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1. Obecné

Deze handleiding is geldig voor Flexcon Solar expansievaten met een inhoud van 8-1000 liter. De verpakking bevat een
expansievat (A) met vatetiket (B), een handleiding (C) en eventueel een montageset (D) (fig. 1). Op het vatetiket zijn de
maximaal toelaatbare werkdruk en de voordruk aangegeven. Flexcon Solar expansievaten zijn drukvaten conform Richtlijn
Drukapparatuur 97/23/EG. Een conformiteitsverklaring is op aanvraag verkrijgbaar bij Flamco.

NÁVOD K MONTÁŽI

Tato příručka se týká expanzních nádrží Flexcon Solar o obsahu 8–1000 litrů. Balení obsahuje expanzní nádrž (A) se štítkem (B),
příručku (C) a instalační soupravu (D) (obr. 1). Maximální provozní tlak a přednastavený tlak naleznete na štítku. Expanzní nádoby
Flexcon Solar jsou tlaková zařízení a splňují požadavky Směrnice o tlakových zařízeních č. 97/23/ES. Certifikát shody poskytne
společnost Flamco na požádání.

Toepassing
Flexcon Solar expansievaten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in gesloten zonne-energieverwarmingsinstallaties (met
additieven op basis van glycol tot max. 50%) met een maximale aanvoertemperatuur van 120 °C. Min. / max. toelaatbare
temperatuur op het membraan en maximale werkdruk zie het vatetiket. Voor de berekening van inhoud en voordruk wordt
verwezen naar de Flamco documentatie.

Použití
Expanzní nádoby Flexcon Solar jsou určeny výhradně k použití v uzavřených systémech vytápění pomocí solární energie (s aditivy
na bázi glykolu do maximálního obsahu 50 %) s maximální dodávanou teplotou 120 °C. Minimální/maximální přípustná teplota na
membráně a maximální provozní tlak naleznete na štítku. Výpočet obsahu a přednastaveného tlaku naleznete v dokumentaci od
společnosti Flamco.

Veiligheid
Het expansievat wordt met voordruk geleverd: beschadiging kan ernstige verwondingen veroorzaken. De ophanging moet
het gewicht van een vol expansievat kunnen dragen. Bescherm de installatie tegen te hoge druk. Breng hiertoe een
veiligheidsventiel aan (bijv. Prescor Solar). De openingsdruk van het veiligheidsventiel dient gelijk of lager te zijn dan de
maximale werkdruk op het vatetiket. Het expansievat dient altijd in open verbinding te blijven met de zonne-collector.

Bezpečnost
Expanzní nádoby se dodávají natlakované: poškození může způsobit vážné zranění. Konzola musí unést hmotnost plné expanzní
nádoby. Zamezte překročení povoleného tlaku v systému. Za tímto účelem nainstalujte pojistný ventil (například Prescor Solar).
Otevírací tlak pojistného ventilu by měl být nižší nebo roven maximálnímu provoznímu tlaku, který je uveden na štítku.
Propojení mezi expanzními nádobami a bojlerem musí být vždy otevřené.
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3. Onderhoud en service

4. Demontage
Flexcon Solar 8 - 80

Flexcon Solar 8 - 80

Flexcon Solar 110 - 1000

Flexcon Solar 8 - 1000

2. Instalace

Laat het installeren uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren. Houdt u aan de lokale regelgeving en richtlijnen.

Instalaci musí provádět pouze schválené osoby. Dodržujte místní předpisy a směrnice.

Inbouw
• Expansievaten van 8 t/m 80 liter moeten met de waternippel (E) naar boven gericht worden gemonteerd (fig. 2). Gebruik
eventueel muurbeugel MB 2 of Flexconsole (t/m 25 liter).
• Expansievaten van 110 – 1000 liter worden staand op de vloer gemonteerd (fig. 2).

Upevnění
• Expanzní nádoby o objemu 8 až 80 litrů musí být instalovány tak, aby vodní spojka (E) směřovala nahoru (obr. 2). V případě
potřeby použijte nástěnnou konzolu MB 2 nebo Flexconsole (do objemu 25 litrů).
• Expanzní nádoby o objemu 110 až 1000 litrů se instalují tak, aby stály na podlaze (obr. 2).

Het vat dient zo dicht mogelijk bij de pomp aan de drukzijde te worden opgesteld. Monteer het vat zo dat het water erin niet
mee kan circuleren.
1. Breng kunststof tape (F) (gebruik geen hennep!) aan op de aansluiting van het expansievat (fig. 3). Een afdichting kiezen
die geschikt is voor de maximale temperatuur en de gebruikte vloeistof!
2. Schroef het expansievat aan de installatie (Flexconsole, T-stuk of expansieleiding).

Nádoba musí být instalována co nejblíže k čerpadlu na přetlakové straně. Nainstalujte nádobu tak, aby v ní obsažená voda nemohla
cirkulovat.
1. Na přípojky expanzní nádoby použijte plastovou pásku (F) (nepoužívejte konopí!) (obr. 3). Vyberte těsnění, které je vhodné pro
maximální teplotu a použitou tekutinu!
2. Přišroubujte expanzní nádobu k systému (T-kus nebo expanzní trubka)

Inbedrijfstelling
a. Voordruk berekenen en instellen (zie Flamco documentatie):
• Beschermkap (G) en ventielkap (H) verwijderen (fig. 4).
• Druk meten.
• Bij te hoge druk op het gasvulventiel gas laten wegstromen, bij te lage druk gas bijvullen. Als vulgas moet stikstof
worden gebruikt (fig. 5).
• Beschermkap (G) en ventielkap (H) weer monteren (fig. 6).
b. Vuldruk berekenen (zie Flamco documentatie).
c. Vat in de installatie monteren.
d. Installatie langzaam vullen tot de vuldruk bereikt is. Tijdens het vullen ontluchten. De aanwijzingen van de fabrikant in
acht nemen!
e. Afdichting op lekkages controleren.
f. Het expansievat is nu bedrijfsklaar.

Uvedení do provozu
a. Vypočítejte a nastavte přednastavený tlak (viz dokumentace od společnosti Flamco):
• Sejměte ochrannou krytku (G) a krytku ventilu (H) (obr. 4).
• Změřte tlak.
• Pokud je tlak příliš vysoký, vypus te plyn pomocí plynového ventilu. Pokud je tlak příliš nízký, doplňte expanzní plyn.
Jako plnicí plyn je nutno použít dusík (obr. 5).
• Znovu nasa te ochrannou krytku (G) a krytku ventilu (H) (orbr. 6).
b. Vypočítejte plnicí tlak (viz dokumentace od společnosti Flamco).
c. Nasa te nádobu do systému.
d. Pomalu systém naplňujte, dokud nebude dosaženo plnicího tlaku. Při plnění systém odvzdušňujte.
Postupujte dle pokynů výrobce!
e. Zkontrolujte těsnění, zda nedochází k únikům.
f. Expanzní nádoba je nyní připravena k použití.

3. Údržba a servis

Aanbevolen wordt om het expansievat jaarlijks te laten controleren door gekwalificeerd personeel.

•
•
•
•

4. Demontáž

Installatie drukloos maken.
Beschermkap (G) en ventielkap (H) verwijderen (fig. 7,8).
Druk het binnenventiel (J) in om het expansievat drukloos te maken (fig. 9).
Schroef het expansievat (A) los (fig. 10).
Let op: een vol expansievat is zwaar!
Het water in het expansievat kan heet zijn.

Doporučuje se nechat expanzní nádobu jednou za rok zkontrolovat schválenou osobou.

•
•
•
•

Uvolněte přetlak v systému.
Sejměte ochrannou krytku (G) a krytku ventilu (H) (obr. 7,8).
Zatlačte vnitřní ventil (J) dovnitř a vypus te tlak z expanzní nádoby (obr. 9).
Odšroubujte expanzní nádobu (A) (obr. 10).
Poznámka: plná expanzní nádoba je těžká!
Voda v expanzní nádobě může být horká.

Houdt u aan de lokale regelgeving bij het afvoeren van het expansievat.

Při likvidaci expanzní nádoby dodržujte místní předpisy.
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1. Általános

SZERELÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

Ez a kézikönyv a Flexcon Solar bővítő tartályokra vonatkozik, melyeknek térfogata 8-1000 liter. A csomag egy bővítő (A) tartályt
tartalmaz (B) címkével, egy kézikönyvet (C) és egy telepítő készletet (D) (1. ábra). A maximális munkanyomással és előtöltéssel
kapcsolatosan ld. a címkét. A Flexcon Solar bővítő tartályok nyomástartó berendezések, melyek megfelelnek a nyomástartó
berendezésekről szóló 97/23/EK irányelvnek. A megfelelőségi tanúsítványt kérésre a Flamco-tól lehet beszerezni.
Használat
A Flexcon Solar bővítő tartályok kizárólag zártrendszerű napenergiás fűtőberendezésekkel (max. glikol-alapú adalék 50%)
használhatók, melyeknek maximális hőmérséklete 120 °C. Min. / max. megengedett hőmérséklet a membránon és a maximális
munkanyomás fel van tüntetve a címkén. A tartalom és az előtöltés kiszámításával kapcsolatosan ld. a Flamco által kiadott
dokumentációt.
Biztonság
A bővítő tartály nyomás alá helyezve érkezik: károsodása súlyos sérülést eredményezhet. A keretnek meg kell tudnia tartani a bővítő
tartály teljes tömegét. Kerülje a rendszer túlzott nyomás alá helyezését. Ezért telepítsen biztonsági szelepet (például Prescor-t Solar).
A biztonsági szelep nyitó nyomása legyen kisebb mint, vagy egyenlő a címkén jelzett maximális munkanyomással.
A bővítő tartály és a bojler közötti összeköttetésnek mindig nyitva kell lennie.

2. Telepítés

A telepítést kizárólag jóváhagyott személyzet végezheti. Tartsa be az adott ország szabályozását és irányelveit.
Illesztés
• A 8 és 80 liter közötti bővítő tartályokat úgy kell telepíteni, hogy a vízadagoló (E) felfelé mutasson (2. ábra). Ha szükséges,
használjon MB 2 vagy Flexconsole fali konzolt (25 literig).
• A 110 és 1000 liter közötti tartályokat a padlóra állítva kell telepíteni (2. ábra).
A tartályt a nyomásoldalon a szivattyúhoz lehető legközelebb kell telepíteni. A tartályt úgy telepítse, hogy a benne található víz ne
tudjon örvényleni.
1. Használja a ragasztó szalagot (F) (ne használjon kendert!) a bővítő tartály csatlakozásánál (3. ábra). Olyan lezárást használjon,
mely megfelel az alkalmazott folyadéknak és a maximális hőmérsékletnek!
2. Csavarozza a bővítő tartályt a rendszerhez (T-elem vagy hosszabbító cső).
Üzembevétel
a. Számítsa ki és állítsa be az előtöltést (ld. Flamco dokumentáció):
• Távolítsa el a védősapkát (G) és a szelepsapkát (H) (4. ábra).
• Mérje meg a nyomást.
• Ha a nyomás túl magas, hagyja, hogy a gáz eltávozzon a gázszelepen keresztül; ha a nyomás túl alacsony, töltse fel bővítő
gázzal. A feltöltéshez nitrogént kell használni (5. ábra).
• Helyezze vissza a védősapkát (G) és a szelepsapkát (H) (6. ábra).
b. Számítsa ki a töltőnyomást (ld. Flamco dokumentáció).
c. Illessze a tartályt a rendszerhez.
d. Lassan töltse fel a rendszert, amíg az el nem éri a töltőnyomást. Eressze le a rendszert a feltöltés során.
Kövesse a gyártó utasításait!
e. Ellenőrizze a zárási helyeket szivárgásokra.
f. A bővítő tartály készen áll a használatra.

3. Karbantartás és szervíz

4. Szétszerelés

Javasoljuk, hogy a bővítő tartályt évente ellenőriztesse erre a feladatra minősítéssel rendelkező személyzettel.

•
•
•
•

Nyomásmentesítse a rendszert.
Távolítsa el a védősapkát (G) és a szelepsapkát (H) (7,8. ábra).
Nyomja be a belső szelepet (J) a bővítő tartály nyomásmentesítéséhez (9. ábra).
Csavarozza ki a bővítő tartályt (A) (10. ábra).
Megjegyzés: a feltöltött bővítő tartály nehéz!
A bővítő edényben található víz forró lehet.

A bővítő tartály eltávolítása során tartsa be az adott ország szabályait.
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