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Montage- en installatie-instructies

Warmtewisselaars G-PWT / X-PWT / D-PWT

Als deze installatie-instructies niet worden opgevolgd, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor schade aan het apparaat, 
de omgeving, objecten of personen.
Het gaat over UW veiligheid!

Deze tegenstroom-warmtewisselaars bestaan uit op elkaar geplaatste platen, *gescheiden door verbindingen en gebouten, in inox
V4A (1.4401) of in titaan of ze bestaan uit platen **koperen gesoldeerd, in inox V4A /(1.4401). 
Deze platen kunnen altijd 180 ° roteren om afzonderlijke stroomkamers te vormen. 

1. Beveiligingsinstructie:

Dit apparaat is niet geschikt voor personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of
personen zonder ervaring en / of knowhow, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of de laatste instructies voor het gebruik van het apparaat heeft ontvangen.

2. Bepaling:

2.1 Deze warmtewisselaars zijn ontworpen om badwater te verwarmen.
2.2 Ze zijn geschikt voor zonne-energie-installaties, voor warmtepompen, voor lage temperatuur verwarmingssystemen of voor  

geothermische installaties.

2.3 Het verwarmen van het badwater gebeurt door een bypass-systeem. Indien het debiet in het badwatercircuit maximaal is, 
is de druk in het leidingsysteem te hoog. Het debiet  wordt aan de badzijde geregeld door middel van een kogelkraan die 
het mogelijk maakt het vermogen van de platenwarmtewisselaar te wijzigen. Om het optimale vermogen te bereiken, raadpleeg
sectie 11 « Technische gegevens ».

3. Gevaren:

3.1 Een coating van meerdere platen veroorzakt scherpe randen. Gebruik tijdens de montage altijd gepaste handschoenen 
 zodat U uzelf niet snijdt. Tijdens onderhoudswerken moet de temperatuur van de wisselaar lager zijn dan 35 °C. Kanalen  
 mogen niet onder druk staan.

3.2 Om elk gevaar te vermijden, zoals brandwonden en / of schade aan de warmtewisselaar door oververhitting, moet de
           verwarmingspomp worden gesloten door de filterpomp. Het moet niet kunnen worden ingeschakeld als de filterpomp niet werkt !
           Het wordt aanbevolen om een uitschakeltimer voor de filterpomp te installeren. De verwarmingspomp moet ongeveer 10 minuten 
           voor de filterpomp worden losgekoppeld van het stroomnet. 

3.3 Om de platenwarmtewisselaar en de omgeving niet te beschadigen, moet u de warmtewisselaar regelmatig testen
tijdens het badseizoen (minstens één keer per week) om ervoor te zorgen dat er geen zichtbare schade van buitenaf en er geen 
lekken zijn.

4. Montage-instructies:

4.1 De warmtewisselaar moet altijd na de filter worden geïnstalleerd.
4.2 Leidingsystemen van nieuwe en gerenoveerde installaties moeten worden gereinigd voor de montage van de warmtewisselaar!
          Vuilnis kan de platenwarmtewisselaar verstoppen.    
4.3 Zorg ervoor dat er geen trillingen in de kanalen optreden om de aansluitingen van de warmtewisselaar niet te beschadigen. 
4.4 Voor de montage is het noodzakelijk om de indicaties van de schema's te respecteren. Hiermee wordt schade en afnemende 
          prestaties voorkomen. Let op de lussen in de draden om te voorkomen dat het systeem stationair loopt !
4.5    Om schade door corrosie te voorkomen, moet ervoor worden gezorgd dat er zich geen ijzerhoudende metalen in de warmtewisselaar 
          bevinden (contactcorrosie). 

  Als de platenwarmtewisselaar op de vloer is gemonteerd, moet er voor gezorgd worden, dat de ondergrond volledig droog blijft, 
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omdat dit corrosie in het buitengebied van de platenwarmtewisselaar kan veroorzaken.
4.6 Controleer alle verbindingen om zeker te zijn dat ze geen lekken vertonen na de inbedrijfstelling.

 Als er blijkt dat de warmtewisselaar na de inbedrijfstelling een zeer laag vermogen levert, moet de beluchting van de primaire 
 zijde (A/B) worden uitgevoerd. Waterin- en uitlaat (schema's A-B/C-D) moeten, na de correcte installatie, worden getest.

4.7 Installeer, ter bescherming tegen oververhitting, een terugslagvoorziening aan de primaire inlaat / A.

5. Overwintering en opslag:

5.1 Het is essentieel om ervoor te zorgen dat, tijdens de overwintering van de installatie, de warmtewisselaar altijd gevuld wordt met
water (boven en onder het waterniveau). In installaties waar bevriezing kan optreden, moet de warmtewisselaar volledig geleegd 
worden. In dit geval is een verticale installatie noodzakelijk. Het verwarmingscircuit kan ook een gelbeschermingsmiddel zoals glycol 
bevatten.

5.2 Als een platenwarmtewisselaar gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet deze volledig  leeggemaakt en gereinigd worden,
*de moeren losdraaien, zodat er slechts een lichte druk op de platen is. De wisselaar moet worden ingepakt met een ondoorzichtig
doek om schade aan de voegen door daglicht te voorkomen. Controleer voordat u het opnieuw inschakelt of de moeren gelijkmatig
zijn aangedraaid en of de "interne afstand tot het frame" (zie tabel) is bereikt.

6. Onmogelijke bevestigingen:

De volgende montages zijn onmogelijk omdat de lucht- en gasbellen niet ontsnappen, dit kan corrosie in de platenwarmtewisselaar
veroorzaken:

7. Richtlijnen voor het voorkomen van corrosie:

De volgende minimumwaarden mogen niet worden overschreden:
Inox V4A: Chloride-inhoud     500 mg/l max. Titaan:

Chloor
Chloride-inhoud 3 000 mg/l max.
onbeperktChloor

PH 
    3 mg/l max.   
6,8 tot 7,8 max. 6,8 tot 7,8 max.PH 

Zout 3,5 % max.   
Als deze grenswaarden niet worden gerespecteerd, loopt u het risico de warmtewisselaar door corrosie te beschadigen.
Let op: In principe moeten de sterilisatoren na de warmtewisselaar worden geïnstalleerd, zodat zelfs als het systeem in rust is, er 
geen chemische stoffen of gassen in de warmtewisselaar kunnen komen.

8. Verhoogd aantal platen*:

8.1 Refereer naar paragraaf 3 "Gevaren".
8.2 Zorg ervoor dat bij het openen van de platenwarmtewisselaar de moeren gelijkmatig worden losgemaakt. Bij het plaatsen van
          de warmtewisselaar is een gelijkmatige aanscherping noodzakelijk.
8.3 Voeg alleen de platen twee per twee toe, anders zal de verhouding tussen de primaire en de secundaire zijde niet samenvallen. 
8.4 De eerste en de laatste plaat zijn speciale platen en moeten opnieuw in de eerste en laatste positie worden gemonteerd.
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Platenwarmtewisselaar    G-PWT, X-PWT, D-PWT

8.5  Voordat U de platen monteert, moet U ervoor zorgen dat ze proper en vetvrij zijn .
8.6  De platen moeten in hun geleidingsapparaat worden geplaatst. Zorg ervoor dat elke plaat 180 ° van de vorige draait.
8.7  De afstand van het frame moet opnieuw worden berekend. Vermenigvuldig het nieuwe aantal platen met 2,9 mm om de nieuwe  

interne afstand van het frame te verkrijgen, bijvoorbeeld 25 platen x 2,9 mm = 72,5 mm (berekening per plaat minimum 3 mm,   
maximum 2,8 mm)

8.8 Belangrijk: zorg ervoor dat bij het aanhalen van de schroeven de berekende waarde van de "interne afstand van het frame"
word bereikt, anders wordt de werkdruk van 10 bar niet bereikt.

9. Reiniging:

9.1 * De afzonderlijke platen van een gedemonteerde warmtewisselaar kunnen handmatig worden schoongemaakt met een zachte
 borstel en een geschikt reinigingsproduct. Gebruik geen stalen borstels, schuurpapier of ander gereedschap dat de platen of   

          afdichtingen zouden kunnen beschadigen. Bovendien moet het reinigingsproduct niet gevaarlijk zijn voor de platen of dichtingen!
9.2 Het is ook mogelijk de ongedemonteerde platenwarmtewisselaar met een chemische product te reinigen. Voor vet en  
          organische 

afzettingen, is een bijtend middel (maximale concentratie 1,5% bij een max. temperatuur van 85 ° C) geschikt. Voor kalkhoudende 
afzettingen is het mogelijk salpeterzuur te gebruiken ( max. concentratie 1,5 % bij een max. temperatuur van 85 °C).

Salpeterzuur werkt ook effectief op de passiveringslaag van roestvrij staal. In beide gevallen is het dan nodig om het apparaat 
goed met koud water af te spoelen !  Om het apparaat niet te lang aan zuren bloot te stellen, raden wij aan, indien erg vuil, de 
warmetwisselaar te demonteren en te reinigen zoals beschreven in paragraaf 9.1*.

10. Belangrijke algemene instructies:

De warmtewisselaar moet absoluut op een voldoende groot oppervlak worden geïnstalleerd. Schade aan warmtewisselaars, filters en 
soortgelijke apparaten kan leiden tot ongecontroleerde waterstroming. Ruimtes zoals de kelder kunnen gemakkelijk worden 
overstroomd, wat apparatuur kan beschadigen!

Gelieve deze installatie-instructies voor mogelijk toekomstig gebruik te bewaren met de constructiedocumenten
Versie : 17.11.2015

Voorbehouden onder technische wijzingen

*) voor het model G-PWT / X-PWT
**) voor het model D-PWT

Conformiteitsverklaring CE

Wij verklaren hierbij dat de volgende producten

Serie:

vloeistof
10 bars* of 30 bars**
13 bars* of 39 bars**

Overeenstemmen met de volgende bepalingen: 
Werkomgeving:
Max. werkdruk:
Testdruk:
Norm:

Richtlijn met betrekking tot drukapparatuur 97/23/EG
Conform aan 3-1.1/PED

Datum: 27/05/2014 

Handtekening:




