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Pr¬edpisy k instalaci a provozu pro Flexcon M-K
automatu pro udrz¬ování tlaku s kompresorem

Váz¬eny ́zákazníku,

získal jste kvalitní vyŕobek firmy Flamco:
Flexcon M-K - expanzní automat.

Flexcon M-K - expanzní automat Vám skyt́á spolehlivou techniku, provozní jistotu 
a jednoduchost pr¬i montáz¬i a obsluze.

V následujícím textu naleznete návod k ustavení, montáz¬i a uvedení do provozu, 
tak jako popis způsobu funkce automatu pro udrz¬ování tlaku Flexcon M-K.

Jsme pr¬esve¬dc¬eni o tom, z¬e se velice rychle seznámíte s technikou tohoto 
automatu Flexcon M-K.

Budete-li mít mimo tohoto návodu jes¬te¬ dals¬í dotazy k expanznímu automatu 
Flexcon M-K, samozr¬ejme¬ Vám je rádi zodpovíme.
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1.  Vs¬eobecne¬

Flexcon M-K - expanzní automat je membránová tlaková expanzní nádoba, která
konstantne¬ udrz¬uje nastaveny ́tlak nezávisle na plnicím stavu. Její funkce v uzavr¬enyćh
otopnyćh soustavách spoc¬ívá v tom, z¬e pr¬i stoupající teplote¬ pr¬ijímá zve¬ts¬eny ́objem
vody a pr¬i klesající teplote¬ pr¬ivádí zase vodu soustave¬ zpe¬t.
Udrz¬ování tlaku je prováde¬no magnetickyḿ ventilem a kompresorem, ktery ́dodává
tlakovy ́vzduch bez oleje.
Tím je k dispozici téme¬r¬ cely ́obsah nádoby jako expanzní prostor.

Nádoba je vybavena vyme¬nitelnou "celoprostorovou" membránou z butylkauc¬uku
(membrána je tak velká jako vnitr¬ní prostor nádoby).
Membrána rozde¬luje nádobu na dva prostory (vzduch, voda).

Voda se nachází v membráne¬ a vzduch v prostoru mezi membránou a ste¬nou nádoby.

1.1.  Rozsah pouz¬ití

Flexcon M-K lze pouz¬ít v uzavr¬enyćh otopnyćh soustavách (napr¬. dle DIN 4751 díl 2) 
s teplotou pr¬ívodní vody do max. 120 °C a v uzavr¬enyćh chladicích a klimatizac¬ních
zar¬ízeních.

Obchodní zastoupení 
Ivana Hovorková
Gorkého 1577
CZ-530 02  Pardubice
Tel.: 040/34 133,

63 305 72
Fax: 040/36 784
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• max. trvalé teplotní zatíz¬ení membrány dle DIN 4807 díl 3:
70 °C

Pr¬i teplote¬ >70 °C v expanzním potrubí mezi otopnou soustavou a M-K - expanzním
automatem musí byt́ pr¬ed expanzní nádobou pr¬edr¬azena ochlazovací nádoba* 
k ochlazení expanzní vody.

• max. povolenou teplotu pr¬ívodní vody otopné soustavy:
120 °C

Sériove¬ se dodávají v provedení pro tlak 5 a 10 bar a velikosti 400 az¬ 3.500 ltr. 
(vys¬s¬í tlaky jako zvlás¬tní provedení).

* Flexcon V-B - pr¬edr¬azená nádoba

- velikost od 180 do 2.000 ltr
- maxim. pr¬ípustny´ ́provozní tlak: 5,0 az¬ 10,0 bar

1.2. Ustavení a pr¬edpisy

Nádoby jsou dle paragr.14 - Pr¬edpisy pro parní kotle (Dampfk V) povoleny podle
stavební konstrukce resp. podléhají jednotlivyḿ zkous¬kám pr¬i vyŕobe¬. Znac¬ka stavební
konstrukce resp. razítko technické kontroly (TÜV) jsou zaznamenány na typovém s¬títku.

V Cµeské republice jsou povoleny státním zkus¬ebním ústavem c¬. 227  v Brne¬: c¬íslo
rozhodnutí 08-95-0388/40.

Doklady o zkous¬ce jsou pr¬i dodávce pr¬ipojeny a pr¬edkládají se pr¬íslus¬nému reviznímu
technikovi.

Rozsah podkladů:

- potvrzení vyŕobce o konstrukc¬ní a tlakové vodní zkous¬ce 
- potvrzení z vyŕobce
- vyḱres
- pasport k nádobe¬ obdrz¬íte po vyz¬ádání u svého velkoobchodu

Provozní a montáz¬ní návod tak jako podklady o zkous¬kách najdete ve skr¬ín¬ce r¬ídícího
automatu!

Po instalaci na míste¬ urc¬ení je tr¬eba zar¬ídit uz¬ivatelem pr¬íslus¬né zkous¬ky a pr¬evzetí 
do provozu.

1.3. Výhody pouz¬ití

- kompletní program v různyćh velikostech, provedeních a tlakovyćh skupinách
- mnohostranné moz¬nosti pouz¬ití
- jednoduchá a cenove¬ vyh́odná instalace, m.j. otoc¬itelnyḿ pr¬ipojením k systému 

zar¬ízení je okamz¬ite¬ provozuschopné
- maly ́nárok na prostor - velky ́expanzní objem na malém prostoru
- vyme¬nitelná velkoprostorová membrána z vysoko hodnotného butylkauc¬uku
- tlak v soustave¬ je udrz¬ován konstantne¬ v malyćh mezích
- kompresor bez oleje v tichém provedení 
- volne¬ programovatelné mikroprocesorové r¬ízení s pr¬ednastavením aktuálních

provozních hodnot 
- moz¬nost pr¬ipojení na PC nebo navázání na centrální r¬ídící systém (ZLT)
- pr¬ipojení na souhrnné hlás¬ení poruch k dispozici
- bezpec¬ny ́provoz vyplyv́ající z dlouholetyćh zkus¬eností a z vysoké kvality pr¬i vyŕobe¬

2. Funkce a způsob práce

Na obrázku 1 je znázorne¬n automat pro udrz¬ování tlaku Flexcon M-K tak, jak je jako
kompletní jednotka vyskladne¬na a dodávána..

Hlavní konstrukc¬ní skupiny jsou:

- nádoba       (1) - r¬ídící automat  (3)
- membrána  (2) - kompresor       (4)

Membrána (2) v nádobe¬ (1) zachycuje zve¬ts¬ené mnoz¬ství vody a slouz¬í jako de¬lící
ste¬na mezi vzduchem a vodou.

Obr. 1

1. - nádoba z oceli
2. - vyme¬nitelná velkoprostorová

membrána z butylkauc¬uku 
(dle DIN 4807 díl 3) 

3. - r¬ídící automat
4. - bezolejovy ́kompresor
5. - kombinovany senzor (obsah/tlak)
6. - magneticky ́ventil
7. - sonda pro hlás¬ení protrz¬ení

membrány (na objednávku)
8. - pojistny ́ventil na vzduchové strane¬

pro zabezpec¬ení nádoby
9. - plovákovy ́odvzdus¬n¬ovák 

(na objednávku)
10. - vedení pro dopln¬ování tlaku
11. - vedení pro me¬r¬ení
12. - pr¬ipojení k soustave¬
13. - flexibilní vysokotlaká hadice
14. - vypous¬te¬cí kohout kondenzátu  
15. - kryt
16. - pr¬ipojení uzemne¬ní
17. - vyś¬kové nastavení nohou
18. - nastavovací s¬roub / zajis¬te¬ní 

pro transport
19. - kontrolní pr¬íruba
20. - vzduchovy ́pols¬tár¬
21. - expanzní voda
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Rµídící automat (3) zaruc¬uje nastavení a udrz¬ování potr¬ebného tlaku v soustave¬. 
K te¬mto funkcím potr¬ebné signály dostává od kombinovaného senzoru (5) a pr¬i
stoupajícím plnicím stavu spíná magneticky ́ventil (6) a pr¬i klesajícím plnicím stavu
kompresor. Automat Flexcon M-K můz¬e byt́ vybaven následujícím kompresorovyḿ
ovládáním:

• r¬ídící automat Easycontrol

Rµídící automat Easycontrol je urc¬en pro jednotlivá zar¬ízení (Jeden automat 
pro udrz¬ování tlaku Flexcon M-K popr¬. s pr¬ídavnou nádobou) 
Pokyn k provozu - viz str. 10 az¬ 14

• r¬ídící automat Flexcon

Rµídící automat Flexcon je urc¬en pro jednotlivá a bateriová r¬azení (Paralelní provoz,
str¬ídavy ́- poruchovy ́provoz)
Pokyny k provozu - viz str. 15 az¬ 20

Kompresor (4) zásobuje automat pro udrz¬ování tlaku vzduchem, ktery ́neobsahuje olej.

Pr¬ívod a odtékání expanzního objemu od a do membrány je prováde¬no pr¬es
vysokotlakou hadici (13) u pr¬ipojení k systému (12). Pojistny ́ventil (8) je nastaven na
pr¬íslus¬ny ́jmenovity ́tlak nádoby a zabezpec¬uje proti nepovolenému pr¬etlaku.
Vypous¬te¬cím kohoutem (14) lze odstranit vodu, která se vysráz¬ela z vlhkého vzduchu 
a shromáz¬dila se ve vzduchovém prostoru (20).

3. Varianty provedení

Pro různé poz¬adavky otopnyćh soustav na expanzní zar¬ízení jsou k dodání následne¬
uvedená provedení.
Dimenzování lze provést pomocí Flamco vyṕoc¬etní diskety * pro expanzní nádoby.

* k obdrz¬ení v prodejních kancelár¬ích firmy Flamco

3.1. Flexcon M-K - automat pro udrz¬ování tlaku

Flexcon M-K se dodává ve standardním provedení ve velikostech 400 az¬ 3.500 ltr
(stojaté provedení) a je okamz¬ite¬ pr¬ipraven k provozu.

Sestavení expanzního automatu Flexcon M-K je znázorne¬no na obr. 1.

3.2. Flexcon M-K  - automat pro udrz¬ování tlaku s pr¬ídavnou
nádobou

Obr. 2

   provedení na stavbe¬Q

uzavírací armatura

zástrc¬ka

elektrické propojeníQ
(r¬ídící automat -Q

magneticky´ ventil)

vzduchové propojení Q
(flexibilní)

plne¬ní aQ
vypous¬te¬níQ

plne¬ní aQ
vypous¬te¬níQ

Flexcon M-K - automat pro udrz¬ování tlaku musí byt́ propojen s pr¬ídavnou nádobou 
(zde se musí vzít ohled na velikost nádoby) na vzduchové a vodní strane¬. V tomto
pr¬ípade¬ zásobuje automat M-K pr¬ídavnou nádobu tlakovyḿ vzduchem a pr¬ebírá r¬ízení.

5323

18503374 TSJECH M-K  02-03-2000 17:27  Pagina 5



Flamco

6

Pro propojení vzduchové strany je k dispozici kompletní hadicové vedení .

Vybavení je s obe¬ma r¬ídícími automaty moz¬né (r¬ídící automat Flexcon nebo r¬ídící
automat Easycontrol)

3.3. Paralelní resp. str¬ídavý provoz (i pr¬i porus¬e) dvou
automatů pro udrz¬ování tlaku*

Obr. 3

Paralelní provoz (Master / Slave - provoz)

V paralelním provozu dvou automatů pro udrz¬ování tlaku pr¬ebírá jedno r¬ízení vedení
(stává se Master).

Podr¬azené r¬ízení (Slave) dostává od "Master" aktuální name¬r¬ené hodnoty (tlak 
a hladina) a spínací povely pro magneticky ́ventil a kompresor.

Zme¬na z "Master" na "Slave" se provádí ruc¬ne¬.

Str¬ídavy ́provoz (i pr¬i porus¬e)
Ve str¬ídavém provozu (i pr¬i porus¬e) je u dvou automatů pro udrz¬ování tlaku jedno r¬ízení
pasivní.
Pasivní r¬ízení pr¬ebírá pouze spínací povely pro magneticky ́ventil, kompresor nezapíná.

Zme¬na mezi "aktivním" a "pasivním" stavem se provádí automaticky, kdyz¬ u aktivního
r¬ídícího automatu sepne ochrana motoru, aktivní r¬ídící automat se vypne nebo 
po uplynutí nastaveného c¬asu pro str¬ídání.

* Pouze s r¬ídícím automatem Flexcon M-K - viz str. 15

3.4. Str¬ídavý provoz (i pr¬i porus¬e) dvou kompresorů na
jednom r¬ídícím automatu *

Varianta provedení 1

- Flexcon M-K automat pro udrz¬ování tlaku, kombinovany ́s dve¬mi kompresorovyḿi
jednotkami

* Pouze s r¬ídícím automatem Flexcon M-K - viz str. 15

uzavírací armatura

elektrickéQ
propojeníQ

(r¬ídící automat -Q
magneticky´ ventil)

vzduchovéQ
propojeníQ
(flexibilní)

plne¬ní a vypous¬te¬níQ   provedení na stavbe¬  

zástrc¬ka     zástrc¬ka

  plne¬ní a vypous¬te¬níQ

Flexcon M-K 400
a

Flexcon M-K 600

Flexcon M-K 800
a

Flexcon M-K 3500

Obr. 4 5324
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Varianta provedení 2

- Flexcon M-K automat pro udrz¬ování tlaku s pr¬ídavnou nádobou, kombinovany ́s jednou
kompresorovou jednotkou

Obr. 5

U obou variant pracuje pouze jeden z dvou kompresorů.

V pr¬ípade¬ poruchy (sepnutí ochrany motoru) nebo po uplynutí c¬asu pro str¬ídání
pr¬echází provoz na druhy ́kompresor.

3.5. Str¬ídavý provoz i pr¬i porus¬e tr¬ech automatů Flexcon M-K
pro udrz¬ování tlaku *

Obr. 6

Pr¬i tomto provozu pracují dve¬ r¬ízení v paralelním provozu (viz bod 3.3), tr¬etí r¬ízení je
jako rezerva (Standby) a pr¬ijímá pouze spínací povely pro magneticky ́ventil, kompresor
nezapíná.

V pr¬ípade¬ poruchy pr¬echází porouchany ́automat pro udrz¬ení tlaku do rezervy a druhé
dva pr¬ebírají paralelní provoz.

Str¬ídání mezi "Master", "Slave" a "Standby" následuje také po uplynutí c¬asu pro str¬ídání.

* Pouze s r¬ídícím automatem Flexcon - viz str. 15

     provedení na stavbe¬Qple¬ní a vypous¬te¬níQ      plne¬ní a vypous¬te¬níQ

uzavírací armatura

elektrickéQ
propojeníQ

(r¬ídící automat-Q
2. kompresor)

elektrickéQ
propojeníQ

(r¬ídící automat-Q
magneticky´ ventil)

vzduchové propojeníQ
(flexibilní)

zástrc¬ka            

provedení na stavbe¬Q provedení na stavbe¬Q

uzavírací armatura uzavírací armatura

elektrické propojeníQ
r¬ídící automat - magneticky´ ventil

elektrické Q
propojeníQ

r¬ídícíQ
automat 1-2

elektrické Q
propojeníQ

r¬ídícíQ
automat 2-3

vzduchové Q
propojeníQ
(flexibilní)

plne¬ní a Q
vypous¬te¬níQ

plne¬ní a Q
vypous¬te¬níQ

plne¬ní a Q
vypous¬te¬níQ

elektrické propojeníQ
r¬ídící automat - magneticky´ ventil

vzduchové Q
propojeníQ
(flexibilní)

zástrc¬ka

5325
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4. Ustavení a montáz¬

Automaty pro udrz¬ování tlaku Flexcon M-K jsou dodávány kompletne¬ montované.
V pr¬íloze IX najdete důlez¬ité rozme¬ry a hmotnosti.

Umíste¬ní r¬ídícího automatu Flexcon M-K musí byt́ v uzavr¬enyćh místnostech s teplotou 
od 5 - 40 °C.
Podlaha musí byt́ dostatec¬ne¬ pevná a rovná.

Je nutné, aby automat pro udrz¬ování tlaku a event. pr¬ídavná nádoba byly dostatec¬ne¬
pr¬ístupné.

Následující skica a tabulka obsahuje minimální
odstupy.

Velikost nádoby a b c
(ltr) (cm) (cm) (cm)

<=1600 50 65 80

>  1600 50 100 80

Nad vrchním kontrolním otvorem je nutno mít 
k dispozici následující volny ́prostor:

- min.   650 mm pro velikost nádoby  < 1600 ltr 
- min  1000 mm pro velikost nádoby  > 2000 ltr

Pozor:
K zabezpec¬ení správného me¬r¬ení stavu plne¬ní, je nutno bezpodmínec¬ne¬ dbát na
následující body.

- automat pro udrz¬ování tlaku musí stát absolutne¬ vodorovne¬ - ve vodováze 
a volne¬!

Zabezpec¬ení me¬r¬ící nohy pr¬i transportu je nutno bezpodmínec¬ne¬ po ustavení odstranit,
aby mohl kombinovany ́senzor (obsah / tlak) volne¬ stát na rovném podkladu. 
Vyś¬kové nastavení obou zbyv́ajících noh nádoby umoz¬n¬uje poz¬adované bezpec¬né
ustavení automatu pro udrz¬ování tlaku. 
Vyrovnání by se me¬lo provést dle skice pomocí vodováhy na oznac¬enych osách.

Potr¬ebné flexibilní pr¬ipojení k systému je zaruc¬eno kovovou vysokotlakou hadicí, která
je souc¬ástí dodávky.

-Nulové vyrovnání plnicího stavu se smí prováde¬t tehdy, kdyz¬ je nádoba
vyrovnána a je prázdná!

Pr¬ed uvedením do provoz nepln¬te automat pro udrz¬ování tlaku vodou  nebo  nádobu
udrz¬ujte pomocí uzavíracího ventilu s krytkou ( v uzavr¬ené poloze) odde¬lenou od 
ostatní síte¬.

Protoz¬e je dodávka prováde¬na jako kompl. jednotka okamz¬ite¬ schopná provozu, jsou
zapotr¬ebí pouze následující pr¬ípoje:

a) pr¬ipojení k systému

velikost nádoby jmenovitá sve¬tlost

0400 az¬   800 l G11/4" / DN 32
1000 az¬ 1600 l G11/2" / DN 40
2000 l G2"  / DN 50
2800 az¬ 3500 l G21/2" / DN 65

b)  elektrické pr¬ipojení

• 230 V / 50 Hz / 10 A u r¬ízení Easycontrol M-K/E (kompresor OL 202)
• 230 V / 50 Hz / 10 A u r¬í̆dicího automatu M-K/S (kompresor K-01)
• 400 V / 50 Hz / 10 A u r¬í̆dicího automatu M-K/S (kompresor K-02, K-03 a K-04)

Pozor:
Kompresory od velikosti K-04 nejsou montovány na nádobe¬ a je nutno 
je pr¬ipojit elektricky a vzduchove¬ dle pr¬ílohy II. a III! Pro kompresory ve¬ts¬í nez¬ 
K-04 (na zvlás¬tní objednávku) je nutno pr¬ipravit konzole pr¬ímo na stavbe¬.

*

*

 me¬r¬ícíQ
noha se Q
zabezpec¬enímQ
pro transport

Q

* pr¬íloz¬né body pro vodováhu Q
  (cca délka 1 m)

a

c

b

c

5017
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U pr¬ipojení k systému je tr¬eba dbát na následující body:

- expanzní nádoby musí byt́ oproti otopné soustave¬ uzavíratelné. Tato uzavírací zar¬ízení
musí byt́ zabezpec¬ena proti neoprávne¬né manipulaci (napr¬. uzavírací ventil 
s krytkou s drátem a plombou).

- vypous¬te¬cí zar¬ízení mezi uzáve¬rem a expanzní nádobou (flexibilní pr¬ípoj) 

- svár¬ecí práce je nutno prováde¬t tak, aby se na expanzní nádobu nebo do ní nedostal
z¬ádny ́svarovy ́kov

- provozní teplota v pr¬ípoji k systému nesmí pr¬ekroc¬it 70 °C (zpravidla zapojení na
zpe¬tné potrubí zdroje tepla).

U elektrického pr¬ipojení je tr¬eba dbát na následující body:

- nape¬tí a kmitoc¬et musí odpovídat doporuc¬ení DIN - VDE
(jmenovité nape¬tí + 10%, -15%, kmitoc¬et 50 - 60 Hz)

- pro pr¬ipojení je nutno instalovat CEE - zásuvku na zed ¬
(dle IEC 309 - 2) 230 nebo 400 V

- pr¬es centrální svorník uzemne¬ní v r¬ídícím automatu (viz obr. 1, poz. 16) se musí
zhotovit potenciální vyrovnání k vodic¬i nebo zemníc¬i (dle DIN VDE 0100 díl 540).

4.1. Flexcon M-K automat pro udrz¬ování tlaku

Flexcon M-K automat pro udrz¬ování tlaku ve
standardním provedení (bod 3.1 - obr.1), tak
jako Flexcon M-K kombinovany ́se dve¬ma
kompresorovyḿi jednotkami (bod 3.4 - obr.4)
jsou dodávány tak, z¬e jsou okamz¬ite¬
pr¬ipraveny k provozu.

Doporuc¬ení k zabudování

1. zdroj tepla
2. spotr¬ebic¬ tepla (topny ́okruh)
3. Flexcon M-K expanzní automat s kompresorem
4. pojistny ́ventil
5. ventil s krytkou (s drátem a plombou)
6. vypous¬te¬cí ventil
7. odvzdus¬n¬ovací ventil

4.2. Flexcon M-K automat pro udrz¬ování tlaku r¬azený 
do baterie

U následne¬ uvedenyćh r¬azení do baterií je nutno nádoby vzduchove¬ propojit dodanyḿi
kompletními vzduchovyḿi hadicemi/standardní provedení: délka 3m).

Elektrické propojení:

- r¬ídící automat Flexcon / magneticky ́ventil
pr¬ipojovací kabel: 2 x 0,75 stíne¬ny´

- r¬ídící automat Flexcon / r¬ídící automat
pr¬ipojovací kabel: 3 x 0,5 stíne¬ny´

je nutno provést stavebníkem

- Flexcon M-K automat pro udrz¬ování tlaku s pr¬ídavnou nádobou (bod 3.2 - obr.2)

- paralelní nebo str¬ídavy ́provoz (i pr¬i porus¬e) dvou Flexcon M-K automatů pro udrz¬ování 
tlaku (bod 3.3 - obr. 3)

- Flexcon M-K automat pro udrz¬ování tlaku s pr¬ídavnou nádobou, kombinovany ́s jednou 
kompresorovou jednotkou (bod 3.4 - obr.5)

- str¬ídavy ́provoz (i pr¬i porus¬e) tr¬ech Flexcon M-K automatů pro udrz¬ování tlaku 
(bod 3.5 - obr.6)

Pr¬ipojovací vyḱresy svorkovyćh lis¬t r¬ídících automatů - viz pr¬ílohy I az¬ VIII.

Upozorne¬ní : Pr¬ídavné nádoby, automaty pro udrz¬ování tlaku v paralelním nebo
str¬ídavém provozu (i pr¬i porus¬e) musí být ustaveny ve stejné
výs¬kové úrovni.

4

2

5 6

pr¬ipojeníQ
k systémuQ
(hranice Q
dodávky)

Q

1

zástrc¬ka
3

7

5327
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5. Rµídící automat Easycontrol

K uvedení do provozu nebo i pro vlastní provoz automatu k udrz¬ování tlaku 
Flexcon M-K jsou bezpodmínec¬ne¬ nutné znalosti o obsluze r¬ídícího automatu.

Provedení r¬ídícího automatu Easycontrol s moderními konstrukc¬ními elementy jako je
mikroprocesor, dvoumístny ́c¬íselny ́displej nebo "Status - LED's" pro ukázání

- aktuálních provozních parametrů
- moz¬nyćh provozních 
- poz¬adovanyćh zme¬n parametrů

zabezpec¬uje uz¬ivateli jednoduchou kontrolu a obsluhu.
Nepr¬ípustná zadání nejsou akceptována.

5.1. Technické údaje

- Rµízení
- napájecí nape¬tí  : 230 V 1/N/PE 
- zvlás¬tní provedení : 230 V 3/-/PE
- vlastní spotr¬eba : cca 20 W
- zatíz¬itelnost relé  : 8 A/ 230 V

- kombinovaný senzor
(pro me¬r¬ení tlaku a obsahu)

- napájecí nape¬tí : DC 11,5 ... 30 V
- druh ochrany  : I P 65

- magnetický ventil
- pracovní rozsah  : 0 - 10 bar

5.2. Nastavení a uvedení do provozu

Rµídící automat je dodáván s nastavenyḿi hodnotami provozního tlaku nebo tlaku 
v systému dle vas¬eho poz¬adavku, rovne¬z¬ jsou nastaveny hodnoty pro dopln¬ovací
zar¬ízení (zapínání / vypínání).
Pokud pr¬i objednávce nebyly urc¬eny z¬ádné parametry, je r¬ídící automat nastaven 
na standardní hodnoty a je pr¬esto okamz¬ite¬ provozuschopny.́ (viz bod 5.2.1).

Po zapnutí hlavního vypínac¬e do polohy "EIN" ukáz¬í se na displeji aktuální provozní
hodnoty:

LED  = provozní parametry

= stav vody  (%)

nebo

= provozní tlak (bar)

po stisknutí odpovídající klávesy.

displej kla´vesnice stavové - LED's

hlavní vypínac¬
5342
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Pokud byly pr¬i objednávce udány provozní parametry pro

- provozní tlak (bar)
- zapínání - dopln¬ovací zar¬ízení - poloha "EIN" (%)
- vypínání - dopln¬ovací zar¬ízení - poloha "AUS" (%)

je zapotr¬ebí pouze provést v programovacím módu (viz bod 5.2.1) nulové vyrovnání
(IV. krok pr¬i obsluze). V pr¬ípade¬, z¬e nebyly pr¬edurc¬eny z¬ádné provozní hodnoty nebo
jiz¬ nastavené parametry by me¬ly byt́ zme¬ne¬ny, je nutno provést odpovídající obsluz¬né
kroky z následujícího bodu.

5.2.1. Zme¬na provozních parametrů

Zme¬nu provozních parametrů je tr¬eba provést následovne¬:

- hlavní vypínac¬: VYPNOUT - poloha "AUS"
- r¬ídící automat OTEVRµÍT
- posuvny ́pr¬epínac¬ PRµEPNOUT

(v c¬ervené barve¬)
na r¬ídící platine¬

- r¬ídící automat UZAVRµÍT
- hlavní vypínac¬ ZAPNOUT - poloha "EIN"

LED programovacího rez¬imu svítí!

obr. 9

Displej ukazuje v programovací rez¬imu:

I. krok obsluhy

klávesa- - provozní tlak (bar)

nebo

- zapínání dopln¬. zar¬ízení (poloha "EIN") (%)

nebo

- vypínání dopln¬. zar¬ízení (poloha "AUS") (%)

stisknout po dobu 3 vter¬in

Odpovídající LED svítí.
Na displeji se ukáz¬e nastavení z výroby nebo
poslední uloz¬ená hodnota!

Hodnoty nastavené z výroby v pr¬ípade¬, z¬e nebyly pr¬i objednávce z¬ádné jiné
urc¬eny!

- Provozní tlak hodnoty
Flexcon M-K - 5 bar 2,8 bar
Flexcon M-K - 10 bar 5,5 bar

- zapínání dopln¬. zar¬ízení - poloha "EIN" 15 %
- vypínání dopln¬. zar¬ízení - poloha "AUS" 25 %

provoz                

Q  QEasycontrol Q
(otevr¬eno)

programováníQ

posuvný pr¬epínac¬ (c¬ervený)

0 0

5330
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Pr¬íklad:   Provozní tlak (bar)

V displeji se ukáz¬e:

- desítkové místo hodnota " bliká"

II. krok obsluhy

Oprava "blikající c¬íslice" stisknutím tlac¬ítka

nebo  

a stisknutím tlac¬ítka "provozní tlak"
("Betriebsdruck")

Nemá-li byt́ "blikající" c¬íslice me¬ne¬na, stiskne¬te
tlac¬ítko
"provozní tlak" ("Betriebsdruck")

- jednotkové místo "bliká"

III. krok obsluhy

Opakování II. kroku!

Ukázka nebo i zme¬na zadanyćh hodnot pro:

- zapínání dopln¬ovacího zar¬ízení 
a

- vypínání dopln¬ovacího zar¬ízení

je postup pr¬i obsluze obdobny ́jako v pr¬íkladu "provozní tlak" 

Upozorne¬ní!

Hodnoty lze zme¬nit pouze v rozsahu z vyŕoby nastavenyćh mezních hodnot.

Lez¬í-li nastavená hodnota v rozsahu mezních hodnot, pr¬estává po 5 vter¬inách svítit
odpovídající LED.

Lez¬í-li nastavená hodnota mimo rozsah mezních hodnot, je nutno zopakovat zadání 
se správnyḿi hodnotami.

Pr¬i poz¬adované zme¬ne¬ parametrů lze zme¬nit hodnoty v následujících mezích:

- Provozní tlak - rozsah hodnot 
Flexcon M-K - 5 bar 0,4 bar az¬ 4,3 bar
Flexcon M-K - 10 bar 0,5 bar az¬ 8,7 bar

- Zapínání dopln¬ovacího zar¬ízení - rozsah hodnot
(poloha "EIN") (%) 

5 % az¬ 49 %

- Vypínání dopln¬ovacáho zar¬ízení - rozsah hodnot
(poloha "AUS") (%)   

zapínání dopln¬. zar¬ízení     +    2 % 
az¬ zapínání dopln¬. zar¬ízení +  20 % 

Pr¬íklad:
- zapínání dopln¬. zar¬ízení: 6 %
- vypínání dopln¬. zar¬ízení: 12 %

Upozorne¬ní:
Hodnoty pro minimální a maximální pr¬ípustný stav vody jsou naprogramovány
jako pevné hodnoty.

Min. stav vody  5%
Max. stav vody 94%

2 . 8

2 . 8

- +
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V pr¬ípade¬, z¬e tyto hodnoty v provozu jsou niz¬s¬í nebo vys¬s¬í, následuje signalizování
poruchy (viz bod 5.3 "Hlás¬ení provozních poruch").

Stav plne¬ní - nulové vyrovnání

Pozor:
" Provozní vynulování", tz. nulové vyrovnání plnícího stavu se smí prováde¬t pouze 
pr¬i prázdné nádobe¬ (viz také bod 4 - Ustavení a montáz¬). 

IV. Krok obsluhy

Klávesa    0 - vyrovnání stisknout po dobu 3 vter¬in.

Nulové vyrovnání je ukonc¬eno, kdyz¬ pr¬íslus¬né LED po 5 sec. zhasne.
Kdyz¬ LED - 8 krát blikne, je nutno tento postup obsluhy opakovat.

Pozor!
Po ukonc¬ení zme¬ny hodnot bezpodmínec¬ne¬ pr¬epnout do provozního rez¬imu,
protoz¬e jinak není moz¬ný provoz (LED - provozní rez¬im)!

Pr¬epnutí do provozního rez¬imu po provedené zme¬ne¬ pr¬ednastavenyćh provozních
parametrů je nutno provést následovne¬ :

Postup obsluhy :

- Hlavní vypínac¬    VYPNOUT - poloha "AUS"

- Rµídící automat    OTEVRµÍT

- Posuvny ́pr¬epínac¬  PROVOZ
na r¬ídící platine¬ ( obr. 9 )

- Rµídící automat    UZAVRµÍT

- Hlavní vypínac¬    ZAPNOUT - poloha "EIN"

Upozorne¬ní !
Protoz¬e nádoba nebo automat pro udrz¬ování tlaku M - K je prázdný, svítí LED.

Min. Wasserstand / Min. Betriebsdruckalarm
Min. stav vody / Min. provozní tlak - alarm

Automat pro udrz¬ování tlaku M-K resp. expanzní zar¬ízení je nutno napustit.
(viz bod 7 " Uvedení do provozu - Provoz")

5.3. Hlás¬ení - provozní poruchy

Rµídící automat je vybaven detailovanyḿ hlás¬ením poruch .
Eventuální signalizování poruch se provede rozsvícením odpovídající kontrolky LED
poruchy provozu ve spojení s kontrolkou LED provozní parametry.

Po odstrane¬ní poruchy se potvrdí hlás¬ení poruch odpovídajícím tlac¬ítkem.

Pozor !
Po hlás¬ení ochrana motoru se zaktivoval kontakt nadme¬rného proudu. Odstrane¬ní této
poruchy je nutno nechat provést pove¬r¬enou osobou!

V pr¬ípade¬, z¬e nelze uvedená nebo i jiná hlás¬ení poruch odstranit, vyrozume¬jte prosím
nas¬i servisní firmu.

5.4. Pr¬ipojení souhrnného hlás¬ení poruch ("Fehler")

Poruchy v otopné soustave¬ nebo v r¬ízení jsou hlás¬eny bezpotenciálovyḿ str¬ídavyḿ
kontaktem. Kontakty jsou na svorkách x 1 - 11, 12, 13 r¬ídícího automatu.

(viz pr¬íloha I. "Svorkové schéma")

Pozor!
Také pr¬i vypnutém r¬ízení můz¬e být nape¬tí na pr¬ípojích rozdílového relé (cizí zdroj).
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5.5. Pr¬ipojení dopln¬ovacího automatu - 
Flamco-Fill STA nebo PA

Pro ovládání dopln¬ovacího automatu je na svorkách x 1 - 9, 10 k dispozici jeden
bezpotenciálovy ́kontakt. Kontakt se zavírá pr¬i poz¬adavku r¬ízení na dopln¬ování.
(viz pr¬íloha I. "Svorkové schéma")

Pozor!

Také pr¬i vypnutém r¬ízení můz¬e být nape¬tí na pr¬ípojích k dopln¬ovacím automatům
(cizí zdroj).

5.6. Automatické rozpoznání nete¬snosti

K registrování moz¬ného pos¬kození membrány můz¬e byt́ automat pro udrz¬ování tlaku 
Flexcon M - K dodán se sondou pro nete¬snosti.

Pr¬i pos¬kození membrány, pr¬i které pronikne voda do vzduchového prostoru
membránové expanzní nádoby a pr¬edevs¬ím se dostane vzduch do soustavy, následuje
okamz¬ité ukázání poruchy na r¬ídícím automatu.

5.7. Pr¬ipojení na PC nebo napojení na centrální ovládací
systém (ZLT)

Rµídící automat Easycontrol je tak pr¬ipraven, z¬e na pr¬ání zákazníka je moz¬né pravidelné
dálkové pr¬enás¬ení údajů, které jsou nutné k r¬ízení zar¬ízení.

Tím je také umoz¬ne¬n vizuální pr¬enos pr¬es PC a nebo napojení na centrální ovládací
systém (ZLT).

- Pr¬ipojení na PC

Obr. 10

- Napojení na ZLT 

Potr¬ebné podklady obdrz¬íte pr¬i odpovídající objednávce.

EasycontrolQ Q

RS 485

max. 1,2 km

RS 232

PC

QR∏ídící automat

Me¬nic¬Q
rozhraníQ

5334
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6. Flexcon - r¬ídící automat

K uvedení do provozu nebo k provozování automatu Flexcon M-K jsou bezpodmínec¬ne¬
nutné znalosti o obsluze r¬ídícího automatu.

Provedení r¬ídícího automatu Flexcon s moderními konstrukc¬ními elementy jako je
mikroprocesor a displej s c¬ísly a písmeny dovoluje uz¬ivateli v dialogu s r¬ízením 
provést nastavení systému jako i zme¬ny v provozních parametrech.

Nepr¬ístupné hodnoty pr¬i zadání nejsou akceptovány a stejne¬ jako poruchy systému jsou
komentovány textem.

K obsluze je urc¬ena na dvír¬kách r¬ídícího automatu umíste¬ná fóliová klávesnice.

Obr. 11

6.1. Technická data

- Ovládání
. napájecí nape¬tí : 230 V 1 / N / PE

400 V 3 / N / PE
. zvlás¬tní provedení: 230 V 3 / - / PE
. vlastní spotr¬eba:  cca 20 W
. zatíz¬itelnost relé: 2 A / 230 V

- Kombinovaný senzor (pro me¬r¬ení tlaku a obsahu)
. napájecí nape¬tí:  DC 11,5 .... 30 V
. druh ochrany:   IP 65

- Magnetický ventil
. pracovní rozsah:  0 - 10 bar
. zvlás¬tní provedení:  0 - 16 bar

6.2. Nastavení a uvedení do provozu

Rµídící automat je dodáván s takovyḿ tlakem systému, jaky ́jste si pr¬áli.
Pokud tyto údaje nebyly pr¬i objednávce specifikovány, můz¬ete si je sami nastavit.

Programovatelné hodnoty a rozsah jejich nastavení máte moz¬nost odec¬íst pr¬i "listování"
v menu na displeji. 

displej klávesnice

r¬ídící automat

hromadné hlás¬ení poruchhlavní vypínac¬Q
5335
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Pr¬epnutím hlavního vypínac¬e do polohy "EIN" se na displeji objeví:

5 bar - Ausführung 10 bar - Ausführung

provedení 5 bar provedení 10 bar 

Stisknutím klávesy <RET> mohou byt́ vyvolána dals¬í menu:

Doba provozu

kompresor 1   00000 h
kompresor 2   00000 h

Volitelné moz¬nosti:
Sonda pro nete¬snosti -(*)
Paralelní prov.: -(*)
Str¬ídavy ́provoz-porucha: -(*/***)

- = není k dispozici
* = je k dispozici

Zar¬ízení: M-K
Provozní tlak: 5 bar 

(10 bar)

Objem: XXXX 1 ltr

X = jmenovit́y ́obsah

Aby bylo moz¬no z vyŕoby pr¬ednastavené provozní parametry zme¬nit, musí byt́ ovládání
pr¬epnuto z provozního rez¬imu (BETRIEBS - Modus) do programovacího rez¬imu
(PROGRAMMIER-Modus)

Pr¬epnutí do programovacího módu:

Postup obsluhy:
- hlavní vypínac¬ VYPNOUT - poloha "AUS"
- r¬ídící automat OTEVRµÍT
- posuvny ́pr¬epínac¬ (c¬erveny)́

na vnitr¬ní strane¬ dvír¬ek PRµEPNOUT
- r¬ídící automat ZAVRµÍT
- hlavní vypínac¬   ZAPNOUT - poloha "EIN"

Obr. 12

Pozor!
. V programovacím rez¬imu není moz¬ný z¬ádný provoz.
. Programovací rez¬im je signalizován "blikajícím" ukazatelem "Fehler" = "Porucha" 

   programováníQ       M-K r¬ídící automatQ
(otevr¬en)

provoz

posuvný pr¬epínac¬ (c¬ervený)

Druck           Niveau

02.0 bar 000 %
01.9 Komp. 05 %
02.1 Vent. 95 %

Druck           Niveau

02.0 bar 000 %
01.8 Komp. 05 %
02.2 Vent. 95 %

Tlak           Hladina

02.0 bar 000 %
01.9 komp. 05 %
02.1 ventil 95 %

Tlak           Hladina

02.0 bar 000 %
01.8 komp. 05 %
02.2 ventil 95 %

Betriebszeiten

Kompressor 1 00000 h 
Kompressor 2 00000 h

Optionen:

Lecksonde: -(*)
Parallel-Betr.: -(*)
Wechsel-Stör: -(*/***)

- = nicht vorhanden
* = vorhanden

Anlage: M-K
Betriebsdruck: 5 bar 

(10 bar)

Inhalt: XXXX l

X = Nenninhalt

5336
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Displej ukazuje:

Programovací rez¬im
dále klávesou <RET> 
nebo 
pr¬epnout na provoz

Stisknout klávesu <RET>
na displeji se objeví:

- Menu bod 1

Tlak systému: 02.0 
pr¬íp. XX.X - XX.X bar
Potvrzení: <RET>

Hodnota můz¬e byt́ zme¬ne¬na v te¬chto 
udanyćh mezích "XX.X - XX.X".

Stisknutím klávesy "RET" se ukáz¬e vz¬dy dals¬í menu-bod.

- Menu bod 2

Min. stav vody
05%

pr¬íp.: 5% az¬ 50%
Potvrzení: <RET>

(Standard: 5 %)

- Menu bod 3

Max. stav vody
95%

zul.: 5% az¬ 95%
Potvrzení: <RET>

(Standard: 95 %)

- Menu bod 4

Min.-tlak: 00.5
pr¬íp.: X.X - XX.X bar
Potvrzení: <RET>

Hodnota můz¬e byt́ zme¬ne¬na v te¬chto udanyćh mezích "X.X - XX.X".

- Menu bod 5

Max.-tlak: 04.5
pr¬íp.: X.X - XX.X bar
Potvrzení: <RET>

Hodnota můz¬e byt́ zme¬ne¬na v te¬chto udanyćh mezích "XX.X - XX.X".

- Menu bod 6

Hladina dopln¬ování
Zapnuto: 04%  
pr¬íp.: 04 az¬ 49%
Potvrzení: <RET>

Hodnota můz¬e byt́ zme¬ne¬na v te¬chto udanyćh mezích "XX az¬ XX".

- Menu bod 7

Hladina dopln¬ování  
Vypnuto: 10%
pr¬íp.: XX bis XX bar 
Potvrzení:  <RET>

Hodnota muz¬e byt́ zme¬ne¬na v te¬chto udanyćh mezích "XX - XX".

Programmier-Modus
weiter mit <RET>
oder:
auf Betrieb schalten

Systemdruck: 02.0
zul. XX.X - XX.X bar
Bestätigung: <RET>

min. Wasserstand
05 %

zul.: 5 % bis 50 %
Bestätigung: "RET"

max. Wasserstand
95 %

zul.: 50 % bis 95 %
Bestätigung: "RET"

Min.-Druck: 00.5
zul.: X.X - XX.X bar
Bestätigung: "RET"

Max.-Druck: 04.5
zul.: XX.X - XX.X bar
Bestätigung: "RET"

Nachspeise-Niveau
Einschalt: 04 %  
zul.: 04 bis 49 %
Bestätigung: "RET"

Nachspeise-Niveau
Ausschalt: 10 %
zul.: XX bis XX % 
Bestätigung: "RET"
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- Menu bod 8

Paralelní provoz
1: je k dispozici 
2: není k dispozici

(viz bod 3.3 - obr. 3)

- Menu bod 9

Provozní - nulování
silového senzoru
klávesou: "ESC"
dále: <RET>

Pozor!
Nulové vyrovnání plnícího stavu se smí provést výhradne¬ pr¬i prázdné nádobe¬!
(viz téz¬ bod 4 - "Ustavení a montáz¬")

Toto vyrovnání by se me¬lo provést pr¬i provozne¬ ohr¬áté elektronice (asi 10 minut
zapnuto).

Pr¬epnutí do provozního rez¬imu po provedené zme¬ne¬ pr¬ednastavenyćh provozních
parametrů:

Postup obsluhy:

- hlavní vypínac¬ VYPNOUT - poloha "AUS"
- r¬ídící automat OTEVRµÍT
- posuvny ́pr¬epínac¬ (c¬erveny)́

na vnitr¬ní strane¬ dvír¬ek (obr. 12)  PRµEPNOUT - poloha BETRIEB 
- r¬ídící automat ZAVRµÍT
- hlavní vypínac¬ ZAPNOUT - poloha "EIN"

Flexcon M-K automat pro udrz¬ování tlaku je pr¬ipraveny ́k provozu!

Pokyn!
Kontrolka poruch svítí, protoz¬e nádoba nebo expanzní zar¬ízení je prázdné, tím je
hlás¬ena porucha "min. Wasserstand" = min. stav vody.

Automat pro udrz¬ování tlaku nebo expanzní zar¬ízení se musí byt́ napustit (viz. bod 7
"Uvedení do provozu - provoz").

6.3. Hlás¬ení poruch

Rµídící automat je vybaven hromadnyḿ hlás¬ením poruch.
Signalizac¬ní relé vypíná v pr¬ípade¬ poruchy.
Kontrolka <FEHLER> = "porucha" pod displejem (obr.11) svítí nepr¬etrz¬ite¬.

Porucha je hlás¬ena pr¬ímo textem.

Pr¬i více poruchách souc¬asne¬ mohou byt́ jednotlivé poruchy zjis¬te¬ny pomocí 
klávesy <RET>.

Potom jsou moz¬ná následující hlás¬ení:  

PORUCHA :
min. stav vody
Odstranit poruchu!

To znamená, z¬e hladina klesla pod zadany ́minimální stav vody (bod 6.2 - menu bod 2).
V tomto pr¬ípade¬ je nutné manuální doplne¬ní vody.

PORUCHA :
max. stav vody
Odstranit poruchu!

V tomto pr¬ípade¬ byl zjevne¬ pr¬ekroc¬en nastaveny ́max. stav vody.
Vypous¬te¬cím zar¬ízením systému by se me¬la voda odpustit.

Parallel-Betrieb
1: vorhanden
2: nicht vorhanden

Betriebs-Nullung
des Kraftsensors
durchführen: "ESC"
weiter: "RET"

STÖRUNG:
min. Wasserstand
Störung beseitigen!

STÖRUNG:
max. Wasserstand
Störung beseitigen!
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PORUCHA:
min.tlaku 
Odstranit poruchu!

PORUCHA:
max.tlaku
Odstranit poruchu!

Protoz¬e poruchy pr¬i min. nebo max. tlaku mohou mít různé pr¬íc¬iny, spojte se prosím 
s nas¬ím servisem.

PORUCHA:
Ochrana motoru
Odstranit poruchu!

Pr¬i tomto hlás¬ení byl aktivován kontakt nadme¬rnyḿ proudem.

Odstrane¬ní této poruchy je nutno provést zas¬kolenou osobou následujícími kroky:

- hlavní vypínac¬    VYPNOUT - poloha "AUS"
- r¬ídící automat   OTEVRµÍT
- zpe¬tné nastavení

ochrany motoru   
- r¬ídící automat   ZAVRµÍT
- hlavní vypínac¬    VYPNOUT - poloha "EIN"

Po odstrane¬ní poruchy se potvrdí hlás¬ení poruchy klávesou <ESC>.

Nelze-li uvedené nebo jiné poruchy odstranit, vyrozume¬jte prosím ihned nás¬ servis.

6.4. Pr¬ipojení hromadného hlás¬ení poruch ("FEHLER")

Poruchy v otopném systému nebo v ovládání jsou hlás¬eny bezpotenciálovyḿ
pr¬epínacím kontaktem. Kontakty jsou na svorkách 17, 18 a 19 r¬ídícího automatu Flexcon.

Svorka 17 je spolec¬ny ́pr¬ípoj. Relé je provozováno inverzne¬. To znamená, z¬e je relé 
v bezchybném provozu staz¬eno (kontakt ke svorce 19) a pr¬i chybe¬ odpadá (kontakt 
ke svorce 18).

Tak je umoz¬ne¬no i hlás¬ení vyṕadku elektrické síte¬.

Relé poruch je téz¬ v programovacím rez¬imu staz¬eno (viz "svorkové schéma" 
pr¬íloha IV - VIII).

Pozor!
Také pr¬i vypnutém ovládání můz¬e být na pr¬ípojkách relé poruch nape¬tí (cizi zdroj).

6.5. Pr¬ipojení dopln¬ovacího automatu - 
Flamco Fill STA nebo PA

K uvedení dopln¬ovacího automatu do provozu je k dispozici na svorkách 7 a 8
bezpotenciálovy ́kontakt. Ovládání zavírá kontakt pr¬i vyz¬ádaném dopln¬ování.
(viz. "svorkové schéma" pr¬íloha IV - VIII)

Pozor!
Také pr¬i vypnutém ovládání můz¬e být na pr¬ípojích pro dopln¬ovací automaty
nape¬tí (cizi zdroj). 

6.6. Str¬ídavý provoz i pr¬i porus¬e

Varianty, které se dodávají pro "str¬ídavy ́provoz - i pr¬i porus¬e" jsou pr¬edstaveny v bodu 
3 a 4.2.

Zar¬ízení "str¬ídavého provozu" v r¬ídícím automatu Flexcon si vyz¬aduje zvlás¬tní opatr¬ení,
které můz¬e provést pouze vyŕobce.

STÖRUNG:
min. Druck Alarm
Störung beseitigen!

STÖRUNG:
max. Druck Alarm
Störung beseitigen!

STÖRUNG:
Motorschutz
Störung beseitigen!
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6.7. Automatické rozpoznání nete¬snosti

K registrování moz¬ného pos¬kození membrány můz¬e byt́ Flexcon M-K - automat pro
udrz¬ování tlaku s kompresorem dodán se sondou pro nete¬snosti.

Pr¬i porus¬e membrány, pr¬i které voda pronikne do vzduchového prostoru membránové
expanzní nádoby a pr¬edevs¬ím se dostane vzduch do systému, následuje okamz¬ité
hlás¬ení poplachu na displeji r¬ídícího automatu.

6.8. Pr¬ipojení na PC nebo napojení na centrální r¬ídící 
systém (ZLT)

Flexcon - r¬ídící automat je pr¬ipraven tak, z¬e je moz¬no na pr¬ání zákazníka pravidelné
dálkové pr¬enás¬ení údajů relevantních k r¬ízení.

Tím je umoz¬ne¬no vizuální znázorne¬ní pr¬es PC nebo napojení na centrální r¬ídící systém.

- Pr¬ipojení na PC

Obr. 13

- napojení na "ZLT"

Potr¬ebné podklady pro tento pr¬ípad obdrz¬íte pr¬i objednání.

7. Uvedení do provozu - provoz

7.1. Uvedení do provozu pr¬i chladné otopné soustave¬

. ventil s krytkou uzavr¬ít, plnicí tlak nádoby pr¬ezkous¬et 

. provedení nulového vyrovnání pr¬i prázdné nádobe¬

. pr¬i uzavr¬eném ventilu s krytkou otopnou soustavu naplnit a odvzdus¬nit

. pr¬es plnicí a vypous¬te¬cí kohout v expanzním potrubí napustit membránovou tlakovou
expanzní nádobu Flexcon M-K urc¬enou rezervou vody

. ventil s krytkou otevr¬ít k systému

. membránovou tlakovou nádobu Flexcon M-K pr¬es odvzdus¬n¬ovák na nádobe¬
odvzdus¬nit (odpadá pr¬i pouz¬ití plovák. odvzdus¬n¬ováku Flexvent Super)

Flexcon
r¬ídící automat

Master

Flexcon
r¬ídící automat 

Slave

Flexcon
r¬ídící automat 

Slave

max. 1,2 km

me¬nic¬ rozhraníQ

RS 232

RS 485

PC

5338
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7.2. Uvedení do provozu pr¬i ohr¬áté otopné soustave¬

- ventil s krytkou uzavr¬ít, plnicí tlak systému pr¬ezkous¬et 
- provedení nulového vyrovnání pr¬i prázdné nádobe¬
- pr¬es plnicí a vypous¬te¬cí kohout napustit membránovou expanzní nádobu Flexcon M-K

rezervou vody a v závislosti na stavu ohr¬evu zar¬ízení odpovídajícím expanzním
objemem 

- ventil s krytkou otevr¬ít k systému
- membránovou tlakovou nádobu Flexcon M-K pr¬es odvzdus¬n¬ovák na nádobe¬

odvzdus¬nit (odpadá pr¬i pouz¬ití plovákového. odvzdus¬n¬ováku Flexvent Super)

8. Údrz¬ba - opakující zkous¬ky

Norma DIN 4807/2 vyz¬aduje pro membránové expanzní nádoby jednou v roce údrz¬bu 
a pr¬ezkous¬ení.

Vedle vne¬js¬ího stavu nádoby a provozuschopnosti c¬ástí vybavení se musí pr¬ezkous¬et
pr¬edevs¬ím vyḱon a funkc¬nost kompresoru a magnetického ventilu, te¬snost
propojovacích vedení.

Mezi roc¬ními údrz¬bami je nutno v pravidelnyćh intervalech vypustit nasbírany ́kondenzát
v nádobe¬ (viz obr. 1 str. 4 - poz. 14).

Lhůty opakujících se zkous¬ek se prováde¬jí nezávisle na pr¬edpisech pro tlakové nádoby
následovne¬:

- vne¬js¬í zkous¬ka : kaz¬dovoc¬ne¬
- vnitr¬ní zkous¬ka : 5 let
- zkous¬ka vodnim tlakem : 10 let

Zkous¬ky musí byt́ provedeny odborníkem/znalcem.

Doporuc¬ujeme Vám prováde¬t servis a údrz¬bu nas¬í servisní firmou:

Informace:
Obchodní zastoupení
Ivana Hovorková
Tel./Fax: 040 - 36784 

Tento návod pr¬edejte provozovateli a uchovávejte jej v blízkosti nádoby.
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Pr¬íloha I - Rµídící automat Easycontrol
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Pr¬íloha II

r¬ídící platina
IEB-300-00003pr¬ípoje 

c¬erpadlo / kompresor
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Pr¬íloha III

r¬ídící platina
pr¬ípoje IEB-300-00003

c¬erpadlo / kompresor

Pr¬íloha IV

ochrana motoru
1

ochrana motoru
2

stykac¬ 1 stykac¬ 2

r¬adové svorky svorky I/O

pr¬ívod         kompr. 1 kompr. 2

5332

5331
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Pr¬íloha V

Pr¬íloha VI
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Pr¬íloha VII

Pr¬íloha VIII
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Pr¬íloha IX

Hlavní rozme¬ry a hmotnosti
pro Flexcon M-K automat pro udrz¬ování tlaku (lez¬ící na palete¬)

Typ Rozme¬ry Hmotnost
(cm) (kg)

D    x    S∏    x   V 5 bar 10 bar

M - K 400 1550  x   900 x 1200 180 220

M - K 600 1950  x   900 x 1200 210 260

M - K 800 2350  x   900 x 1200 245 310

M - K 1000 2900  x   900 x 1200 280 355

M - K 1200 2150  x 1100 x 1450 345 475

M - K 1600 2650  x 1100 x 1450 405 550

M - K 2000 2400  x 1250 x 1650 490 670

M - K 2800 3000  x 1250 x 1650 580 795

M - K 3500 3800  x 1250 x 1650 690 970
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