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Luft och gas i anläggningen

Rost, igensättningar och 
inträngande gas är prob-
lem som måste bekäm-
pas i alla uppvärmning-
sanläggningar. Fruktade 
frätskador orsakar hål i 
radiatorerna, vilket leder 
till vattenskador. Även 
värmepannan kan ska-
das och måste då bytas 
ut i förtid. Om de tunna 
golvrören sätts igen av 
korrosionspartiklar krävs 
en omfattande rengöring. 
Ventilerna blir då defekta 
och värmemätarna visar 
felaktiga värden.

Vad är då anledningen till 
detta?

Äldre golvvärmerör, ven-
tiler, pumpar, ventilatorer 
eller defekta expansions-
fat som inte är gastäta. 
Luft tränger in i systemet. 
Luften innehåller syre som 
orsakar korrosion. Ett lågt 
pH-värde (surt) eller en 
förhöjd elektrisk ledn-
ingsförmåga förstärker 
rostangreppet och 

igensättningen. Dåliga vat-
tenvärden kan förekomma 
i alla värmeanläggningar 
eftersom kvaliteten sällan 
övervakas. Surt vatten 
förekommer i särskilt 
stor utsträckning när det 
finns avlagringar (slam) i 
systemet.

Vilka tekniska möjligheter 
har vi?

Moderna anläggningar 
konstrueras för att vara så 
gastäta som möjligt. De är 
dock mycket känsligare för 
korrosion. Förr tillverkades 
värmepannor och ra-
diatorer av tjockt gutjärn 
– numera tillverkas de av 
stålplåt. Med tiden förlorar 
kemiska syrebindande 
medel sin effekt och de 
blir till och med aggres-
siva. Slamsamlare och 
utrustning för bortledning 
av gas används också. De 
kan dock inte höja ett lågt 
pH-värde, Vilket innebär 
att korrosion fortfarande 
kan uppstå.

För att säkerställa ett 
ordentligt korrosions-
skydd måste husägaren 
kombinera flera metoder. 
Detta innebär att bud-
geten belastas såväl av 
kostnaderna för de en-
skilda apparaterna, men 
också av kostnader för 
installationsarbete och 
underhållskostnader.

Rost och frätskador

Igensatta värmeledningar

Plaströr som inte 
är gastäta

Undertryck i 
pumpar

Defekta expan-
sionskärl

Strömningsljud

Skador på kärl

Läckande radia-
torer

Defekt spridare

Vattenskador

Kalla rum

Energiförluster

Pumpskador

Igensatt värmeelement 
(isärtaget)

Korrosion 
Rost (Fe2O3), magnetit (Fe3O4)

Korrosionsgenombrott i värme-
pannans vägg
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Nya ELYSATOR trio
Tredubbel säkerhet 
för rent varmvatten

Bortledning av gas
Avskiljning av luftbubblor

Anodskydd
ELYSATOR-system mot rost

Magnetflödesfilter

Lösning nr 1 – bortledning av gas
I kallt vatten löser gaser 
upp sig som sedan blir fria 
igen när vattnet värms upp. 
Under denna process bildas 
små gasbubblor som även 
går att se i ett glas mineral-
vattnet (kallas bl.a. Henrys 
lag om absorption).

I ett värmesystem kyls 
vattnet i radiatorer och 
värmeledningar. Där ”andas 
det in” gaser som sedan 
avges när vattnet värmts 
upp i värmepannan. Tyvärr 
leds mikroluftbubblorna 
med i cirkulationen eftersom 
deras lyftkraft är mindre än 
flödeshastigheten. Van-
liga ventilatorer kan enbart 
avlägsna stillastående och 
större luftsamlingar.

För att mikroluftbubblor ska 
kunna avlägsnas krävs ett 
specialfilter. De små bub-
blorna måste hållas tillbaka 
och förenas med varandra. 

Det är nämligen enbart stora 
bubblor som har tillräcklig 
lyftkraft för att kunna stiga 
till en stilleståndszon, där 
de sedan kan avlägsnas ur 
systemet med en automatisk 
anordning.

Om gas leds bort från varm-
vattnet efter uppvärmningen 
i värmepannan, får vattnet 
absorptionsförmåga och kan 
återigen lösa upp gas.

ELYSATOR trio använder 
alltså temperaturskillnaden 
i cirkulationen som en 
”pump”, för att avlägsna luft 
och gas från anläggningen.

Det innebär att luftansam-
lingar kan lösas upp och 
avlägsnas till och med från 
systemets högsta punkter. 
Detta kan ske kontinuerligt, 
effektivt och utan behov av 
extern kraft.

Strömningsljud och luf-
tansamlingar försvinner, 
pumparna skonas och kor-
rosion förebyggs.

Filterinsatsen är tillverkad av 
rostfritt stål och är därmed 
praktiskt taget slitagefri.

Gasers löslighet i vatten (vid 2 bar)



Lösning nr 2 – anodskydd

Aggressivt varmvatten in-
nehåller upplöst syre och 
har god elektrisk lednings-
förmåga samt lågt pH-värde 
(surt). Vid vattenkonditioner-
ing med ELYSATOR-metoden 
korrigeras dock alla dessa 
faktorer med resultat som 
kan mätas upp och bevisas. 

Reaktionsbehållaren hos 
ELYSATOR trio är försedd 
med en galvanisk anod 
av högrent magnesium. 
Genom en galvanisk ström 
tvingas syret att binda sig till 
den galvaniska anoden. Då 
uppstår magnesiumhydroxid 
– ett effektivt medel för syre-

bindning. En positiv sidoeffekt 
är att halten av syrebundna 
salter sjunker, vilket skapar 
en kraftigare elektrisk ledn-
ingsförmåga.

ELYSATOR trio producerar 
alltså saltfattigt, alkaliskt 
vatten med minimal syrekon-
centration. Detta sker på ett 
miljövänligt sätt utan kemi-
kalier och utan extern kraft. 
Processen sker i enlighet 
med gällande normer för att 
moderna metallkomponenter 
ska nå avsedd livslängd.

Den elektrokemiska proces-
sen i ELYSATOR är självre-
glerande med avseende på 
vattnets aggressivitet och kan 
kontrolleras via en effektin-
dikator. Om elektroden är för-
brukad efter 3–6 år, kan den 
snabbt bytas ut med några 
enkla handgrepp. Reaktions-
behållaren är tillverkad av 
rostfritt material, vilket gör 
den praktiskt taget slitagefri.

ELYSATOR-metoden är 
marknadsledande inom 
denna typ av vattenkondi-
tionering.

Upplöst syre mg/l El. ledningsförmåga xS/cm pH-värde

Elektrokemisk reaktion på 
den galvaniska noden

Elektron-
ström

Mätning/
kontroll

Elektrisk 
potentialdif-
ferens stål/
magnesium

Av magnesium, syre och vatten bildas 
magnesiumhydroxid och vatten

Cirkulation

Elektrolyt 
(vatten)

Katod

Lösning nr 3 – magnetflödesfilter

För att inte avlagringar ska 
sätta igen värmeledningarna 
och bidra till frätskador, 
måste slammet filtreras ur 
värmeanläggningen.

Vanliga slamsamlare funger-
ar enligt tyngdkraftsprincipen 
vid fullt flöde. Småpartiklar 
fångas då inte upp.

Det nya magnetflödesfiltret i 
ELYSATOR trio filtrerar des-
sutom aktivt med hjälp av en 
mycket kraftfull permanent-
magnet. Apparaten utnyt-
tjar korrosionspartiklarnas 
magnetism.

En unik egenskap hos ELYSA-
TOR trio är att magneten är 

placerad på utsidan och att 
den har en enorm drag-
ningskraft på 200 Newton.

Det innebär att avledningen 
av slam kan ske utan avbrott 
i uppvärmningsprocessen.

När magneten dras tillbaka 
frigörs korrosionspartiklarna 
och de kan enkel avlägsnas 
via slamkranen. Apparaten 
måste inte öppnas och 
magneten måste inte de-
monteras.

Denna tekniskt eleganta 
lösning hos ELYSATOR trio 
var en av de största utman-
ingarna för konstruktörerna. 
De var tvungna att konstru-

era hela filtret av rostfritt stål 
eftersom normalt stål skulle 
ha avskärmat magnetfältet.

Den högteknologiska mag-
net som används består 
också av en legering av säll-
synt gods (NdFeB) och har 
en imponerande dragkraft 
på 22 kg, trots att den inte 
är större än ett mynt!

Det innebär att ELYSATOR 
trio även klarar de minsta 
slampartiklarna!

Dra ut magneten

Öppna kranen

Stäng kranen



Korrekt montering
ELYSATOR trio monteras 
normalt direkt i system-
ets huvudflöde, bakom 
värmepannan.

Detta är möjligt vid en di-
mension på 1 ½”. Vid större 
dimensioner kan ELYSATOR 
trio även monteras i en 
bypass- eller delvattenledn-
ing. I stora anläggningar är 
det mer effektivt att behan-
dla delvattencirkulation. Där 
monterar vi ELYSATOR trio i 
framledningen till enskilda 
grupper eller understa-
tioner. Anodskyddet är 
avsett för ett totalt vattenin-
nehåll på 1 500 l. Vid större 
system kan flera apparater 
kombineras.

Hur monteras ELYSATOR 
trio i framledningen till ett 
värmesystem?

Gasbortledningen fungerar 
bäst vid den varmaste 
platsen i cirkulationen. I 
värmesystem finns den i 
framledningen och i kylsys-
tem finns den i återlednin-
gen.

Finns det inte alltid ett 
slamfilter i huvudåterflö-
det?

Nej. Det är enbart 
cirkulerande partiklar som 
kan filtreras. Filtret kan 
alltså placeras på vilken 
plats som helst i systemet 
där strömningen är god. 
Partiklar som sätter igen 
ett golvvärmerör matas via 
framledningen. Därmed är 
det lämpligt att använda 
filtret i framledningen.

Är gasbortledning i en 
delström, t.ex. i ett golv-
värmeelement, ändå 
effektiv?

Absolut! Det kallare vattnet 
i återflödet värms upp 
genom inblandningen 
av varmt vatten – mikro-
gasbubblor bildas direkt. 
Bortledning av gas i en 
elementcirkulation är 
särskilt effektiv när gasen 
tränger in genom otäta 
golvvärmerör.

Fungerar ELYSATOR trio 
även i en bypass?

Självklart, men effek-
ten sjunker i enlighet 
med den reducerade 
flödesmängden. Den kan 
kompenseras genom att 
flera apparater monteras i 
systemet.

Måste spärrventiler 
monteras framför och 
bakom ELYSATOR 
trio?

De rekommenderas 
starkt för underhåll-
sarbeten, eftersom 
systemet måste töm-
mas annars. Slam 
kan dock avlägsnas 
av ELYSATOR trio utan 
driftsstopp.

Vad händer om en 
enda ELYSATOR trio 
monteras i ett system 
med kapacitet på 2 
500 l?

En ELYSATOR trio är inte 
helt overksam i system 
med vatteninnehåll 
över 1 500 l. Effekten 
minskar enbart i pro-
portionerligt. Den kan 
dock förstärkas genom 
användning av flera 
enheter i systemet.

Drift och 
underhåll

ELYSATOR trio kräver lite underhåll. En funktionsindikator informerar om anodskyddet. Det är 
självreglerande. Ju högre mätarutslag, desto intensivare arbetar apparaten. Det är enkelt att byta 
anod och detta måste göras var 2–4 år, när indikatorn befinner sig i det rödmarkerade området.

Avskiljningen av mikroluftbubblor kräver inget underhåll. Slam ska avlägsnas från magnetflödesfil-
tret vid behov, dock minst en gång per uppvärmningsperiod. Uppvärmningen måste inte avbrytas 
medan slam avlägsnas, eftersom det sker med några enkla handgrepp som utförs av använ-
daren själv.

Vid kraftiga slamansamlingar ska anläggningen spolas igenom innan apparaten monteras. Det 
tar nämligen för lång tid att filtrera stora partikelmängder. Även kemiska vattentillsatser måste ha 
avlägsnats grundligt före idrifttagningen.



Data och mått
Kärlets material:  Kromstål V4A

Isolering:  Typ 10: Stålplåt/skumplast
 Typ 15: Polystyol/skumplast

Total höjd
Överkant – mitten anslutning
Vägg – mitten anslutning
Monteringslängd inkl. 
förskruvning
Diameter
Ingång/utgång
Tömning

Systemets vatteninnehåll:
Flöde i ELYSATOR trio:
Anslutningsmått:
Drifttryck max:
Temperatur max:

Flödesmotstånd

Flöde i m3/h (1 m3 = 1 000 l)
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1. Fläkt
2. Tätning
3. Fläktförskruvning
4. Indikator 10 mA
5. Indikatorkanal
6. Reaktionskärl, isolerat
7. Tätning
8. Förskruvning 1 ½”
9. Förskruvning 1 ½”
10. Högeffektiv magnet
11. Avtappningskran

Referensadresser:
ELYSATOR Norge IWTM AS  Tel 0047 3129 2970  Fax 0047 3128 9130
ELYSATOR Sverige IWTS AB  Tel 0046 19 555 5349  Fax 0046 19 555 5328
ELYSATOR Finland IWTF OY  Tel 00358 9 8567 1548  Fax 00358 9 8567 1549

7 goda 
skäl

Den första apparaten som kombinerar tre bevisade korrosionsskyddsmetoder.

Maximal säkerhet för bevarat värde hos din uppvärmningsanläggning – gammal som ny.

Välbeprövade resultat från mångårig forskning och utveckling.

En hållbar schweizisk kvalitetsprodukt av rostfritt material.

Miljövänlig teknik utan behov av extern kraft och kemikalier.

Verkar självreglerande och kräver lite underhåll.

Resultaten kan mätas och kontrolleras.

Medföljer i leveransen

Effektuppgifter

Mått i mm


