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Skal opbevares!

Sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedshenvisninger
Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker
og materielle skader.

Fare
Dette tegn advarer mod personskader.

!

Bemærk
Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader.

Bemærk
Anvisninger med ordet Bemærk indeholder ekstra informationer.
Målgruppe
Denne vejledning er udelukkende beregnet til autoriserede fagfolk.
■ Arbejder på gasinstallationer må udelukkende foretages af installatører,
som er godkendt til dette af det lokale
gasforsyningsselskab.
■ El-arbejder må kun udføres af elektrikere.
■ Den første idrifttagning skal foretages
af VVS-firmaet, installatøren eller af et
servicefirma, som er udpeget af
denne.
Forskrifter
I forbindelse med arbejder skal følgende
overholdes:
■ Arbejdstilsynets forskrifter vedr. forebyggelse af uheld
■ Lovens forskrifter vedr. miljøbeskyttelse
■ Driftssikkerhedforordningen (BetrSichV)
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■ Arbejdstilsynets bestemmelser
■ Direktivet 97/23/EF, samt gældende
sikkerhedsbestemmelser i de pågældende lande
Forholdsregler ved olieudslip og gaslugt
Fare
Udløbende brændstof kan medføre eksplosioner med meget
alvorlige kvæstelser til følge.
■ Tobaksrygning forbudt! Undgå
åben ild og gnistdannelse. Tryk
aldrig på kontakter til lys og
elektriske apparater.
■ Luk brændstofhurtigstopventilen og -afspærringshanen.
■ Åbn vinduer og døre.
■ Evakuér personer fra farezonen.
■ Tilkald VVS-firma/VVS-installatør (foretag ikke opkaldet fra
bygningen).
■ Afbryd strømforsyningen til
bygningen fra et sikkert sted
(udenfor bygningen).
Forholdsregler ved røggaslugt
Fare
Røggasser kan føre til livstruende forgiftninger.
■ Tag anlægget ud af drift.
■ Udluft opstillingsstedet.
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Forklaring til sikkerhedshenvisningerne

Sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedshenvisninger (fortsat)
Arbejder på anlægget
■ Luk brændstofafspærringshanen, og
sørg for at sikre den mod utilsigtet
åbning.
■ Slå spændingen fra anlægget (f.eks.
på den separate afbryder eller en
hovedafbryder), og kontrollér, at
anlægget er spændingsfrit.
■ Sørg for at sikre anlægget mod genindkobling.

!

Bemærk
Elektroniske komponenter kan
beskadiges pga. statisk elektricitet.
Rør ved jordforbundne objekter,
f.eks. vandrør, inden arbejdet
påbegyndes, for at aflede den
statiske elektricitet.

!

Bemærk
Reparationer af komponenter
med sikkerhedsteknisk funktion
udgør en fare for anlæggets forsvarlige drift.
Defekte komponenter skal
udskiftes med originale dele fra
Viessmann.

Ekstra komponenter, reserve- og sliddele

!

Bemærk
Reserve- og sliddele, der ikke er
testet sammen med anlægget,
kan forringe dets funktion. Montering af ikke-tilladte komponenter samt ikke-tilladte ændringer
og ombygninger kan forringe sikkerheden og indskrænke garantien.
Ved udskiftning må der udelukkende anvendes originale dele
fra Viessmann eller reservedele,
der er godkendt af Viessmann.

Bortledning af varmt vand

!

Bemærk
Temperaturen på udslamningsafsaltningsvand fra kedelanlæg
kan være 100 °C eller mere.
Anlægget skal opføres på en
sådan måde, at dette vand afkøles til en temperatur på < 35 °C
inden udledning i kloaksystemet.
Kontakt evt. de pågældende
myndigheder.
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Fare
Forbrændingsfare ved varme
overflader
■ Dampledning
■ Varmtvandsrør
■ Rengøringsdæksel og dæksler
på kedelanlæg
■ Kedeldøre samt bagvedmonterede dele
kan være meget varme. Overhold bestemmelserne vedr.
arbejdssikkerhed!

Reparationer
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Sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedshenvisninger (fortsat)
Bortledning af kondensat på røggassiden

!

Bemærk
Ved ibrugtagning af kedelanlægget eller under særlige driftsbetingelser kan der dannes kondensat i røggasudtrækket, i røggassamlekassen samt i de efterfølgende røggasrør inklusive skorstenen.
Installatøren skal sørge for
egnede installationer, så dette
kondensat kan bortledes på en
sikker måde.

Afhængigt af nationale bestemmelser
skal det opståede kondensat neutraliseres. Kontakt i så fald de pågældende
myndigheder.

Hvis der er fare for beskadigelse af
anlægget, skal kedlen omgående
tages ud af drift.
Er der opstået større skader på kedlen
eller beholderne, skal VVS-installatøren/
servicefirmaet omgående kontaktes, og
inden reparationen udføres.
De sikkerhedstekniske anvisninger skal
overholdes.
I tilfælde af beskadigelse må den
opståede tilstand ikke ændres inden
inspektionen, medmindre der er tale om
begrænsning af yderligere skader eller
redning af personer.
Uvedkommende må ikke betræde kedelrummet. Kedelrummet skal være rent og
godt belyst. Der må ikke efterlades genstande i kedelrummet, som kan påvirke
driften. Anlægsdele må anvendes som
tørreplads.
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Under driften skal de foreskrevne
udgange være åbne og uafspærrede.
Alle fejl, nye indstillinger, forbrug af
reservedele samt reparationer skal noteres ned af betjeningspersonalet. Der
skal føres protokol over alle regelmæssigt udførte aflæsninger på driftsinstrumenterne.
Påfaldende iagttagelser på svejsesømme, utætheder med skadevirkning,
kraftig korrosion, unormale reaktioner på
driftsinstrumenter og anlægsdele samt
usædvanlige lyde i kedlen skal omgående meldes. Fejl og mangler ved
anlægget, der ikke kan ubedres fagligt
korrekt af personalet, skal meldes til producenten. Alle kedeldele og reguleringsanordninger skal beskyttes mod regn,
lækagevand og udstrømmende damp.
Opståede skader eller utætheder skal
omgående udbedres.
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Sikkerhedstekniske henvisninger

Sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedstekniske henvisninger (fortsat)
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Ud over de gældende lovmæssige
bestemmelser skal de praktiske anvisninger, som betjeningspersonalet har
modtaget af vores tekniske personale,
følges.
Det er ikke muligt at afklare og beskrive
alle tænkelige situationer og mulige fejl
på forhånd. De angivne retningslinier
suppleres derfor efter en passende
driftsperiode med de erfaringer, der er
gjort indtil da.
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Betjeningsanvisninger

Driftsvejledning
Ved et anlæg, der består af flere kedler,
hvoraf den ene kun fungerer som reservekedel, bør en driftsomstilling kun foretages med lange tidsintervaller, f.eks. i
forbindelse med den årlige påkrævede
inspektion af hele anlægget.
Driftsforskriften Vand- og røggassidig konservering

Betjening

Kedel og varmeanlæg må udelukkende
påfyldes og anvendes med vand, der
opfylder kravene til vandkvaliteten (se
kapitlet “Krav til vandkvaliteten”). Den
første idrifttagning skal udføres af installatøren eller af en fagkyndig bruger, som
er udpeget af installatøren, samt af det
ansvarlige servicefirma.
Indstillingsværdierne skal noteres i en
målerapport og bekræftes af installatøren, den sagkyndige og af anlæggets
bruger.
Vi anbefaler, at kedlen kører konstant
med en kedelvandstemperatur på 70 °C
og det nødvendige driftstryk. Selv om der
ikke afgives varme gennem længere tid,
er den fortsatte drift en fordel for kedlen.

Ud-af-drifttagning
Alt efter tidsrummet for driftsafbrydelsen skal kedelfladerne på røggassiden og vandsiden konserveres for at undgå korrosion i stilstand, hvor anlægget er uden tryk. Der
skelnes mellem vådkonservering (hvor der helst ikke må forekomme ilt) og tørkonservering (hvor fugtniveauet skal holdes så lavt som muligt)
Kortvarig driftsafbrydelse
(1 til 2 dage)
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På vandsiden

På røggassiden
Hold hedefladerne tørre. Fjern større
urenheder, da de binder fugt.

Anbefaling: Bibehold kedlens tryk og
temperatur. Hvis dette ikke skulle være
muligt og trykket skal fjernes fra kedlen i
flere dage, anbefaler vi følgende:
For at undgå korrosion pga. ilt skal der
tilsættes 2 til 3 gange mere iltbindemiddel til fødevandet end den normale doseringsmængde ca. en time før afbrydelsen af kedlen.
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Betjeningsanvisninger

Ud-af-drifttagning (fortsat)
Længerevarende driftsafbrydelse
På vandsiden
Vådkonservering, hvis der ikke er fare
for frost*1 .
1. Påfyld kedlen med behandlet fødevand op til det øverste punkt. For at
undgå iltkorrosion skal kedelvandet
tilsættes iltbindemiddel (f.eks.
natriumsulfit) iht. producentens angivelser. Iltbindemidlets koncentration
skal kontrolleres mindst en gang om
måneden og evt. suppleres. Sørg for,
at det blandes godt med kedelvandet
(termisk eller mekanisk cirkulation).
2. Er det kun enkelte kedler i et flerkedelanlæg, der skal konserveres, kan
disse gennemstrømmes med afsaltet
kedelvand fra kedler i drift og på den
måde bevare en konstant temperatur.
3. En komplet fyldt kedel kan også
beskyttes mod korrosion ved at bibeholde trykket med kvælstof (fortrinvis
kvælstof 5.0) på 0,1 til 0,2 bar.
Tørkonservering ved frostfare *1 eller
længere stilstand
Tøm kedlen ved 90 °C, og åbn derefter
tilslutningerne på vandsiden.

Tør kedlen fuldstændigt og påfyld den
med tørremiddel (f.eks. silicagel) iht. producentens angivelser.
Sørg for, at tørremidlet ikke kommer i
kontakt med kedelmaterialerne. Luk derefter kedlen igen. Kontrollér i regelmæssige intervaller, om tørremidlet stadig
kan optage fugt.
På røggassiden
Rengør og tør overfladerne på røggassiden grundigt.
Rengøringsvandet skal bibeholde sin
alkaliske tilstand (pH 8-9, ved ammoniak
op til pH 10).
Når overfladerne er fuldstændigt tørre,
skal de konserveres med en tynd grafiteller fernisfilm.
Fladerne skal være konstant tørre i stilstandstiden (ved tilsætning af tørremiddel (f.eks. silicagel) eller tilsluttet tørreanordning med luftcirkulation).
Yderligere oplysninger
Detaljerede oplysninger findes i driftsforskriften Vand- og røggassidig konservering eller i informationsbladene fra
VdTÜV (nr. 1465 fra okt. 1978) og VGB
(nr. R116H fra 1981).

Vi anbefaler, at De får Deres kedelanlæg
efterset med regelmæssige mellemrum
for at sikre en fejlfri, effektiv og miljøvenlig drift.
*1
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Kedlen skal rengøres regelmæssigt for
at undgå en stigende røggastemperatur
og dermed et øget energiforbrug på
grund af tiltagende tilsmudsning.

Se kapitlet Anvendelse af frostbeskyttelsesmidler i kedler
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Vedligeholdelseshenvisninger

Betjeningsanvisninger

Vedligeholdelseshenvisninger (fortsat)

5727 528 DK

Betjening

Vi anbefaler, at der anvendes et røgtermometer. En røggastemperaturovervågning giver oplysning om ændret
brænderindstilling og kedlens tilsmudsningsgrad.
For høje røggastemperaturer, der skyldes tilsmudsning eller ændret brænderindstilling, forringer virkningsgraden. I
givet fald skal kedlen rengøres eller
brænderen indstilles på ny.
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Første idrifttagning, inspektion, service

Arbejdstrin - første idrifttagning, inspektion og vedligeholdelse
For yderligere henvisninger til arbejdstrinene, se den anførte side
Arbejdstrin for første idrifttagning
Arbejdstrin for inspektion
Arbejdstrin for vedligeholdelse

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
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•
•
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•
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Side

Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene
Idrifttagning af anlægget

01. Åbn kedeldørene, og kontrollér, om
retarderne (hvis de forefindes) er
skubbet ind i røggastrækkene indtil
anslag.
02. Kontrollér, om udluftningen i opstillingsrummet er åben.
03. Fyld varmeanlægget med vand, og
udluft det.

!

Bemærk
Uegnet vandkvalitet kan
medføre skader på kedelblokken.
Fyld og anvend varmeanlægget med vand i henhold
til „kravene til vandkvaliteten” på side 22.

09. Kontrollér om afløbsrøret (hvis det
forefindes) er forbundet korrekt med
kondensattilslutningen.
Kondensattilslutningen skal være
lukket, når det ikke anvendes.
10. Åbn hhv. afspærringsventilerne på
olieledningerne (på tank og filter)
eller gasafspærringshanen.
11. Tænd på hovedafbryderen, afbryderen til de aggregater, der er nødvendige til driften af kedelanlægget,
og driftsafbryderen til brænderen i
nævnte rækkefølge.
Brænderproducentens
driftsforskrifter

04. Kontrollér anlægstrykket.

12. Sæt kedlen i drift med en lille varmeydelse (maks. 30 %), og varm
den op til en temperatur på ca.
30 K under driftstemperaturen.
Kondensatafløbene skal være
åbnede og det opståede kondensat
opsamles hhv. bortledes korrekt.

05. Alle påmonterede dele, såsom rørledninger, ventiler, regulatorer,
pumper osv., skal kontrolleres for
tæthed og funktion.

13. Når den ønskede fremløbstemperatur er nået, åbnes kedelreturarmaturet, evt. fødevandsarmaturet og
fremløbsarmaturet langsomt.

06. Kontrollér brændstoftilførslen for
tæthed og tryk.

14. Øg først derefter til den fulde brændereffekt.

Bemærk
Notér påfyldningsmængde og samlet hårdhed på side 20.
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08. Kontrollér, om rengøringsåbningen
på røggasaftrækket er lukket.

07. Åbn røggasklappen og -spjældet
(hvis de forefindes).
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Service

Anvisninger fra brænderproducenten og anvisninger vedr. tilbehøret

Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
15. Foretag i løbet af opvarmningen en
funktionskontrol af alle reguleringsanordninger og alt sikkerhedsudstyr.

18. Efter ca. 50 driftstimer skal kedeldørenes og rengøringsdækslernes
tæthed kontrolleres, og skruerne
skal efterspændes (tilspændingsmoment ca. 20 Nm).

16. Hold øje med tryk- og temperaturmåleinstrumenter.
17. Kontrollér, om dækslerne er tætte,
og spænd efter, hvis det er nødvendigt.
Dæksel

Mål

Håndhul 100 mm
x150 mm,
M16

Tilspændingsmoment
100 Nm

Ud-af-drifttagning af anlægget
Fare
Kedelvand, der løber ud under
tryk, kan medføre, at personer
kvæstes.
Kun hvis kedlen er uden tryk, må
tilslutninger på kedelvandssiden,
røggastilslutninger og inspektionsåbninger åbnes.
Bemærk
Hvis kedlen tømmes med en
sugepumpe, medfører det undertryk i kedlen.
Kedlen må kun tømmes med en
sugepumpe, når udluftningen er
åben.

Bemærk
Varmt vand kan forårsage skader.
Bortled ikke varmt vand i kloaksystemet.
Sørg for tilstrækkelig afkøling.

1. Slå brænderen fra.
2. Luk hhv. afspærringsventilerne på
olieledningerne (på tank og filter)
eller gasafspærringshanen.
3. Afbryd anlægget.
4. Luk alle ventilerne.
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!
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Afmontering af brænderen (om nødvendigt)
1. Afmontér brændstofforsyningsledningen.
Ved gas-blæsebrænder:
Afmontér gastilslutningsrøret.
Fare
Eksplosionsfare ved gasudstrømning.
Foretag en tæthedskontrol af
alle forbindelser på gassiden.
A
B

2. Løsn skruerne A, og tag brænderen
med brænderpladen B af.

Åbning af kedeldørene
Løsn skruerne A på kedeldørene B,
og åbn kedeldørene.

5727 528 DK

Service

AB
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Åbning af rengøringsdør og rengøringsdæksel
Afmontér møtrikkerne rengøringsdækslet B. Åbn rengøringsdøren A.

A

B

Rengøring af hedeflader og røggassamlekasse
A

1. Rengør røggastrækkene A, brændkammeret B og det bagvedliggende
røgvendekammer med egnet rengøringsudstyr, og fjern forbrændingsresterne.
2. Fjern forbrændingsresterne fra røggassamlekassen (bagved).

B

Rengøring af inspektionsglas
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Udfør tæthedskontrol af inspektionsglasset med pakninger A, og rengør
det.
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Kontrol af isoleringsdele og pakninger
Kontrollér isoleringsdelene A og pakningerne B.
Udskift defekte dele.
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Service

A
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Lukning af kedeldørene
1. Luk kedeldørene A.
2. Spænd kedeldørenes skruer ensartet
(tilspændingsmoment ca. 20 Nm).

Montering af rengøringsdør og rengøringsdæksel
1. Skru begge rengøringsdæksler B
på, så de slutter tæt.
2. Luk rengøringsdøren A, og skru den
fast til den er tæt.
A
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B
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Montering af brænder
1. Skru brænderpladen B på brænderflangen C med skruerne A.
2. Sørg for at tætne ringspalten (hvis
forefindes) mellem flammelegemet
og isoleringsringene med isoleringsmaterialet (se liste over enkeltkomponenter).
3. Ved gas-blæsebrænder:
Montér gastilslutningsrøret.
A

B

C

Fare
Eksplosionsfare ved gasudstrømning.
Foretag en tæthedskontrol af
alle forbindelser på gassiden.

Tæthedskontrol af inspektionsåbninger
Bemærk
Hver gang dækslerne og inspektionsåbningerne åbnes, skal pakningerne
udskiftes med nye.
Der må udelukkende anvendes pakninger, som er godkendt iht. TRD 401, tillæg
1 eller VdTÜV.
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Pakningsproducentens montagevejledning.
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Service

Fare
Ved kedeldele, der ikke er varmeisolerede, kan der forekomme
forøgede temperaturer, hvilket
kan medføre forbrændinger.
Vær forsigtig ved varme overflader.

Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)

Pas på, varm overflade!
C Håndhul
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A Rengøringsåbninger
B Inspektionsåbning
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Kontrol af vandkammer for aflejringer
1. Tøm kedlen fuldstændigt.
Fare
Kedelvand, der løber ud
under tryk, kan medføre, at
personer kvæstes.
Kun hvis kedlen er uden tryk,
må tilslutninger på kedelvandssiden, røggastilslutninger og inspektionsåbninger
åbnes.

!
!

Bemærk
Hvis kedlen tømmes med en
sugepumpe, medfører det
undertryk i kedlen.
Kedlen må kun tømmes med
en sugepumpe, når udluftningen er åben.

2. Rengør vandkammeret (spuling med
vand), og fjern aflejringerne via tømningen. Ved faste kalkaflejringer,
som ikke kan spules væk, skal der
foretages en kemisk rengøring med
godkendte opløsningsmidler.
3. Rengør håndhulsdækslets pakflader
og inspektionsåbningens gevind, og
udskift pakningerne. Pak gevindet
med hamp. Efterspænd de nye pakninger efter idrifttagningen, og kontrollér igen efter 24 timer.

Bemærk
Varmt vand kan forårsage
skader.
Bortled ikke varmt vand i kloaksystemet.
Sørg for tilstrækkelig afkøling.
Service

Kontrol af sikkerhedsventilen
Producentens anvisninger
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Kontrol af alle tilslutninger på vandsiden efter påfyldning af kedlen
Hver gang tilslutningerne åbnes, skal
pakningerne udskiftes.
1. Rens pakfladen.

2. Udskift pakningen.
3. Efterspænd dækslerne efter idrifttagning.
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Kontrol af vandkvaliteten
Notér suppleringsvandets mængde og den samlede hårdhed for kedelvandet i tabellen.
Krav til vandkvaliteten, se side 22.
Påfyl
dnin
gsva
nd
m3

Supple- Tælringslervand
stand

Total
Samlet hård- pHVandbehandvandhed
værd ling
mængde
i

m3

m3

m3

Føde
vand

Ked
elva
nd

Ked
elva
nd

Middel

Dato

Doseringsmængd
e

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Den samlede hårdhed må ikke overskride 0,02 mol/m3 (0,11 °dH).
PH-værdien skal ligge mellem 9,0 og 10,5.
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Første idrifttagning, inspektion, service

Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Indregulering af brænderen
Brænderproducentens angivelser

Tilladt fremløbstemperatur 110 °C
Kedelstør- Nominel varmeydelse
HEL
Gas
relse*2
MW
MW
1
7,75
8,00
2
8,55
10,00
3
10,12
12,00
4
11,78
14,20
5
13,43
16,50
6
15,09
20,00

Modstand på røggassiden
Gas
HEL*3
Pa
mbar
Pa
1020
10,2
1130
900
9,0
1180
990
9,9
1570
850
8,5
1420
880
8,8
1540
920
9,2
1880

mbar
11,3
11,8
15,7
14,2
15,4
18,8

Tilladt fremløbstemperatur 120 ℃
Kedelstør- Nominel varmeydelse
HEL
Gas
relse*2
MW
MW
1
7,75
8,00
2
8,55
10,00
3
10,12
12,00
4
11,78
14,20
5
12,88
16,50
6
12,88
16,74

Modstand på røggassiden
Gas
HEL*3
Pa
mbar
Pa
1020
10,2
1130
900
9,0
1180
990
9,9
1570
850
8,5
1420
800
8,0
1540
650
6,5
1300

mbar
11,3
11,8
15,7
14,2
15,4
13,0
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For at beskytte mod dugpunktskorrision
skal fuldlasten være indstillet til kedlens
nominelle varmeydelse, og det må ikke
frakobles, heller ikke i sommermånederne (konstant beredskab for fuldlast).

*2
*3

Minimumkedelvandstemperaturen er på
70 ºC. Returtemperaturhævningen skal
indreguleres til en minimumværdi på 50
ºC (oliedrift) eller 55 ºC (gasdrift).

Det sidste ciffer i bestillingsnummeret angiver kedelstørrelsen.
ved maks. tilladt indfyringsydelse
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Service

Indstil brænderens største olie- (HEL)
eller gastilførsel til kedlens nominelle
varmeydelse.

Vejledende værdier for vandkvaliteten

Krav til vandkvaliteten
Varmeanlæg med tilladte driftstemperaturer indtil 100 ºC
(VDI 2035)
Vand, der anvendes i varmeanlæg, skal
opfylde de kemiske krav i henhold til forordningen vedr. koldt brugsvand. Skal
der anvendes brøndvand eller lignende,
skal egnetheden kontrolleres inden
påfyldning af anlægget.
Det skal forhindres, at der aflejres for
meget kalkbelægning (calciumcarbonat)
på hedefladerne. For varmeanlæg med
driftstemperaturer indtil 100 °C gælder
VDI-direktivet 2035 blad 1 „Undgåelse af
skader i centralvarmeanlæg - kalkdannelse i brugsvandsopvarmnings- og centralvarmeanlæg” med følgende vejledende værdier. Yderligere informationer
findes i forklaringerne til VDI-direktivet
2035.
Den samlede varmeydelse i
kW
Sum jordalkalier mol/m3
Samlet hårdhed i °dH

> 600
< 0,02
< 0,11

Ved planlægningen skal der tages højde
for følgende:
■ Afspærringsventiler skal monteres i
hvert afsnit. Dermed undgåes det, at
alt kedelvandet skal aftappes ved hver
reparation eller hver anlægsudvidelse.
■ Der skal monteres en vandmåler til
registrering af påfyldnings- og suppleringsvandmængder. De påfyldte
vandmængder og vandets hårdhed
skal noteres i kedlernes servicevejledninger.
Driftshenvisninger:
■ Idrifttagningen af et anlæg skal foregå
trinvist, begyndende med kedlens
laveste ydelse, med stor kedelvandsgennemstrømning. På den måde undgåes en lokal koncentration af kalkaflejringer på kedlens hedeflader.
■ I forbindelse med udbygnings- og
reparationsarbejder skal kun de absolut nødvendige netafsnit tømmes.
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I forbindelse med de vejledende værdier
gåes der ud fra følgende forudsætninger:
■ Summen af det samlede påfyldningsog suppleringsvand under anlæggets
levetid overskrider ikke det tredobbelte af varmeanlæggets vandindhold.
■ Det specifikke anlægsvolumen er mindre end 20 liter/kW varmeydelse. I forbindelse med flerkedelanlæg skal den
mindste kedels ydelse anvendes.
■ Alle foranstaltninger for at undgå korrosion på vandsiden i henhold til VDI
2035 blad 2 er truffet.

I forbindelse med varmeanlæg med følgende forhold skal påfyldnings- og suppleringsvandet afhærdes:
■ Summen af jordalkalier i påfyldningsog suppleringsvandet ligger over den
vejledende værdi.
■ Der kan forventes større påfyldningsog suppleringsvandmængder.
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Vejledende værdier for vandkvaliteten

Krav til vandkvaliteten (fortsat)
■ Hvis foranstaltninger på vandsiden er
nødvendige, skal den første påfyldning af varmeanlægget til idrifttagningen ske med behandlet vand. Det gælder også for hver ny påfyldning, f.eks.
efter reparationer eller anlægsudbygninger, og for alle suppleringsvandmængder.
■ Filtre, smudsfangere og andre
udslamnings- eller udskilleanordninger i kedelvandskredsløbet skal kontrolleres, rengøres og aktiveres ofte
efter første installation eller nyinstallation, senere efter behov afhængigt af
vandbehandlingen (f.eks. hårdhedsudfældning).

Hvis disse henvisninger overholdes,
minimeres dannelsen af kalkaflejringer
på hedefladerne.
Hvis der er opstået skadelige kalkaflejringer, fordi VDI-direktivet 2035 ikke er
overholdt, er der i de fleste tilfælde allerede sket en begrænsning af levetiden
for de monterede kedler. Fjernelse af
kalkaflejringerne kan være en mulighed
for at genoprette kedlernes levetid. Dette
skal udføres af specialfirmaer. Varmeanlægget skal undersøges for skader,
før det tages i brug igen. De fejlagtige
driftsparametre skal ubetinget korrigeres
for at undgå en ny dannelse af den skadelige kalkbelægning.

Undgåelse af skader på grund af korrosion på vandsiden

Lukkede anlæg – f.eks. med tryk-ekspansionsbeholdere – giver ved rigtig
størrelse og rigtigt systemtryk en god
beskyttelse mod, at der trænger ilt ind i
anlægget fra luften.
Trykket skal på ethvert sted i varmeanlægget, også på pumpens sugeside, og
i enhver driftstilstand, ligge over det
omgivende atmosfæriske tryk.
Tryk-ekspansionsbeholderens fortryk
skal som minimum kontrolleres i forbindelse med det årlige serviceeftersyn.
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Service

Mulighed for indtrængning af ilt under
driften:
■ Via åbne ekspansionsbeholdere med
gennemstrømning
■ På grund af undertryk i anlægget
■ Via ikke-diffusionstætte komponenter

5727 528 DK

Korrosionsbestandigheden på kedelvandssiden for de jernmaterialer, der er
anvendt i varmeanlæg og kedler, beror
på, at der ikke er ilt i opvarmningsvandet.
Ilt, der er kommet ind i varmeanlægget
ved den første påfyldning og ved efterfyldninger med vand, reagerer med
anlæggets materialer uden at forårsage
skader.
Den karakteristiske sortfarvning af vandet efter en vis driftstid viser, at der her
ikke længere findes fri ilt.
De tekniske regler, især VDI-direktiv
2035-2, anbefaler derfor, at varmeanlæg
dimensioneres og bruges på en sådan
måde, at en stadig indtrængen af ilt i
opvarmningsvandet ikke er mulig.

Vejledende værdier for vandkvaliteten

Krav til vandkvaliteten (fortsat)
Anvendelse af ikke-diffusionstætte komponenter, f.eks. ikke-diffusionstætte
kunststofrør i gulvvarmeanlæg, skal
undgåes. Hvis de alligevel anvendes,
skal der foretages en systemadskillelse.
Denne skal adskille vandet, der løber
gennem kunststofrørene, fra andre varmekredse – f.eks. fra kedlen – ved hjælp
af en varmeveksler af korrosionsbestandigt materiale.
I forbindelse med et korrosionsteknisk
lukket varmtvandsopvarmningsanlæg,
hvor der er taget højde for ovennævnte
punkter, er det ikke nødvendigt at tage
yderligere forholdsregler til beskyttelse
mod korrosion.
Hvis der er risiko for, at der trænger ilt
ind, skal der træffes yderligere beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at tilføre iltbindemidlet natriumsulfit (5 - 10
mg/liter). pH-værdien i opvarmningsvandet skal være på 9,0 - 10,5.

Hvis der forefindes komponenter af aluminium, gælder der andre betingelser.
Hvis der anvendes kemikalier til korrosionsbeskyttelse, anbefaler vi, at der indhentes skriftlig dokumentation fra kemikalieproducenten for, at det er ufarligt for
kedelmaterialerne og varmeanlæggets
andre komponenters materialer at
anvende tilsætningerne.
Vi anbefaler at kontakte specialfirmaer,
såfremt der skulle være spørgsmål vedrørende vandbehandlingen.
Yderligere detaljerede oplysninger kan
findes i VDI-direktivet 2035-2 og i
EN 14868.

Anvendelse af frostbeskyttelsesmidler i kedler

I den forbindelse skal man bl.a. være
opmærksom på følgende:
■ Frostbeskyttelsesmiddelproducentens anvisninger skal altid overholdes.
■ Frostbeskyttelsesmidlers og vands
egenskaber adskiller sig markant fra
hinanden.
■ Frostbeskyttelsesmidlet skal have tilstrækkelig temperaturstabilitet.
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■ De normale tætningsmaterialer skal
kunne tåle midlet. Anvendes andre
tætningsmaterialer, skal der tages
højde for dette ved dimensioneringen
af anlægget.
■ Ud over glykol indeholder specielle
frostbeskyttelsesmidler til varmeanlæg også inhibitorer og buffersubstanser som korrosionsbeskyttelse. Ved
anvendelsen af frostbeskyttelsesmidlerne skal producentens angivelser
vedr. den minimale og maksimale koncentration altid overholdes.
5727 528 DK

Viessmann kedler er konstrueret og bygget til vand som varmetransportør. Skal
kedelanlæggene frostbeskyttes, kan det
være nødvendigt at tilføre et frostbeskyttelsesmiddel til kedel- eller kredsløbsvandet.

Vejledende værdier for vandkvaliteten

5727 528 DK

■ Den foreskrevne min.-koncentration,
afhængigt af den nødvendige frostbeskyttelsestemperatur, må ikke underskrides. pH-værdien og frostsikringen
(fyldmåling) skal kontrolleres og korrigeres regelmæssigt i henhold til producentens anvisninger, mindst én
gang om året.
■ Frostbeskyttelsesmidlers indvirkning
på anlægsdele, som ikke er en del af
kedlen, så som pumper, elektrisk og
pneumatisk drevne armaturer, ventiler, pakninger etc. skal afklares med
producenterne af disse komponenter.
■ Påfyldes frostbeskyttelsesmiddel på
anlægget, skal dette være kendetegnet i overensstemmelse hermed.
■ Omstilles et kedelsystem til drift uden
frostbeskyttelsesmiddel, skal anlægget skylles helt rent for frostbeskyttelsesmidlet.
■ Kedel- og fødevandets beskaffenhed
skal opfylde kravene i VDI-direktivet
2035.
■ Anlæggene skal være udført som lukkede systemer, da virkningen af frostbeskyttelsesmidlets inhibitorer hurtigt
aftager ved tilførsel af ilt fra luften.
■ Trykekspansionsbeholdere skal
opfylde kravene i DIN 4807.
■ Lodninger skal helst udføres med Ageller Cu-hårdlodning. Anvendes der
kloridholdig loddeflux i forbindelse
med blødlodning, skal lodderesterne
fjernes fra kredsløbssystemet ved
grundig skylning. Forøget kloridindhold i varmetransportøren kan medføre korrosionsskader.
■ Der må kun anvendes slanger med lav
iltdiffusion eller metalslanger som fleksible samleelementer.

■ Anlæggene må ikke udstyres med galvaniserede varmevekslere, beholdere
eller rør på kedelvandssiden, da zink
kan opløses af glykol-/vandblandinger.
■ For at forhindre korrosionsdannelse
skal det sikres, at der ikke forekommer
elektriske potentialforskelle mellem
anlægsdele, der har kontakt med frostbeskyttelsesmidlet.
■ Alle rørledninger skal føres, så der
ikke kan opstå cirkulationsfejl på grund
af gaslommer eller aflejringer.
■ Vandkredsløbssystemet skal permanent være fyldt med varmetransportørvæsken indtil det højeste sted.
■ Efter påfyldningen skal anlægget kontrolleres for luftlommer. Ved et temperaturfald forårsager gaslommer et
vakuum, igennem hvilket der kan
suges luft ind i systemet.
■ Efter første påfyldning og idrifttagning,
dog senest efter 14 dage, skal de monterede smudsfangere rengøres for at
sikre fri gennemstrømning til varmetransportøren.
■ Efter tab på grund af lækage eller
aftapning skal der efterfyldes frostbeskyttelsesmiddel i overensstemmelse
med den tidligere påfyldte koncentration. Som kontrol skal indholdet af
frostbeskyttelsesmiddel beregnes.
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Anvendelse af frostbeskyttelsesmidler i kedler (fortsat)

Lister over enkeltkomponenter

Lister over enkeltkomponenter
Gængse dele kan fåes hos den lokale
specialforhandler. En passende
mængde monteringstape medfølger.

5727 528 DK

Henvisninger vedr. bestilling af reservedele!
Angiv produktionsnr. og type samt det
ønskede styktal.
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Lister over enkeltkomponenter

Lister over enkeltkomponenter (fortsat)

Pos. Komponent
1
Pakning pr. kedeldør
2
Pakning pr. kedeldør
3
Isoleringsring
4
Pakning, brændertilslutning
5
Pakning, rengøringsdæksel
6
Pakning, kedelbund
bagved
7
Pakning til hver rengøringsåbning
8
Håndhulspakning
100 x 150mm
9
Sæt med pakringe

1
Antal

2
Antal

Kedelstørrelse*2
3
4
Antal
Antal

5
Antal

6
Antal

5727 528 DK

Service

Reservedelsbestilling via:
Viessmann-Industrie-Service
Tlf.: 0049-30/6602 389
Fax: 0049-30/6602 136
E-mail: industrieservice@viessmann.com
Internet: www.viessmann-industriekessel.de

*2

Det sidste ciffer i bestillingsnummeret angiver kedelstørrelsen.
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Protokol

Protokol

Første idrifttagning

Vedligeholdelse/service

Vedligeholdelse/service

Vedligeholdelse/service

Vedligeholdelse/service

Vedligeholdelse/service

Vedligeholdelse/service

Vedligeholdelse/service

Vedligeholdelse/service

Vedligeholdelse/service

Vedligeholdelse/service

Vedligeholdelse/service

den:
udført
af:

den:
udført
af:

den:
udført
af:

den:
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udført
af:
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Protokol

Protokol (fortsat)

Vedligeholdelse/service

Vedligeholdelse/service

Vedligeholdelse/service

den:
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Service

udført
af:
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Stikordsregister

Stikordsregister
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E
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F
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I
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J
Jordalkalier, i alt.................................11
K
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Kontrol af inspektionsåbninger...........17
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S
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T
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U
Ud-af-drifttagning.................................7
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V
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Der tages forbehold for tekniske ændringer!

Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon:46 55 95 10
Telefax:46 59 03 22
www.viessmann.dk
klorfrit bleget papir

Trykt på miljøvenligt,

