Lämmitys-, jäähdytys- ja talteenottopatterit
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Lämmitys-, jäähdytys- ja talteenottopatterit

Ohje

Selostus
Yleistä
Patteri koostuu kupariputkista ja alumiini‐
lamelleista. Patterin siksak‐ryhmitellyt
lamelliputket on tehty lämmön siirtämiseksi
tehokkaasti ja taloudellisesti putkistossa
kiertävästä nesteestä ilmaan.
Patterin lamellirunko koostuu putkista, jotka
ovat kiinnitetty lamelleihin mekaanisesti
laajentamalla. Lamellit ovat yhtenäisiä ilman
rakoja ja saumoja, jotta pöly ja kuidut eivät
tarttuisi lamellirunkoon.
Vaippa on vakiona kuumasinkittyä teräslevyä
tiiveysluokan B SFS 4699 mukaan. Jäähdytys‐
patterit ovat varustettu ruostumattomalla
pisara‐altaalla lauhdeveden keräämistä varten.
Yli 25 kg painavissa pattereissa on
nostosilmukat.

Merkintä
Kojekilpi sijaitsee patterin liitäntäpuolella ja
siinä on seuraavat tiedot:
Valmistaja.
Tilausnumero.
Valmistusvuosi.
Max käyttölämpötila ( C).
Max käyttöpaine (MPa).
Koepaine.
Kuivapaino.
Vesitilavuus.

Laatujärjestelmät
Fläkt Woods on sertifioitu
laadunvarmistusjärjestelmän ISO 9001 ja
ympäristönhallintojärjestelmän ISO 14001 mukaan.
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Turvamääräykset ja varoitukset
Käsittely ja hoito

Puhdistus

Lue ensin käyttöohjeet ennen patterin käyttöön‐
ottoa. Kaikki patterin huolto‐ ja korjaustyöt
tulee teettää koulutetulla henkilökunnalla, joka
tuntee tuotteen ja voimassa olevat turvamää‐
räykset.

Käytä ainoastaan ympäristöystävällisiä
puhdistusaineita, jotka eivät vahingoita
patteria.

Korkeat lämpötilat
Kun patteri on käytössä, voivat siihen kuuluvat
osat, kuten kokoojaputket ja vaippa
kuumentua. Myös ulospuhallettava ilma
saattaa olla kuumaa.

Nosto
Patterin kuivapaino on ilmoitettu patterin
liitäntäpuolella olevassa kojekilvessä. Patteri
nostetaan nosturin avulla patterin
nostosilmukoista toisen nostokorvakkeen
kohdalla olevan ohjeen mukaisesti.
Ennen patterin nostoa:
Tarkista, että nostosilmukat ovat kunnolla
kiinni ja ehjät.
Tarkista, että käytettävä nostolaite on
asianmukainen ja että koukut sopivat kooltaan
nostosilmukkaan.

Huomautus
Asennettaessa pattereita, joiden lämmön‐
siirtoaineena olevan veden lämpötila on yli
100°C, tulee noudattaa erityistä varovaisuutta
järjestelmän ilmanpoisto‐ ja sulkuventtiilien
avaamisessa. Nesteisku tai höyrypäästö saattaa
aiheuttaa vakavia vahinkoja.
Fläkt Woods ei vastaa pattereiden kytkemisestä
lämmitysjärjestelmiin tai tämän järjestelmän
virheellisestä suunnittelusta, asennuksesta tai
hoidosta johtuvista vahingoista.
Putkistot, venttiilit yms. on mitoitettava
virtaaman ja painehäviön, ei patterin
liitäntäkoon mukaan.

Käyttöpaine
Patteria saa käyttää ainoastaan järjestelmissä,
jotka varmasti kestävät sekä max käyttöpaineen
(MPa) että max käyttölämpötilan (°C), jotka
ovat ilmoitettu patterin kojekilvessä.

Liitännät
Patterin putkiyhteitä ei saa kuormittaa
liitettävän putkijärjestelmän omapainolla eikä
myöskään putkijärjestelmän laajenemis‐
voimilla. Liitännät on suojattava sekä iskuilta
että ulkoiselta kuormitukselta ja rasitukselta.
HUOM! Kuormitus ja iskut voivat vaurioittaa
patterin putkia.

Suoja rikkoutumiselta jäätymisen
vuoksi
Mikäli jäätymisvaara on olemassa, on seuraavat
toimenpiteet suoritettava:
‐ Täytä lämmönsiirrin sopivalla jäänesto‐
aineella. Patterin vesitilavuus on ilmoitettu
patterin liitäntäpuolella olevassa kojekilvessä.
‐ Poista vesi sekä putkistosta että patterista.
Varmista, että patterissa ei ole vettä, esim.
puhaltamalla patteriin paineilmaa. Patterin
tulppia ei asenneta paikoilleen ennen kuin
laitos jälleen täytetään vedellä.
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Asennus
Kuljetus

2. Ilmapuolen jäätymissuoja:
Mekaanisessa jäätymissuojassa on oltava
palkomainen tuntoelin. Pitkä kapillaariputki
on teoreettisesti katsoen parempi, mutta
käytännössä huonompi, koska sen
asianmukainen asentaminen on vaikeaa tai
joskus jopa mahdotonta.
Anturi asennetaan lämpimän ilmapuolen
toiseksi alimpaan putkeen. Jos kapillaari‐
putki on liian pitkä, kierretään se
termostaattikotelon viereen.
3. Ei‐lämpötilakompensoitu termostaatti:
Termostaattikotelo on sijoitettava paikkaan,
jonka lämpötila on asetettua
laukeamislämpötilaa korkeampi. Kylmässä
kojehuoneessa se on asennettava
ilmavirtaan.

Tarkista, että patteri ei ole vaurioitunut
kuljetuksen tai sen vastaanoton yhteydessä.
Erityisen tärkeää on tarkistaa lämmönsiirtimen
lamellipinnat, nostosilmukat, kokoojaputket ja
putkikäyrät patterin takana.
Mahdolliset kuljetusvauriot on välittömästi
ilmoitettava Fläkt Woodsille. Kirjaa myös
huomautus rahtikirjaan.

Asennus
Patterin on oltava kiinteästi ankkuroitu.
Vesipattereiden putkiyhteissä on ulkokierre
DN 15 – 80.
Laippaliitäntä on saatavissa lisätarvikkeena.
Suorahöyrystyvälle kylmäaineelle
tarkoitetuissa pattereissa on kupariputket, jotka
liitetään juottamalla.

HUOM! Patterin vaippa on yleensä kylmä,
koska lämmittämätön ilma kulkee vaipan
sisäpuolella. Mikäli termostaattikotelo
asennetaan patterin vaippaan, mikä on
tavallista, sitä ei tule sijoittaa suoraan vasten
vaippaa, vaan se on eristettävä vaipasta
puukuitulevyn tai vastaavanlaisen materiaalin
avulla.

Lämmönsiirtoaineen sisääntulo
Patterissa on yleensä sisään/ulos liitännän
osoittavat kilvet. Mikäli niitä ei ole, patteri
kytketään putkijärjestelmään
vastavirtakytkennällä (ts. että ilma ja vesi
virtaavat vastakkaisiin suuntiin, ks
kuva 1).

Ilmanpoisto / Tyhjennys

Kuva 1 Vastavirtakytkennän periaatepiirros.

Vesipatterin kokoojaputkissa on ilmanpoisto‐ ja
tyhjennysnipat (talteenottopattereissa ei ole
tyhjennysnippaa). Järjestelmän tulee olla
hyvin ilmattu. Mikäli on jäätymisvaara, tulee
patterin tyhjeneminen varmistaa paineilmalla
(talteenottopattereita ei voi tyhjentää kokonaan,
joten niissä on aina käytettävä jäänestoainetta).

Purkaminen
Kun patteri poistetaan järjestelmästä, on
tärkeää, että patteri tyhjennetään nesteestä. Ks.
yllä oleva kohta ilmanpoisto/tyhjennys.
HUOM! Ympäristölle haitalliset nesteet on
kerättävä astiaan ja toimitettava
jätteenkäsittely‐ tai kierrätyslaitokseen.
Patteria ei saa nostaa ennen kuin se on
tyhjennetty nesteestä.

Jäätymissuoja
1. Vesipuolen jäätymissuoja.
Mikäli patterissa on nippa anturin
asettamiseksi lamelliputkeen, tulee tätä
mahdollisuutta hyödyntää ilmapuolen
jäätymissuojan sijasta.
Jäätymissuoja‐anturin lisäksi on
järjestelmään yhdistettävä virtausvahti, joka
pysäyttää puhaltimen tai sulkee
kiertoilmapellin pienimmän sallitun
vesivirran yhteydessä.
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Kunnossapito ja huolto
Yleistä

Puhdistus

Patteri tulee tarkistaa säännöllisesti
toimintahäiriöiden välttämiseksi.
Tarkista seuraavat seikat:
Kiinnitysosat
‐ tarkista, että kantavat ruuviliitokset eivät ole
viallisia.
Lamellirunko
‐ tarkista, että se on puhdas ja ehjä.

Edes tehokas ilmansuodatin ei pysty
poistamaan ilmasta kaikkea pölyä.
Lämmityspinnoilla oleva pölykerros on esteenä
ilmavirralle ja heikentää lämmönsiirtoa. Patterit
on sen vuoksi pidettävä puhtaina esimerkiksi
jotakin seuraavaa tapaa tai niiden yhdistelmää
noudattamalla.
1. Imurointi.
2. Puhtaaksipuhallus paineilmalla vasten
ilman normaalia virtaussuuntaa.
3. Puhtaaksipuhallus höyryllä vasten ilman
normaalia virtaussuuntaa. HUOM! Ei
pattereille, joissa käytetään höyrystyvää
kylmäainetta.
4. Huuhtelu vedellä vasten ilman normaalia
virtaussuuntaa (max 40°C pattereille, joissa
käytetään höyrystyvää kylmäainetta).
Rasvaiset lämmityspinnat suihkutetaan
ensin matalalla paineella ympäristö‐
ystävällistä liuotinta käyttäen. Pese sen
jälkeen pinnat vedellä noin 10‐12 minuutin
kuluttua painepesurilla.
HUOM! On tärkeää pitää suutin sekä
kohtisuorassa lamellipintaa
nähden että vähintään 150 mm etäisyydellä.
Puhdistuksen aikana vääntyneet lamellit
voidaan suoristaa ns. lamellikammalla (QLAZ‐
20), joka on tilattavissa Fläkt Woods Oy:ltä.
Lamellirunko ei pesun jälkeen saa sisältää
liuotinjäännöksiä, koska ne keräävät puoleensa
epäpuhtauksia. Puhdistuksen aikana irronnut
pöly tulee poistaa ennen puhaltimen
käynnistämistä.
Jäähdytyspattereiden pisara‐allas puhdistetaan
tarvittaessa. On tärkeää myös puhdistaa pisara‐
altaan viemäröintiyhteet. Tarkista myös, että
mahdolliset vesilukot ovat täynnä vettä.
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Kunnossapito ja huolto
Toimenpiteet jäätymisvaaran
uhatessa

Lämmityspatterit
Huolehdi siitä, ettei lähtevän veden lämpötila
laske epänormaalisti ja että vesikierto toimii.
Tällöin venttiilien on oltava auki, putkiston ja
pattereiden hyvin ilmattuja ja kiertovesi‐
pumppu käynnissä, vaikka lämmitys
katkeaisikin väliaikaisesti.

Mikäli patterissa oleva vesi jäätyy, voivat
putket rikkoutua, mikä puolestaan voi johtaa
veden valumiseen järjestelmästä ja aiheuttaa
vesivahinkoja.
Ilmanvaihtolaitoksissa on jäätymisvaara
matalissa ulkoilman lämpötilassa seuraavissa
tapauksissa:

Jäähdytyspatterit

1. Lämmönsiirtoaineen lämpötila on korkea

2.
3.

Jäähdytyspatterit on tyhjennettävä, jos ilman
lämpötila laskee alle kylmäaineen jäätymis‐
pisteen. Tyhjennystulppia ei pidä laittaa
paikoilleen, koska sulkuventtiilit voivat vuotaa
ja täyttää patterin uudelleen kylmäaineella.
Puhaltamalla patteriin paineilmaa
varmistetaan, että patterissa ei ole enää vettä.

‐ jäätymisvaara etenkin syksyisin ja
keväisin. Sopeuta menoveden lämpötila
ulkoilmalämpötilaan.
Ylimitoitettu patteri
– laske veden lämpötilaa.
Lämmönsyöttö joko lakkaa tai vähenee
‐ ulkoilman sisäänotto suljetaan
turvallisella tavalla ja kaikki puhaltimet
pysäytetään.

Korjaus
Käytä Fläkt Woodsin suosittamia osia ja
materiaaleja, jotta myönnetyt takuut olisivat
voimassa.

Kohtien 1 ja 2 mukaiset jäätymisvauriot
johtuvat liian pienestä vesivirrasta ja
lämpötilan epätasaisesta jakautumisesta
patterissa.
Tämä voidaan välttää varustamalla
lämmityspatteri omalla kiertovesipumpulla ja
‐piirillä.
HUOM! Avaa kiertoilmapellit, mikäli lämmön
syöttö lakkaa tai vähenee. Tiloissa voi olla
alipaine, vaikka puhaltimet on pysäytetty.
Tällöin ulkoilmaa voi päästä sisään kojeen
kautta aiheuttaen jäätymisvaurioita.
Jäätymissuojatermostaattia ei saa asettaa niin
alhaiseen lämpötilaan, että se voi aiheuttaa
jäätymisvaaran.
Mikäli rakennusta ei lämmitetä talvella pitkään
aikaan, tulee sekä putket että patterit tyhjentää
vedestä. Patterin tulppia ei asenneta paikoilleen
ennen kuin laitos jälleen täytetään vedellä.
Puhaltamalla patteriin paineilmaa
varmistetaan, että patterissa ei ole enää vettä.
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