
ELYSATOR trio

www.elysator.com

trefaldigt korrosionsskydd 
för värmesystem Installation 

Hur det fungerar 
Drift 
Service 



Korrosion i värmesystem 

ELYSATOR trio, 1. Urgasning 

2. ELYSATOR anodiskt skydd

3. Det magnetiska filtret 

Data och mått 

Korrekt installation 

Krav på vattnet som används för att fylla på  utrustningen

Krav på systemvattnet 

Driftmätare 

Slamborttagning

Utbyte av anoden

Servicehandbok

4

5

6

7

8

9

10

10

11

12

13

16

Innehåll 



4

Golvvärmerör tilltäppta med korrosionsprodukter 

Stopp i reglerventiler och pumpar 

Genomrostad panna 

Hål i radiatorer som leder till vattenskada

Högljudd cirkulation från gaser som produceras av korrosion

Ökad effektförbrukning av ojämn värmedistribution

I äldre golvvärmesystem använ- fanns det vara omöjligt att ge 
de man plaströr som släppte aktivt skydd i sprickor eller un-
igenom syre. Tekniken har ut- der avlagringar från smuts eller 
vecklats sedan dess till en rost, varför denna angreppsme-
punkt där det nu är möjligt att tod inte kunde leverera en till-
tillverka golvvärmerör som prak- fredsställande lösning på pro-
tiskt taget är diffusionssäkra. blemet. Dessutom är det dyrt 
Emellertid är ventiler, gängade och tidskrävande att övervaka 
skarvar, cirkulationspumpar, så att korrekta mängder häm-
regulatorer, automatiska avluft- mare blir tillsatta. Att använda 
ningsanordningar och skadade värmeväxlare för att dela upp 
expansionstankar fortfarande systemet i en värmekrets och 
betydande potentiella upptag- en hetvattenkrets delar till slut 
ningskällor för syre. Syre som endast upp problemet i två de-
sprids in till värmevattnet, för lar utan att uppnå något aktivt 
lågt pH-värde och ökad elek- korrosionsskydd. Moderna vär-
trisk ledningsförmåga i system- mesystem är mer känsliga för 
vattnet, allt detta kan leda till tecken på korrosion, kalkavlag-
korrosion och stopp i värmesys- ringar och andra avlagringar. 
temet av korrosionsprodukter. 
Tidigare var den vanligaste me-
toden för skydd mot korrosion 
att tillsätta kemiska korrosions-
hämmare.  Men i många fall be-

Problemet 
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ELYSATOR trio, för 3 gånger så mycket sinnesfrid

Anodiskt skydd
ELYSATOR antikorrosionssystem 

Urgasning 
Borttagning av mikro-luftbubblor 

Magnetiskt filter 
Slamborttagning och rengöring 

1. Urgasning 

Temp. °C

Gaser löses upp i kallt vatten och 
släpps sedan ut när vattnet värms 
upp och det alstras små gasbub-
blor, liknande de man kan se vid 
upphettning av vatten i en gryta. I 
ett värmesystem kyls vattnet ner 
i radiatorerna och värmekretsar-
na. Här “inandas” vattnet gaser 
och frigör dem igen efter att det 
hettats upp i pannan. 
Tyvärr förs dessa mikro-
luftbubblor med cirkulationen 
eftersom de stiger till ytan alltför 
sakta jämfört med flödeshastig-
heten. Standard automatiska av-
luftningsventiler kan endast ta 
bort stående och större luftficor. 
Ett speciellt utformat filter krävs 
för att ta bort mikro-luftbubblor. 
De fina gasbubblorna måste fång-
as in och förenas. När en stor 
bubbla har bildats är den tillräck-
ligt flytkraftig för att stiga upp till 
ett lugnt område, där den sedan 
tas bort ur systemet av en auto-
matisk urluftning. 
Om värmevattnet är urgasat ef-
ter att blivit upphettat i pannan 
skapar detta vatten som än en 
Gång är idealiskt för gas att lösas i.
Därför verkar ELYSATOR trio som 

en ”pump” som utnyttjar tempe-
raturdifferensen i kretsen för att ta 
bort luft och gas ur systemet. Det-
ta betyder att även luft som har 
samlats i de högsta punkterna i vär-
mesystemet kan lösas upp i vatt-
net och sedan filtreras ut.
Kontinuerligt, effektivt och utan 

extern strömtillförsel.
Cirkulationsoljud och luftfickor 
försvinner, 
Pumpar varar längre och korrosion 
hejdas. Filterenheten är tillverkad 
av rostfritt stål, och p vis 
praktisk taget outslitlig.

å så 

Gasers löslighet i vatten (vid 2 bar).

Vid stigande temperatur minskar gasers löslighet i 
vatten. 
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En reaktionsbehållare som inne- har låg salthalt och en minimal sy- an någon extern strömförsörjning 
håller högrena magnesiumano- rekoncentration. och utan kemiska tillsatser.
der – ELYSATOR – installeras i en Korrionsskada är osannolik i sys- ELYSATOR är marknadsledare in-
bypasskrets i värmesystemet. tem som innehåller vatten med om detta område med korrosions-
Reaktionen med offermetallen dessa egenskaper. skydd och har använts framgångs-
(magnesium), vilken börjar lösas Korrionsavlagringar som förs med rikt  mer än 30 år i uppvärmnings- 
upp, reducerar koncentrationen vattenflödet avsätts i ELYSATOR och kylningssystem. Processen är 
av atmosfäriskt syre som sprids in för att tas bort som slam i åter- likaså lämplig för att skydda nya in-
till vattnet till en försumbar nivå. ställningsfasen, tills vattnet är stallationer och att återställa häl-
Magnesiumhydroxiden som al- klart. san hos befintliga system.
stras i denna process hjälper till Dock måste gamla system, vilka är 
att höja pH-värdet till en optimal kraftigt förorenade eller behand-
nivå. lade med kemikalier, spolas ige-
Beroende på vattnets samman- nom noga innan man monterar 
sättning i systemet minskar då ELYSATOR (t.ex. med användning 
dess elektriska ledningsförmåga av SANOL H-15).
tack vare partiell fällning, vilket re- Efterföljande underhåll innebär 
ducerar vattnets hårdhet. helt enkelt att byta anoderna vart 
Resultatet är alkaliskt vatten som 3:e till 5:e år; ELYSATOR arbetar ut-

Potentialskillnad
för stål 
magnesium

Mätare/ 
kontroll

Flöde av
elektroner

Chemical equation:

magnesium, water and 
dissolved oxygen produce

Magnesium hydroxide and 
water

2. ELYSATOR anodiskt skydd

lägre syrehalt + högre pH-värde + lägre elektrisk ledningsförmåga = mer tillförlitligt korrosionsskydd

Upplöst syre  O  mg/l2 elektrisk ledningsförmåga µS/cmPH-värde

Mg + 2H O + ½O  = Mg(OH)  + H O2 2 2 2
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Föroreningar filtreras bort med lämplig cirkulation

Blockschema, förenklat
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För att förhindra att avlagringar med slam sätter 
igen värmekretsar och skapar gynnsamma 
platser för korrosion måste slammet filtreras 
bort från värmesystemet.

Konventionella slamuppsamlare fungerar enligt 
gravitationsprincipen, men de fångar inte upp 
små partiklar vid full flödeshastighet.

Det nya ELYSATOR trio magnetiska filtret ger 
ytterligare aktiv filtrering med användning av en 
extremt kraftig permanent magnet. Apparaten 
utnyttjar den magnetiska attraktionen på 
korrosionspartiklar.

Den unika egenskapen hos ELYSATOR trio är att 
magneten är placerad utvändigt på apparaten 
och har en massiv dragkraft på 220 Newton.
Detta låter dig ta bort slammet medan värmen 
fortfarande körs.

När man drar tillbaka magneten frigörs korro-
sionspartiklarna, vilka sedan enkelt kan tas bort 
genom slam-avtappningen. Det finns inget 
behov av att öppna upp apparaten eller att ta 
bort magneten.
Denna tekniskt eleganta lösning på ELYSATOR 
trio utgjorde en verklig utmaning för våra utveck-
lingsingenjörer.

Hela filtret måste konstrueras av rostfritt stål, 
eftersom vanligt stål skulle ha blockerat magnet-
fältet.

Den högteknologiska magneten är också tillver-
kad av en sällsynt jordlegering (NdFeB) som 
packar en otrolig attraktionskraft på 22 kg in i 
storleken som ett mynt.
Detta betyder att ELYSATOR trio även tar itu med 
de minsta slampartiklarna.

Dra tillbaka magnetenDra tillbaka magneten

Stäng tappenStäng tappen

Öppna tappenÖppna tappen

3. Det magnetiska filtret
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Typ 10 Typ 15 + 25

Tekniska data

Mått i mm

A Totalhöjd
B Topp - anslutning
C Vägg - anslutning
D Totallängd

inkl kopplingar
E Bredd
F Anslutningar
G Dränering

Material i behållare: rostfritt stål

Isolering: skum med överdraget metallskikt

Prestandavärden:

Anläggningsvolym:
max. cirkulationsvärde:
Anslutning :
Arbetstryck max.:
Arbetstemp. Max.:

Minimum
head room: 80 mm

Minimum
head room: 330 mm

Flöde i  m3/h   [ 1 m3 = 1’000  lit. ]
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Flödesmotstånd

1 urluftning
2 packning
3 säkerhetsventil
4 anodindikator
5 stålhölje
6 reaktionsbehållare
7 packningar
8 hankoppling 1 1/2”
9 honkoppling 1 1/2”
10 supermagnet
11 dräneringsventil

Leveransinnehåll

Flödesriktning vänster eller höger

Type 10

420 mm
210 mm

72 mm
260 mm

145 mm
1 “

3/4 “

Type 15

580 mm
290 mm

107.5mm
360 mm

225 mm
1 1/2
3/4 “

“

Type 10

< 500 l
3< 3 m /h

1 “
< 10 bar
< 90° C

Type 15

< 1'500 l
3< 5 m /h

1 1/2 “
< 10 bar
< 90° C

Type 25

< 5'000 l
3< 7 m /h

1 1/2 “
< 10 bar
< 90° C

Type 25

750 mm

107.5mm
360 mm

225 mm
1 1/2“ 
3/4 “

290 mm

/25
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Korrekt installation
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Installation i huvudflödesledningen
För att uppnå maximal filtrering av mikro-
gasbubblor monteras apparaten i 
huvudledningen (fullt flöde) i  
värmesystemet.
Cirkulerande föroreningar filtreras också 
bort effektivt i framledningen.

Installation i ett sidosystem 
(uppvärmningsenhet)
Om du känner till källan för 
syrespridningen (t.ex. golvvärmeenheten), 
kan ELYSATOR trio även placeras i 
värmeenhetskretsen.

  
Installation i bypass-kretsen
ELYSATOR trio kan monteras i bypass-
kretsen. En flödesmätare måste också 
användas i så fall. Ju lägre flöde genom 
förgreningskretsen desto svagare 
urgasnings- och filtreringsverkan.
Vattenkonditionering med offeranoden är 
fortfarande effektivt, men ner till ett 
minimumflöde på 2 l/min.

   
Installation i huvudreturledningen.
Om slamuppsamling har proritet kan 
ELYSATOR trio monteras i 
huvudreturledningen. 
Vattenkonditionering med offeranoden 
fungerar även i returledningen, men det 
är praktiskt omöjligt att fånga in mikro-
gasbubblor här.

en vertikal rörledning

en horisontell rörledning
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Krav på vattnet som används för att fylla på utrustningen

Hårt vatten kan orsaka skada
Mängden upplöst kalciumkarbonat CaCO3 (krita, kalk etc.) bör inte överskrida ett visst värde 
per m3 systemvatten, annars kan detta alstra kalkavlagringar som kan orsaka 
spänningssprickor i pannan eller stopp i värmeväxlarna. Speciell skötsel krävs i värmesystem 
som är försedda med högpresterande värmeväxlare, värmepumpar, kapillärrörsystem 
(plaströr med liten diameter) och värmeackumuleringstankar.

Om det är möjligt, fråga alltid din panntillverkare eller systemleverantör om nivåerna på 
vattenkvalitén för deras produkter. Normalt finns inget behov för att behandla 
påfyllningsvatten. Observera att vid garantianspråk för systemkomponenter tillämpas de krav 
som stipulerats av respektive tillverkare, inte våra rekommendationer.

Om vattnet behöver förbehandling, använd helt avsaltat vatten
Om vattnets hårdhet innebär att det måste förbehandlas, v.g. använd ingen vattenavhärdare. 
Jonbytaren i vattenavhärdarenheten ersätter endast kalcium och magnesium med natrium. 
Detta ändrar inte totala nivån av salter i vattnet, vilka förblir höga, och resultatet blir en ökad 
elektrisk ledningsförmåga som främjar korrosion. Helt avsaltat vatten, å andra sidan, 
innehåller varken skorpbildande karbonater (kalkavlagringar) eller material som främjar 
korrosion (klorider, sulfater, nitrater etc.), och har minimal elektrisk ledningsförmåga. Det 
relativt låga pH-värdet i helt avsaltat vatten betyder emellertid att det har en tillfällig korrosiv 
effekt. pH-värdet behöver korrigeras (t.ex. med användning av ELYSATOR).

Krav på systemvattnet

Inga kemiska tillsatser
ELYSATOR-systemet för korrosionsskydd får inte användas i kombination med kemiska 
vattentillsatser. Korrosionshämmare kan hindra funktionen hos offeranoden och skapa 
oönskade kemiska föreningar. Om du planerar att använda en ELYSATOR måste systemet 
genomspolas noga för att ta bort eventuella rester av hämmarna. Ett rengörings- och 
lösningsmedel såsom SANOL H-15 är idealiskt för detta ändamål.

Genomspolning av igensatta system
System som har blivit så igensatta med slam att det har uppstått hydroproblem ska 
genomspolas när ELYSATOR installeras.
Pannan och eventuella hetvattenmagasin måste även alltid genomspolas. Trots 
skyddsåtgärder kan skada ändå uppstå i pannan vid ytterst stora ansamlingar med 
kalkavlagringar och korrosionsrester, eftersom dessa påverkar värmeutbyte och 
vattencirkulation.

PUROTAP - avsaltat påfyllningsvatten
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Driftmätare

Mätaren på ELYSATOR mäter strömmen som sänds ut från anoden i förhållande till den som sänds ut
från katoden. Det är en direkt mätning av systemvattnets korrosionsinverkan. ELYSATOR-systemet är
självreglerande. Anoden arbetar automatiskt hårdare med korrosivt vatten än med vatten som inte längre 
är reaktivt och nålen gör då ett större utslag på mätaren. Driftmätaren är kontinuerligt i funktion.

Ändringen av nålens position ger också med tiden en indikation på anodens tillstånd. Några exempel på 
detta:

– Om mätaren visar 100 % i 1 till 2 år, men plötsligt faller till 0 %, är det högst troligt att anoden är
förbrukad (snabb användning)

– Om mätaren visar 50 % i 3 till 6 år, men nu  visar 0 %, är det högst troligt att anoden är förbrukad 
(standard användning)

– Om mätaren står kvar på en låg avläsning t.ex. i mer än 6 år, indikerar detta en liten användning. Du bör
dock utesluta ett möjligt fel på mätaren. – Om mätaren redan ligger inom det röda området efter bara 
några få veckor är sannolikt anoden oxiderad.
Detta bör kontrolleras.

– Under sommarårstiden faller anodavläsningen som förväntat, eftersom det inte finns någon cirkulation 
genom ELYSATOR.

Nålens pendling ligger mellan 10 % och 100 % 
Detta är det normala driftområdet. Ju lägre avläsning, desto mindre behöver 
anoden arbeta.

Nålen visar alltid 100 %
Anoden arbetar hårt. Om nålen ligger kvar i detta läge i mer än en 
uppvärmningssäsong, kanske inte ELYSATOR är tillräckligt stor eller innehåller 
vattnet för många korrosiva substanser.
Åtgärd: analysera uppvärmningsvattnet, tala med din värmekonsult

Nålen ligger konstant nära det röda området; när ELYSATOR töms sjunker den ner mot "0".
Anoden behöver inte längre arbeta eftersom de kemiska reaktionerna i vattnet har 
avslutats, eller kan anoden inte längre fungera eftersom den är överdragen av ett spärrskikt.
Åtgärd: analysera uppvärmningsvattnet, tala med din värmekonsult

Nålen faller ner till röda området inom några få veckor
Anoden är förbrukad eller överdragen av ett spärrskikt.
Åtgärd: Öppna upp apparaten och rengör eller byt ut anoden.

Mätaren fortsätter att visa en absolut konstant avläsning under lång period
Driftmätaren kan vara skadad.
Stäng av och töm ELYSATOR; nålen måste sjunka i riktning mot noll. Om det inte blir 
någon förändring i nålens läge är mätaren troligen defekt.
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Slamborttagning

Hur ofta bör slam avlägsnas?

1. Stäng avstängningskranen i 
matarledningen

2. Stäng avstängningskranen i 
utloppsledningen

3. Skruva loss urluftningen
4. Ta bort hatten från dräneringskranen 

13. Stäng dräneringskranen och byt ut 
hatten

14. Montera urluftningen

15. Öppna avstängningskranen i 
inmatningsledningen

16. Öppna avstängningskranen i 
utloppsledningen

5. Placera en spann nära under 
ELYSATOR

6. Öppna dräneringskranen
7. Om den är täppt, använd 

skruvmejsel för att rensa den
8. Släpp ut trycket genom att 

trycka på luftventilen
9. Dra tillbaka magneten, håll 

och släpp sedan; upprepa 
flera gånger

10. Anslut slangledningen för vatten-

påfyllning till dräneringskranen

11. Fortsätt trycka in luftventilen eller 

skruva tillbaka urluftningen

12. Fyll på ELYSATOR med färskvatten 

och upprepa procedur B så många 

gånger det behövs tills ELYSATOR 

är ren. Efter påfyllning av 

ELYSATOR, gå till procedur D.

Korrionsavlagringar som förs med vattenflödet avsätts i ELYSATOR för att tas bort som slam i åter-
ställningsfasen. Kraftigt igensatta värmesystem och de som innehåller kemiska tillsatser måste 
genomspolas noga innan man installerar ELYSATOR. Färskvatten innehåller omkring 100 gånger mer 
syre än vad som är tillåtet i värmesystemet för drift. Det är inte tillrådligt att avlägsna slammet alltför 
ofta eftersom det ökar syrekorrosionen.
Kontrollera alltså mängden ackumulerat slam och anpassa slamborttagningens intervall därefter. 
Rensa inte ELYSATOR från slam mer än två gånger under en uppvärmningssäsong eller mindre än en 
gång vartannat år.
Det finns olika sätt för att avlägsna slam från apparaten. Den metod som beskrivs ovan är tillförlitlig, 
enkel och fyller endast på en liten mängd nytt vatten i systemet.

Om ELYSATOR är installerad i huvudkretsen, stäng av cirkulationspumpen för att slamrensa 
apparaten
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Utbyte av anoden

7. Dra filterhållaren (C) neråt för att exponera konskruven 
(D).

8. Använd en nyckel storlek 17 och håll isoleringsskruven 
(6) stadigt, lossa konskruven (D)

9. Montera ny EPDM O-ringspackning (G)
10. Montera ny anod (H), ihopsättning i omvänd ordning
11. Efter montering av anoden kontrollera att 

isoleringsskruven (E) sitter stadigt och dra åt något vid 
behov.

12. Vid behov rengör filtret med 
avkalkningsmedel

13. Genomspola ELYSATOR tills den är ren
14. Torka utsidan på apparaten med fuktig 

trasa

1. Stäng av och töm ELYSATOR
2. Ta bort främre hölje, koppla isär kabeln (ta bort kontakt)
3. Skruva loss urluftningen
4. Ta bort toppisolering (lucka)
5. Ta bort kopplingen från anodens bladanslutning
6. Skruva loss 2"-pluggen (A)

1. Stäng av och töm ELYSATOR
2. Ta bort främre hölje
3. Skruva loss urluftningen
4. Ta bort toppisolering (lucka)
5. Ta bort kopplingen från anodens bladanslutning
6. Öppna flänsen

Förberedande steg för apparat typ 15

Typ 10 fläns Typ 15/25 plugg

Förberedande steg för apparat typ 10

Utbyte av anoden

Rengöring



Servicejournal 

Datum  

Installatör: Projekt:

Apparat nr. Installationsdatum:

Jobb  mAVattenmätare m3
Företag/Sign

Dräneringsintervall:

Serviceintervall:




