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V primeru povečanega odvzema plina prihaja do ledenja armatur. Za preprečitev le-tega uporabimo
grelce. Montaža grelca (M30x1.5) je na visokotlačni strani pred regulatorjem tlaka. Dimenzije
450x450x500 (dxšxv – osnovni plašč).
Šifra

Tip

Moč (W)

11300-2

G-2

2000

11300-1

G1-K

1200

TEHNIČNI PODATKI:
Delovni tlak:
Max. vstopni tlak
Delovna
temperatura:

Grelci
200 bar
200 bar
do 90° C

Vstopni priključek:

M 30 x 1,5

Izstopni priključek:

M 30 x 1,5

Čistost plina:

industrijski plini

Slika 1. Grelec G-2

EU IZJAVA O SKLADNOSTI
Podpisani izjavlja v imenu podjetja :
ZAVAR d.o.o., Mariborska cesta 46A, 2352 SELNICA OB DRAVI,
da naslednja opisana oprema, v zasnovi in izdelavi, kakor tudi izvedbi namenjeni prodaji, ustreza osnovnim varnostnim in
zdravstvenim zahtevam predpisanim s strani EU.
Pri vsakem nepooblaščenem posegu v stroj ta izjava izgubi svojo veljavo.
Opis opreme:
Tip:

GRELCI
GRELCI:

G-2, G1-K

Oprema ustreza:

pravilniku o tlačni opremi 97/23/EC
po naslednjih standardih:

IZDELANO PO SMERNICAH: 73/23/ES, 93/68/ES, 89/336/EU, 91/263/ES, 92/31/ES, 93/68/ES

Selnica ob Dravi, 01.07.2016

Direktor:
Tomaž Tement, dipl.inž.,EWE
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GARANCIJSKE OBVEZE IN POGOJI
Z garancijo se obvezujemo, da bomo v roku 12 mesecev od datuma prodaje odpravili brezplačno vse
napake na izdelku, ki so nastale zaradi pomanjkljive izdelave. Napake bomo odpravili s popravilom, če
to ni mogoče pa z zamenjavo neustreznega elementa oziroma proizvoda. Za kupljene elemente
(manometre) jamčimo pod pogoji proizvajalca.
Garancija ne velja v primeru:
 okvare, ki so nastale zaradi nestrokovne uporabe izdelka ali uporabe v nenormalnih pogojih
(mehanske poškodbe, zmrzovanje, segrevanje nad 60 oC itd.),
 nestrokovnega vzdrževanja, ki ga je opravil kupec sam,
 poškodbe, ki so nastale med transportom,
 nenormalne obrabe potrošnih delov (življ. doba izdelka je 5 let),
 da vsebnost nečistoč plina presega po EN standardu dopustne nečistoče.
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TEHNIČNI OPIS IN NAVODILA ZA OBRATOVANJE VISOKOTLAČNEGA
GRELCA ZA TEHNIČNE PLINE TIP G-1K
GLAVNI SESTAVNI DELI
PRIKLOP PLINA
NALIVANJE
VODE

REDNA
KONTROLA
TEKOČINE

NIVOJA

ALARM

REGULACIJSKA PLOŠČA
VKLOP/IZKLOP
GRELCA

DELOVANJE
GRELCA
PRIKLOP
220V

NA

IZLIV TEKOČINE
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Vezalna shema grelca

SPLOŠNO

Kisik
Tehnične karakteristike plina vodika O2:
- gostota:
1,1053 kg/m3 (pri 0 oC in 1,01325 bar)
- vrelišče:
-183 oC
- kritična temperatura:
-118,8 oC
- kritični tlak:
51,09 bar
Je plin brez barve, vonja in okusa, ki sam ne gori pač pa omogoča in pospešuje gorenje.
Njegova reakcijska sposobnost je tako velika, da se razne organske snovi, kot so
maščobe in guma vnamejo, če pridejo v dotik s komprimiranim kisikom. Še posebej
moramo poudariti, da je delo v visoko koncentriranem kisiku zelo nevarno, ker se v njem
tudi obleka zelo rada vname. V jeklenkah ga najdemo v plinastem stanju in pod pritiskom
do 200 barov. Zaradi vedno enakomernega tlaka pri porabniku, kljub večjemu številu
odjemnih mest ali veliki porabi plina, neprekinjenega delovnega procesa in varnega dela,
je smotrno, če se vrši odvzem plina iz plinske baterije saj so jeklenke v posebnih prostorih
stran od proizvodnih hal in porabnikov plina. Velikost baterije zavisi od potrošnje plina in
od časovnega intervala menjavanja jeklenk (normalno največ enkrat na 8 ur). Pri velikosti
plinske baterije nad 2 x 8 jeklenk ali večjih trenutnih odvzemih, lahko pride do zmrzovanja
armatur, zato priporočamo v tem primeru vgraditev el. grelca ali segrevanje prostora do
40 °C. (Segrevanje z odprtim plamenom je strogo prepovedano).
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NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN OPOZORILA
Preberite ta navodila pred montažo in se prepričajte, da ste jih popolnoma razumeli.
Navodila
Električni grelec je bil skonstruiran in izdelan posebej za ogrevanje vode in posledično preko
bakrenega izmenjevalca plin po katerem se pretaka. Temperatura vode se lahko nastavlja s pomočjo
termostata, v območju do 60°C.
Grelec se uporablja za kisik, CO2, argon (inertne pline), nikakor pa ne za gorljive pline (acetilen, vodik,
UNP, …).
Da voda v grelcu ne zamrzne (v zimskem času), mora biti grelec vedno priključen na električno
omrežje ali postavljen v prostor v katerem temperatura okolice ne pade pod lediščem.
Montaža in priklop
Električni plinski grelec je potrebno montirati za zapornim ventilom na kolektorju. Sam grelec se
postavi v prostor pod vikotlačno armaturko. Plinski del se privije s prosto vrtečima maticama M30x1,5
mm z vstavitvijo ustreznega tesnila. (za kisik uporabiti teflon - PTFE, baker ali Cu-teflon).
Priklop elektrike:
Električni priklop naj bo izveden z gibljivim električnim kablom preko zaščitnega stikala s tokovno
zaščito IN=30 mA, ki ščiti ljudi pred nevarnim tokovnim udarom.
Grelec je potrebno OBVEZNO dodatno ozemljiti! (na levi strani grelca – glej nalepka za opozorilo)
V primeru, če je poškodovana vhodna povezava na grelcu, mora le-to zamenjati proizvajalec ali
pooblaščeni serviser.
Vtikač služi za odklop iz električnega omrežja in mora biti prosto dostopen.
Vklop in izklop grelca se vrši preko stikala. Grelec mora biti obvezno ozemljen.
Pred vklopom grelca je potrebno prekontrolirati nivo vode preko vgrajenega kazala in odpreti plin.
Specifikacije:
Delovni tlak: do 200 bar
Priklop: z prosto vrtečima maticama M30x1,5 mm (oziroma glede na dogovor)
Termostat: do 65°C, tovarniško nastavljen na 60°C
Kapaciteta: 42 l vode oziroma
Tehnični podatki električnega grelca:
Izhodna moč
Varovalka
2kW 230V
16 A

Napajalni kabel (CYSY, CGSG)
3 x 1,5 mm2

Tovarniško nastavljene vrednosti:
LP1H _ zgornja delovna temperatura grelca 60°C,
LP1L _ spodnja delovna temperatura grelca 60°C,
LP2H
_
varovanje
grelca
pred
zgornja temperatura alarma grelca 65°C,
LP2L
_
varovanje
grelca
pred
spodnja temperatura alarma grelca 60°C,
LP3H
_
varovanje
izklop alarma 22°C,
LP3L
_
varovanje
vklop alarma 22°C,

prekoračitvijo

maksimalne

temperature,

prekoračitvijo

maksimalne

temperature,

grelca

pred

zmrzovanjem,

grelca

pred

zmrzovanjem,

Vse ostale nastavitve so razvidne iz priloženih navodil in tehničnih listov proizvajalca regulatorja MR 204
ELTRATEC.
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Važna opozorila
Premalo odprti ventili na jeklenkah predstavljajo upor in imajo za posledico neenakomerno praznjenje
iz določenih jeklenk, obenem pa povzročajo forsiran odvzem iz preostalih.
1. Prepovedano je hitro in sunkovito odpirati ventile.
2. V grelec se lahko toči samo voda. Nivo tekočine se redno kontrolira vsak dan in se po potrebi
tekočina doliva.
3. Da voda v grelcu ne zamrzne (v zimskem času), mora biti grelec vedno priključen na
električno omrežje ali postavljen v prostor v katerem temperatura okolice ne pade pod
lediščem.
4. V cilju dobrega odvzema in dobre izpraznitve naj temperatura v prostoru ne pade pod 15° C. Pri
morebitnem zmrzovanju armature je dovoljeno samo gretje s toplo vodo (do 35° C) in centralno
ogrevanje prostora, nikakor pa z odprtim plamenom in vročimi telesi (ali celo zapirati ventilacijske
odprtine v prostorih baterije in skladišč).
5. Okvare na armaturah, tudi na jeklenkah in plinovodu, lahko popravljajo samo strokovnjaki.
6. Kadar so bila izvršena popravila ali zamenjava armatur na plinovodu in na bateriji kisika,
acetilena, UNP-ja ali kakšnega drugega gorljivega plina, se mora pred ponovno uporabo iztisniti
zrak iz plinovoda z inertnim plinom (dušik ali CO2), da ne bi ustvarili eksplozivne mešanice ob
ponovni uporabi.
7. V bateriji in skladiščih jeklenk naj bo vedno pri roki aparati z ogljikovo kislino ali prahom za
gašenje eventualnega požara in azbestne rokavice. Hidrant mora biti vedno dostopen.
8. Z baterijo sme upravljati samo strokovno usposobljena in izprašana oseba – udeleženec
enodnevnega seminarja.
9. Pri temperaturah nižjih od 0 °C je prepovedano odpirati ventile jeklenk, ker lahko zaradi
razredčenja in podtlaka v jeklenki ta potegne zrak v sebe. Zato moramo prenesti jeklenke vsaj
dve uri pred uporabo v prostor, ki ima normalno delovno temperaturo.
10. V bateriji in skladiščih jeklenk naj bodo vedno pri roki aparati z ogljikovo kislino za gašenje
eventualnega požara in azbestne rokavice. Jeklenk ne smemo postavljati v prostore in na mesta,
kjer je možno, da bi se segrele preko 40o C.
11. Na odjemnih mestih kisika, acetilena, UNP-ja ali kakšnega drugega gorljivega plina morajo biti
obvezno montirane term. varovalke ali ustrezni nepovratni ventili.
12. Enkrat letno (po potrebi tudi pogosteje) se mora razstaviti, pregledati in očistiti vsa armatura.
(Predvsem zamenjava tesnil, čiščenje filtrov itd.).
13. Vsako leto pa se mora izvršiti ponovni pregled s preizkusi na trdnost, tesnost in funkcionalnost, ki
so v pristojnosti proizvajalca, kateri izda o tem zapisnik in certifikat. Plinske priprave in trošila se
pregledujejo skladno z veljavnim Uradnim listom RS št. 22/91 s strani pooblaščene organizacije.
14. Evidenco o vzdrževanju ter periodičnih pregledih vodi uporabnik (pa tudi ZAVAR), ki zahteva
popravilo ali pregled pri proizvajalcu ali za to pooblaščeni instituciji. Pregled se vrši vsako leto.
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