SRBX-6VÅK/Förbigång

KOMBISHUNTGRUPP

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Ventilationsaggregat med kyla och batteriåtervinning i gemensamt
batteri där man önskar minska risken för driftsstörningar på grund av låg verkningsgrad i värmeåtervinningen. Vid
låg verkningsgrad riskerar vätsketemperaturen i återvinningssystemet att bli så låg att frysskyddet som skyddar
kylväxlarens primärsida löser ut.

FUNKTIONSÖVERSIKT
Denna kombishuntgrupp är försedd med förbigångsarrangemang så att återvinningsvätskan endast passerar
växlaren när det är kylbehov. Detta eliminerar risken för driftstörningar på grund av utlöst frysskydd vid
växlaren för kyla.
I shuntgrupper upp till DN050 sker växlingen genom att en 3-vägs motoriserad kulventil växlar mellan återvinningsfall och kylfall. I shuntgrupper DN065 och större sker växlingen via två motoriserade spjällventiler. I förbigångsarrangemanget finns även rörbågar samt backventiler som förhindrar att kall vätska når växlaren via rörgodset eller genom egencirkulation i rörkretsen till växlaren.

ANSLUTNINGSUTFÖRANDEN - EXEMPEL
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Grupper med förbigångsarrangemang levereras alltid isolerade med Armaflex och utan isolerskåp. Informationsskyltarna är monterade på aluminiumplåt framför gruppen.
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TEKNISKA DATA
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VÅ = TL/FL

Formel: ∆p = 100 x

Samtliga mått är exklusive ställdon, pumpar
och armaturer. Observera att mått för höjd och
djup varierar beroende på val av växlare.
Exakta mått anges av PREMA i samband med
dimensionering av shuntgruppen.
Viktuppgifterna är ungefärliga och anges
exklusive pumpar. Golvstativ är standard och
för detta till-kommer 300 mm från golv till
underkant på shuntgruppen.

3,6 x q
kv

∆p - tryckfall i kPa
q - flöde i liter/sek
kv - kvs för styrventil i m³/h
Styrventilens tryckfall läggs till tryckfallet som
kv-värdena ger. Tryckfallet i växlaren läggs till
tryckfallet i KB- och TL-kretsen.

Kontakta något av PREMAs kontor för hjälp med dimensionering eller om andra utföranden önskas.

INSKRIVNINGSEXEMPEL
PSA.2

Förtillverkade shuntgrupper
Förtillverkad shuntgrupp typ PREMABLOCK® enligt PREMA standard inkl. förbigång och
exkl. skåp.
Shuntgruppen skall vara vändbar med termometermuffar på båda sidorna. Termometrar ska
vara monterade i vätskeberörda dykrör av mässing. Shuntgrupper för kyla ska ha dropplåt av
rostfritt stål monterat under pumpen.
Shuntgruppen skall levereras komplett med:
Golvstativ
Plattvärmeväxlare
Styrventiler av fabrikat……………………………………………………….…(ställdon ingår i SÖE)
Pumpar med våt/torr motor av fabrikat………………………………………………..………..…...
Växlarens temperaturdifferens KB (ºC)………..…./…..........TL (ºC)….......…..../…….…........
Tillgängligt drivtryck i anslutet KB-system (kPa)……………...….…………………….………………
Tryckfall i anslutet TL-system (kPa)…………..………….…………………………………...………..…….
Tryckfall i anslutet FL-system (kPa)…………..………….…………………………………...………..…….
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DIMENSIONERING
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APPLIKATIONSEXEMPEL
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