Påfyllningsstation
6630

Automatisk vattenpåfyllning

Påfyllningsstation 6630
för värme och kyl system
med läckagevarnare




Systemet övervakas kontinuerligt och fylls
automatiskt på under kontrollerade former.




Vid strömavbrott stängs påfyllningsstationen
automatiskt av.

Inbyggt återsugningsskydd typ 6600 BA
En display ger dig meddelande och
eventuella felkoder, samt en potentialfri
kontakt för summalarm.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.

Prospekt 1310 2011

Beskrivning:
Påfyllningsstation 6630 är en helautomatisk enhet som fyller på vatten när systemtrycket sjunker.
Jämfört med andra påfyllningsstationer är den granskad enligt EN 1717 standarden.
Påfyllningsstation 6630 är därför godkänd att kopplas permanent till värme eller kyl systemet.
När den monteras till systemet så spar man in alla extra resor för att övervaka systemets tryck, eftersom detta
nu sker automatiskt.
Unikt i den här prisklassen är den kompletta övervakningen av driftstid och påfyllningsintervaller.
Vattenförlust (t.ex av ett sprucket rör) kommer att bli upptäckt av påfyllningsstationen som stänger av och varnar
ägaren om detta.
Funktion:
Påfyllningsstation 6630 är konstruerad för att automatiskt fylla på värme eller kylsystem samt att varna för läckage
om påfyllningstiden överskrids (max 10min/påfyllning) eller om påfyllning sker mer än 3 ggr/dygn.
Det integrerade återsugningsskyddet BA följer bestämmelserna enligt EN 12729 som hindrar återflödet av
systemvatten tillbaka i vattenledningarna.
Påfyllningsstation 6630 är tillåten att monteras in med permanent anslutning till värme eller kylsystemet enligt
bestämmelserna DIN EN 12828
Komponent förteckning:
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1. Avstängnings ventil anslutning Rp ½
2. Tryckgivare
3. Display
4. Kulventil med styrdon
5. Återsugningsskydd
6. Manometeranslutning
7. Smutsfilter
8. Reduceringsventil
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Flödes schema:
Tekniska data:
Flödeskapacitet:
Bredd x Djup x Höjd:
Netto vikt:
Anslutningsdimension:
Spänning
Arbetstryck:
Driftstryck:
(systemtryck)
RSK nr:

ca. 0,5m³/h på Δp 1,5 bar
208 mm x 91 mm x 305 mm
3 kg
R 15
230 V / 50 Hz
max 10 bar
0,5 – 5 bar
(fabriks inställning 1,5 bar)
502 11 32
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