ELYSATOR TRIO -LAITTEET OVAT KEMIKAALITON
KORROOSIOSUOJARATKAISU LÄMMITYS- JA
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMIIN
Korroosio jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmissä
on seurausta korkeasta veteen liuenneesta hapen määrästä. Korroosio alentaa verkon veden
pH-arvoa ja nostaa sähkönjohtokykyä. Korroosio
heikentää koko vedenkiertojärjestelmää; muodostaen kaasuja, luoden jopa häiritseviä ääniä
järjestelmässä. Reikiä ilmestyy putkiin, pattereihin
ja lämmönvaihtimiin jne. Tämä taas johtaa
moniin vesivahinkoihin sekä kalliisiin korjauksiin.
Ruoste aiheuttaa kerrostumia putkistoissa,
lämmönvaihtimissa, termostaateissa ja
pumpuissa. Nämä johtavat lisääntyviin huolto- ja
energiakuluihin.

ELYSATOR on tarjonnut modernin, puhtaan ja
todistetusti parhaan vaihtoehdon taistelussa
korroosiota vastaan jo vuodesta 1971 lähtien.
Laite soveltuu parhaiten lämmitys- ja
jäähdytysjärjestelmien valvontaan aina isoista
teollisuuslaitoksista pieneen omakotitaloon.

ELYSATOR asennuksia on laajalti lääke-, paperi-,
muovi- ja metalliteollisuudessa. Meillä asennuksia on jo lähes 1000, joista huomattavimpia ovat:
TVO, Helsingin pääposti ja lähes kaikki sairaalat
sekä suuri määrä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä.

www.elysator.info

1.

Kaasunpoisto

(mikrokuplaerotin)

2. Anodisuojaus

(katodinen suojaus)

3.

Magneettisuodatin
(kerää magneettisen sakan)

Kohonneet energia
kustannukset / epätasainen
lämmönjako
- sakkaa
- syöpymiä
- virtausääniä
- korroosiota
Puhdas tekninen vesi voi
säästää jopa 3-5%
energiakustanuksissa!

Kaasujen liukenemien
veteen (2 barin paine)
Temp °C

1.KAASUNPOISTO
Kaasut liukenevat kylmään veteen. Kun
vesi taas lämpenee, kaasut vapautuvat. Vapautuessaan ne muodostavat mikrokuplia.
Aivan sama tapahtuu lämpöpattereissa.
Pienet mikrokuplat ovat kierrossa mukana
ja pysyvät siinä, koska niiden nostovoima
on pienempi kuin virtausnopeus.Nämä
mikrokuplat haittaavat lämmön siirtymistä. Elysator Trion erikoissuodatin kokoaa
mikrokuplat isoimmiksi kupliksi, joissa on
enemmän nostovoimaa. Kuplien kasvaneen nostovoiman avulla kaasut poistuvat
kaasunerottimen kautta pois järjestelmästä. Mikrokuplien poistuttua järjestelmästä;
lämpöverkon “äänet” häviävät, pumppujen
elinikä pitenee ja lämmönsiirtykyky parenee.
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2. ANODISUOJAUS
Agressiivinen lämmityskiertovesi sisältää happea,
sillä on korkean sähkönjohtakyvyn lisäksi korkea
Redoxpotentiaali. Sähköpotentiaalisen reaktion
seurauksena vesi muuttuu emäksisemmäksi ja
vedessä olevat happiatomit liittyvät magnesiumhydroksidin muodostumisen yhteydessä vetyatomeihin muodostaen uusia vesimolekyylejä.
Magnesiumhydroksiidin muodostuminen tuottaa
Liuennut happi mg/l

emäksistä vähähappista vettä. Reaktiossa suolat ja
korroosiotuotteet painuvat laitteen pohjalle, josta
ne johdetaan pois pohjaventtiiliä avaamalla.
Elysator ei tarvitse kemikaaleja eikä asennukseen
sähköliitäntää. Laitteessa olevat anodit vaihdetaan veden likaisuudesta riippuen 5-8 vuoden
välein.
Elektrokemiallinen reaktio: galvaaninen anodi

Johtokyky mS/cm

Mittaus/ kontrolli
Elektrolyytti

Potentiaalinen
jännite-ero
teräs/magnesium

Anodivirta
pH
Katodi

-

Elektrolyytti
(vesi)

Magnesiumista,
hapesta ja vedestä
muodostuu vettäja magnesiumhydroksiidiä

3. MAGNEETTISUODATIN
Laitteen ulkopuolelle asennetulla magneettisuodattimella on erittäin voimakas vetovoima (200
Newtonia = 22 kg). Suodattimen avulla Elysator
poistaa pienimmätkin metallihiukkaset kierrosta,

1.
Vedä magneettisuodatin ulos
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myös nekin, mitkä ovat erikoista metalliseosta.
Magneettisuodatin vedetään ulos, jolloin hienojakoiset partikkelit poistuvat muun sakan mukana.

2.
Avaa poistoventtiili

3.
Sulje poistoventtiili ja pane
magneettisuodatin paikoilleen

ELYSATOR TRIO ASENNUS
Ohivirtausasennus pumpun painepuolelle
Elysator
esim. Trio 15

- Laite asennetaan ohivirtauksella kiertovesipumpun
painepuolelle (ns. "by-pass" -asennus).
- Elysatorin läpivirtausta ohjataan linjasäätöventtiilillä
sekä vesimittarilla.
- Ohivirtaus säädetään noin 1-3% kokonaistilavuudesta
(esim. 5-8 l/min).
- Järjestelmän on oltava huoltoa varten suljettavissa
sekä ennen että jälkeen Elysatorin.

Elysator-laitteen läpileikkaus

Huomioitavaa huoltoa varten

Laitteen yläpuolella työtilaa ja laitteen
edessä vapaata tilaa mustan kehikon
poistoa varten.

Elysator Trio 10, 15 ja 25 lai! eiden huoltoa varten
(mustan metallikehikon irro! aminen ulospäin
vetämällä) on jäte! ävä n. 250 mm "laa ja sivussa
olevien ruuvien (4 kpl) irro! amista varten riittävästi
tilaa. Lai! een (esim. Trio 25) yläpuolelle on jäte! ävä
huolto"laa n. 450 mm ja alapuolelle n. 250 mm.
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Elysator-laitteista on saatavilla versiot
myös teollisuuden käyttöön.

