Pri tem se že na
magnetnem ventilu (Y1) zgodi tlačna razbremenitev (iz tlaka v vodovodu na maksimalno 0,5
bar v rezervoarju). V nasprotju s klasičnim dopolnjevanjem direktno v sistem, se pri Eder
sistemu medij razplini že pred vstopom v sistem (poglej poglavje ‚Dopolnjevanje‘).

Dopolnjevanje
Pri napravi za vzdrževanje tlaka izgube v sistemu niso takoj vidne kot padec tlaka, saj jih
naprava za vzdrževanje tlaka izravna. Posledično pa seveda pade nivo medija v raztezni
posodi ter se ga mora z dopolnjevanjem nadomestiti.
Meritev nivoja v raztezni posodi temelji na meritvi tlaka znotraj raztezne membrane, spodaj
in na vrhu posode, s pomočjo obeh tlačnih transmiterjev PL1o in PL1u. Iz slednjega se
izračuna višina polnitve (nivoja) in ne, na primer, iz meritve teže ali merilnih celic na
rezervoarju.
Pri podseganju nastavljenega minimalnega nivoja v rezervoarju, se aktivira kontrolirano
dopolnjevanje, odpre se magnetni ventil (Y1). Dopolnilni medij, pod tlakom iz vodovodnega
omrežja, priteče v brez tlačno raztezno posodo (MCB-G) in že pri tem pride do delnega
razplinjenja, torej še preden pride medij v sistem. Dovedena količina vode med
dopolnjevanjem se na liter natančno določi s pomočjo vodnega števca (Q1) in primerja z
nastavljeno maksimalno količino. Če se slednja prekorači se dopolnjevanje izključi in
magnetni ventil zapre.
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Šele pri preverbi in potrditvi s strani skrbnika sistema se lahko sistem ponovno dopolnjuje.
Poleg tega načina obratovanja (količinsko kontrolirano), je na razpolago tudi način časovnega
kontroliranja, ki lahko pride prav pri poznanih in redno zahtevanih dopolnitvah.
Pri posebnih izvedbah (npr. pri hladilnih sistemih, solarnih sistemih, ipd.) se pogosto
uporabljajo posebne mešanice medija, zaradi česar je enostavno dopolnjevanje
onemogočeno. V takih primerih se lahko za dopolnjevanje uporabi dopolnjevalni avtomat
multicontrol autofill MCA Nachspeiseautomat. Detajle si lahko pogledate v prospektu
„multicontrol autofill MCA“.
Če slučajno predpisana ločitev sistema ni dejansko vgrajena, se lahko slednje enostavno reši
z uporabo kot dodatna oprema dobavljivega ‚sistemskega ločevalnika‘ (glej prospekt
„multicontrol Original-Zubehör“).

Obdelava vode
Če za dopolnjevalno vodo ni na razpolago sistemska rešitev, se lahko skupaj z modulom za
dopolnjevanje kombinira tudi set za obdelavo/tretiranje vode. S pomočjo modulov MWE
(mehčanje vode), R-MWE (mehčanje vode, regenerirano) in MVE (popolno razsoljevanje) se
lahko dopolnilna voda preko kartuš z ionsko izmenjavo, glede na zahteve, mehča ali
popolnoma razsoli.
Pri uporabi modulov MWE oziroma MVE nadzoruje vodni števec (Q1) kontinuirano
dopolnjeno količino vode. Če gre kapaciteta ionske smole h koncu, se nadaljnjo
dopolnjevanje zaustavi in naprava pozove vzdrževalca k zamenjavi ionske kartuše.
Pri R-MWE 28 (Modul za mehčanje vode, regeneracijski) gre za popolno avtomatizirano
napravo za mehčanje vode, vodeno preko mikroprocesorskega krmilja, pri katerem se ionska
smola avtomatsko regenerira glede na dejansko potrošnjo/izrabo.
Podrobnejše informacije najdete v prospektu „Wasserbehandlung“.

Ostali izdelki iz naše multicontrol-Serije:
•
•
•
•
•

Naprave za vzdrževanje tlaka multicontrol kompakt MCK, multicontrol modular MCM
Naprave za vzdrževanje tlaka topcontrol modular TCM
Naprave za vzdrževanje tlaka multicontrol cool MCC
Dopolnjevalni avtomat multicontrol autofill MCA
Ustrezno dodatno opremo najdete v prospektu „multicontrol Original-Zubehör”.
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Podrobnosti

Elektronska regulacija z
možnostjo vgradnje
različnih komunikacijskih
modulov: www-modul
SMS-Modul
Bus-modul

Tlačni transmiterji za
zaznavanje tlačne razlike

Preliv od
rezervoarja z
možnostjo
montaže v lijak
(dod.oprema)

Raztezna posoda
dobavljiva v različnih
velikostih

2 brez
potencialna
kontakta za :
* blokado
* opozorilo

4 vrstični osvetljen
upravljalni displej s
celotnim izpisom
prikazov

Priklop za dopolnilni
modul PCF-1
(dod.oprema; na
sliki že vgrajen)
Kontinuiran nadzor
temperature

Priklopi naprave, izvedeni kot
vzdrževalni priklopi z
možnostjo zapore, hidravlično
ločitvijo in možnostjo vgradnje
Bypass seta

Upravljanje
•

Osnovni prikaz je možno individualno
prilagoditi

Iz nabora možnih prikazov številnih različnih parametrov lahko individualno izberete 6
vrednosti, ki želite, da se prikazujejo na začetnem displeju.
• Na razpolago izbor različnih jezikov* za prikaz ukazov in vrednosti
• LED statusne lučke za hitro diagnozo sistema
* Stanje 11/2018: Nemščina, Angleščina, Švedščina, Francoščina, Nizozemščina, Finščina, Italijanščina, Ruščina,
Romunščina, Poljščina, Češčina, Hrvaščina, Estonščina, Srbščina
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TEHNIČNI PODATKI

Tehnični podatki
D

Pridržujemo so pravico do sprememb!
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Tipska ploščica

H2
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H1

1 ... Dopolnjevanje
2 ... Raztezni-prelivni vod (od povrat.sistem. voda)
3 ... Raztezni-tlačni vod (do povrat.sistemskega voda)
4 ... Prelivni varnostni ventil posode

1

M
L
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230/50
0,22
10 A počasna
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400
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600
1070 1090 1070 1190 1215 1770
1375 1375 1405 1515 1577 2130
505 585 715 715 805 805
72
110
140
165
265
465
1070
500
62
65
69
89 103 118
R3/4
R3/4
R3/4
PA-cev 15x12,5 mm

O

125

N

PCK-S 125-4.0

75

PCK-S 500-4.0

PCK-S 75-4.0

45

PCK-S 300-4.0

PCK-S 45-4.0
Liter
volumen razt.posode
bar
max. delovni tlak (PN) max.
bar
delov.tlak. posoda(PN) max.
°C
max. del.temperatura
prekucna višina
mm
V/Hz
napetost
kW
max. moč
A
varovanje
B1 mm
Dimenzije
B2 mm
D mm
H1 mm
H2 mm
T mm
I
mm
J mm
K mm
L mm
M mm
N mm
O mm
P mm
Teža
kg
1 "
Priklopi
2 "
3 "
4 mm

PCK-S 200-4.0

elko-mat eder picocontrol
kompakt PCK

Tip

I
J
K
T
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OGREVATI BOLJE. AMPAK VARNO.
www.eder-heizung.at

Zahtevnost objekta
(toplotna moč,
statična višina,
volumen sistema,
delovni tlak)

elko-flex eder

elko-mat eder picocontrol PCK

elko-mat eder multicontrol MCK

elko-mat eder multicontrol MCM

elko-mat eder topcontrol TCM

Izdelke Eder distribuira:

Seltron d.o.o.
Tržaška cesta 85 A | SI-2000 Maribor | Slovenija
+386 (0)2 671 96 00 | info@seltron.si | www.seltron.si

