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®

Kireç Önleyici 15mm and 22mm kompres bağlantı
Kurulum ve Servis

ElectroScale®
Kireçlere karşı tam ev koruması
ElectroScale, evlerde ve küçük ticari mülklerde kireç birikmesini önlemek için tasarlanmıştır. Bu ürün
çevre dostu elektrolitik su hazırlayıcıdır. Elektrolitik hücre, kireçlenmenin kristal yapısını, geçerken
borulara veya diğer aksesuarlara yapışma olasılığını azaltarak değiştirir.
ElectroScale elektrik güç kaynağı gerektirmez.
Kurulum, Bina Yönetmeliğinin L Bölümü'nün gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu bölüm, kireç birikmesi
oranını azaltmak için besleme sularının su ısıtıcılarına ve kombi kazanların sıcak su devresine arıtılarak
girmesinin sağlanması gerektiğini belirtir.

Teknik Şartname
ElectroScale 22mm Kompres

ElectroScale 15mm Kompres

Bağlantı

22mm bakır kompres BS EN
1254-2

15mm bakır kompres BS EN
1254-2

Malzeme

Dış bakır gövde, uç kapakları düşük kurşun pirinç, iç çinko anot

Maksimum çalışma
sıcaklığı
Minimum çalışma
sıcaklığı

Yalnız soğuk besleme
3˚C

Maksimum çalışma basıncı

10 bar

Uzunluk (mm)

206

201

Çap (mm)

38

38

Ağırlık (g)

900

874

Basınç kaybı

36.01/min = 67mbar

25.01/min = 77mbar

Garanti

10 yıl

MagnaScale Kurulum talimatlarının en güncel sürümü için adey.com adresini ziyaret edin.

Montaj
ÖNEMLİ:
Electoscale Kireç Önleyici kurulumundan önce lütfen okuyun.
ElectroScale yatay ve dikey montajı yapılabilir.
Mümkünse eski boru hatlarında kullanmayınız
Toprak sürekliliğini mevcut IEE yönetmeliklerine uygun olarak korumak için, gerektiğinde ürünü
bypasslamak için borulara uygun bir topraklama kablosu takılmalıdır.
Bu ürün WRAS websitesindeki https://www.wras.co.uk/ 1610300 nolu onay ve WRAS gereksinimleri
ve notlarına uygun olarak takılmalıdır
Her zaman sabit bir su basıncı sağlamak için gelen su şebekesine bir basınç düşürme vanasının
takılması tavsiye edilir..

Montaj
For 22mm comp ression

160mm

2
4

2
4 For 15mm compression

Sistemi boşaltın

159mm

41

Su kaynağını kapatın

3
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Electroscale
desteklenmiş ve sabitlenmiş
olduğundan emin olun

5
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Suyu tekrar açın,
kaçak var mı control
edin
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TUT

TUT

1

1

1/2 to 1x somun ile
sıkın
Fazla sıkmayın
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