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1.1 Generelle henvisninger
Elector brukes som reaksjonsenhet til elektrokjemisk varmtvannsbehandling som del av en kjemikaliefri prosess 
i varmeanlegg. Den elektrokjemiske vannbehandlingen bidrar til å skape en vannkvalitet som svært usannsynlig 
vil gi skader på varmeanlegg pga. kalksteinsdannelse og korrosjon.

Funksjonsdelene er fremstilt av rustfritt stål, messing en høypotensial magnesiumlegering og høykvalitets plast. 
Reaksjonsbeholderen er av rustfritt stål. Tetningsmaterialene som brukes er aldringsbestandig elastomere, hamp 
og aramidfibre (KLINGERSIL C-4400) . Isoleringsmateriale er høykvalitets PU-mykskumstoff eller høykvalitets 
teppestoff i brannklasse B1. 
De anvendte materialene overholder anerkjente tekniske bestemmelser.

Henvisningene i denne brukerhåndboken gjør at du kan betjene anlegget sikkert, sakkyndig og økonomisk. Vær 
særlig oppmerksom på de grunnleggende henvisningene til installasjon, drift og vedlikehold.

Alle personer som arbeider med dette anlegget må lese denne brukerhåndboken helt og følge henvisningene 
som står der.

I tillegg til brukerhåndboken så må man følge aktuelle og lokalt gjeldende regler om ulykkesforebygging for 
sikkert og fagkyndig arbeid.

Dessuten anbefaler vi at det utføres skriftlig dokumentasjon på stedet.
For å gjøre dette kan du bruke skjemaet på slutten av denne brukerhåndboken.

Denne brukerhåndboken må alltid være tilgjengelig på bruksstedet.

1.2 Bruksområde
Elector brukes til elektrokjemisk vannbehandling som del av et kjemikaliefritt korrosjonsvern i lukkede 
vannførende systemer, som varmeanlegg. De brukes for å oppnå effektiv korrosjonsvern ved hjelp av ideell 
vannkvalitet uten dosering av ekstra kjemikalier, fjerne foreliggende sirkulerende forurensning og hindre at det 
dannes nye korrosjonsprodukter.

Elector brukes særlig i varmeanlegg som har høy fare for korrosjon pga. stadig inntak av oksygen, som for 
eksempel i gulvvarme med ikke diffusjonstette plastrør. Dessuten brukes electoranlegg i lavtemperatursanlegg 
(f.eks. varmepumper) eller i såkalte saltfattige prosessmåter i varmeanlegg, i første rekke for stabilisering av 
pH-verdien.

Korrosjon i varmeanlegg forårsakes alltid av et samspill av flere faktorer. Elector er ingen separat 
korrosjonsinnretning. Vi ser dem som tiltak i den totale driftssammenhengen av anlegget. Et elector-anlegg 
har en positiv innvirkning på varmtvannet, slik at det i avgjørende grad bidrar til kjemikaliefritt korrosjonsvern 
gjennom naturlig lagdannelse og passivisering av metallene i systemet. Dette er kjernefunksjonene:

• Forbruk av oppløst oksygen ved hjelp av elektrokjemisk reaksjon
• Fjerning av sirkulerende luftbobler
• Økt pH-verdi >8.3 ved hjelp av elektrokjemisk dannet hydroksid
• Utskilling av sirkulerende forurensning fra systemvannet
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1.3 Sikkerhetsanvisninger
Les denne brukerhåndboken nøye før du setter enheten i drift og følg anvisningene. Oppbevar brukerhåndboken 
slik at den alltid er tilgjengelig.

Person- og materielle skader som måtte oppstå pga. at brukerhåndboken ikke følges dekkes ikke av 
produktansvarsloven. Produsenten påtar seg intet ansvar for andre skader som måtte oppstå pga. at 
brukerhåndboken ikke følges.

Sikkerhetshenvisninger advarer mot farer og forebygger person- og materielle skader. Du må for din egen 
sikkerhet overholde sikkerhetshenvisningene i brukerhåndboken.

Gjeldende nasjonale og internasjonale sikkerhetsforskrifter må overholdes.

Hver betjener / operatør er selv ansvarlig for å overholde gjeldende forskrifter og må holde seg oppdatert om de 
nyeste forskriftene.

1.4 Sikkerhetsforskrifter
Det er kun fagpersonale som får sette elector-anlegget i drift.

Følg produsentens angivelser for vedlikehold eller skifting av forbruksmateriale i anlegget.

Produsentens garanti opphører ved ombygging av elector.

Produsenten påtar seg intet ansvar for andre skader som måtte oppstå pga. usakkyndig idriftssetting. Dessuten 
frafalles garantien.

Elector må ikke drives i eksplosjonsfarlige rom hhv. under åpen flamme.

Elector må ikke settes i drift dersom den har feil eller mangler.

Systemet må kun brukes til behandling av vann i lukkede varme- og kjølekretsløp. Behandling av drikkevann, 
syrer, lut osv er ikke tillatt.

Kontroller anlegget for skade før idriftsetting.

Tiltenkt bruk må sikres innen ytelsesgrensene.

Elector må skilles fra vanntrykk og ledningsnettet før alt reparasjonsarbeid.

Skadet elector må straks settes ut av drift. Defekte eller skadde elector må kun repareres av autorisert 
fagpersonell. Dette er til din egen fordel. Du forebygger dermed mangelfulle reparasjoner.

Følg relevante og gjeldende normer.

1.5 Utelukkelse av ansvar
Anvendelse må skje nøyaktig etter anvisninger i denne brukerhåndboken. Produsenten er ikke ansvarlig for 
eventuelle skader, inklusive resulterende skader som kan oppstå pga. feil installasjon eller feil bruk av produktet.



1.6 Spesifikke sikkerhets- og arbeidshenvisninger
Elector er kun egnet til vannbehandling for vann til teknisk bruk. 
Det behandlede kretsløpvannet er ikke egnet som drikkevann.

For å unngå tekniske feil må elector gjennomspyles en gang i året, helst med helt avsaltet vann. Dessuten må 
høypotensial-magnesiumanoden som er montert i elector som forbruksmateriale, skiftes ut annenhvert år for at 
elector skal fungere best mulig.

Dersom elector drives med sterkt kalkholdig vann, vil den forhøyede pH-verdien føre til delvis kalkutfelling 
med dannelse av kalkslam. I dette tilfellet må reaksjonsbeholderen rengjøres to ganger årlig. Ved sterke 
kalkavleiringer på innsiden av beholderne kan disse fjernes med fortynnet naturlig syre, f.eks. sitronsyre.

Elector tåler ikke sterkt konsentrerte rengjøringsmidler.

Elector må ikke åpnes eller demonteres når det er i drift. Elector må ikke åpnes uten at systemet først er 
trykkavlastet

Elector kan inneholde varmt vann. Ta adekvate forsiktighetstiltak før vedlikeholdsarbeid og beskytt deg mot 
forbrenninger pga. høye vanntemperaturer.

Beskytt elector mot mekanisk skade. Ikke anvend elector i nærheten av varmekilder eller åpen ild.

Utfør installasjon av alle produkter iht. nasjonale retningslinjer.

1.7 Spesifikke driftshenvisninger
Tilsetning av kjemiske midler i varmtvannet kan forstyrre elector funksjon. 
Det må derfor ikke fylles på ekstra kjemikalier i anlegget ved bruk.

Følg anvisningene om fyllvannkvalitet i denne brukerhåndboken.

Ikke bruk avherdet vann som påfyllingsvann kombinert med en elector. Dette kan føre til feilfunksjon hhv. til 
sterkt økt pH-verdi. Ved en høy total hardhet eller elektrisk konduktans >200 µS/cm i påfyllingsvannet, må 
påfyllingsvannet alltid beredes med totalavsalting.

Kontroller om det finnes aluminiumslegeringer i systemet og om dette forårsaker en begrensning for nivået på 
maksimal pH-Verdi. Ved bruk av elector kan pH verdien overstige >9.

1.8 Konformitetserklæring
Elector-vannbehandlingsanleggene er trykkbærende beholdere som kommer innunder gyldighetsområde til 
retningslinje for trykkapparater 97/23/EF paragraf 3 del 3. CE-merking er forbudt.
Elector er konstruert og fremstilt i tråd med god ingeniørpraksis. Det utføres tetthets- og trykkkontroll.
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2 Valg av elektrokjemisk vannbehandler
2.1 Valg av riktig Elector modell
Elector tas ut på bakgrunn av varmeanleggets systemvolum. 
I anlegg med en høy grad oksygendiffusjon anbefaler vi alltid å gå opp en størrelse.

Artikkel-nr.
ABK

Artikkel-nr.
elector

elector-type Montering Anleggsvolum 
*maks.

4460100 14010 elector XS5 Fullstrøm 0,5 m3

4460106 14020 elector S10-V Fullstrøm 1,5 m3

4460105 14040 elector S10-B

Bypass

1,5 m3

4460110 14050 elector M25 5,0 m3

4460115 14060 elector L60 10 m3

4460120 14070 elector XL130 30 m3

4460125 14080 elector XL+300 80 m3

4460130 14090 elector XL+500 150 m3

2.2 Vurdering av anleggets volum
I varmeanlegg er ofte systemvolumet ukjent. Som et hjelpemiddel kan anleggets volum estimeres via 
varmeytelsen. Ved dagens varmeanlegg går man ut fra gjennomsnittlig <20 liter innhold per kW varmeytelse 
uten bufferlager.

For gulvvarme gjelder, basert på erfaringsverdiene, et innhold på <18,5 l/kW, for radiatorer <12 l/kW og for 
panelradiatorer <8,5 l/kW, alt inkl. stigeledninger og varmegeneratorens innhold.

Vær obs. på at sammenlignet med anlegg med gammelt utstyr varmer dagens varmegeneratorer samme 
vannmengde med mye lavere ytelse. 15 - 20% må tas hensyn til ved beregning.

2.3 Vanninnhold i bufferlager
Elector størrelse bestemmes bl.a. av tiltagende oksygeninngang i hele nettet, som særlig forekommer på 
skruforbindelser, kunststoffledninger, reguleringsenheter, osv. Innholdsvolumet i et lager av stål tas ikke 
hensyn til fordi det her nesten ikke forekommer noen oksygendiffusjon. Ved systemvolum >50 l/kW kan hele 
systemvolumets behandlingstid forkortes med et større elector-anlegg.

Velg alltid den større elector i grensetilfeller eller hvis du er i tvil.

2.4 Nær- og fjernvarmenett
I sterkt forgrenede nett kan det totale anleggsvolumet deles inn i flere elector-enheter. Disse installeres fordelt 
over anlegget slik at de kan garantere for ideell vannbehandling i hele systemet.

Det kan for eksempel kobles til en elector direkte på et bufferlager i varmesentralen og ytterligere elector-enheter 
i underfordelingsstasjonene i varmeanleggene.



Kapitel 3 - Installasjon
3.1 3.1 Installasjonshenvisninger
Den ideelle posisjonen for electoren er alltid nær kilden til oksygeninnløpet.

Dersom elector installeres i et bypass, bør tilførselsledningens diameter minst tilsvare hovedledningens diameter 
og ved store diametre ikke underskride “1”.

Ved system med store trykksvingninger må elector i bypassinstallasjon alltid være koblet til en egen 
matepumpe.

Montere alltid Elector der hvor det er god vannstrøm.

Bruk av mikrobobleseparator på det varmeste stedet i systemet er et praktisk supplement til elektrokjemisk 
vannbehandling.

3.2 Installasjon i bypass eller full gjennomstrømning
I varmeanlegg opp til ett systemvolum på 1,5 m3 er det mulig med installasjon enten i varmeanleggets fullstrøm 
eller i bypass.

Hvis skal driftes saltfattig miljø og det fokuseres på stabilisering av pH-verdien, kan elector installeres i 
fullstrøm.

Ved anlegg med høy oksygentilgang, når installasjonsformålet er primært elektrokjemisk oksygenforbruk, råder 
vi alltid til tradisjonell bypassinstallasjon.

3.3 Montering i rørsystemet
Vær obs. på at modell elector XS5 og elector S10 egner seg til installasjon i fullstrøm eller i bypass. Alle våre 
andre elector-reaksjonsbeholdere er konstruert utelukkende til installasjon i Bypass. Følgende skjema viser noen 
installasjonsvarianter.

3.3.1 Hovedtilbakeløp
Nær oksygeninnløpets kilde, ideelt ved resirkulerende 
forurensning.

3.3.2 Hovedfremløp
Hvis elector også skal brukes for å separere mest 
mulig fri luft..

elector
Anode mA

elector
Anode mA
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3.3.3 Hovedtilbakeløp systemgruppe GV
Den foretrukne installasjonsvarianten ved flere 
varmekretser. Sirkelen er et bufferlager.kilde.

3.3.4 Systemgruppe Fremløp-fremløp
Bypassinstallasjon med bruk av sirkulasjonspumpe.

3.3.5 Systemgruppe fremløp-tilbakeløp
Klassisk bypassinstallasjon ved bruk av 
hovedsirkulasjonspumpe. Fordelen er at det 
behandlede vannet kommer direkte inn i andre 
systemdeler. På grunn av at tilbakeløpstemperaturen 
stiger egner det seg ikke ved varmepumper.

3.3.6 Systemgruppe tilbakeløp-tilbakeløp
Velprøvd bypassinstallasjon med egnet matepumpe, 
som kobles likt med hovedsirkulasjonspumpen. 
Foretrekkes ved blandet installasjon av radiatorer og 
gulvvarmevarmekretsløp fordi det plasseres nært 
oksygeninnløpets kilde.

elector
Anode mA

elector
Anode mA

elector
Anode mA

elector
Anode mA

m
in

. 5
0 

cm



3.3.7 Bypass Hovedtilbakeløp-hovedtilbakeløp
Installasjonsmulighet ved anlegg med sirkulerende 
forurensing og høy oksygeninngang i flere 
gulvvarmekretser.

3.3.8 Bypass Buffer
Installasjon direkte på bufferlageret. Denne 
installasjonsvarianten gir effektiv behandling av 
størst mulig vannmengde og forhindrer avleiring av 
forurensning i bufferlageret

3.3.9 Bypass Hovedtilbakeløp foran buffer
Installasjon i hovedtilbakeløpet før bufferlager hvis 
det er sannsynlig med oksygenanrikning eller det 
foreligger sirkulerende forurensning.

3.3.10 Henvisning til bypassinstallasjon
Dersom elector i en bypassinstallasjon kobles til en 
rørledning må man helst følge disse punktene:

• Kortest mulig turledningsrør
• Avstand mellom til- og utløp ~500 mm
• Turledning = Nominell diameter hovedledning eller 

1“
• Tilkobling nedenfra med dykkrør
• Tilkobling påsatt ovenfra eller fra siden
• Tilkobling nedenfra eller fra siden ved stor mengde 

sirkulerende forurensning

elector
Anode mA

elector
Anode mA

elector
Anode mA

≥500mm

≥500mm

Tilkobling ovenfra eller fra siden

Tilkobling nedenfra

Hovedledning

Hovedledning
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4.1 Vannkvalitet ved drift av en elector
En elector monteres vanligvis i varmeanlegg der man må regne med høyere oksygeninngang på grunn av 
konstruktive forhold eller der det stadig måles lav pH verdi i oppvarmingsvannet.

For å beskytte varmeanlegget mot korrosjon eller slam er det svært viktig at man tar hensyn til den generelle 
vannkvaliteten og dette bør heller ikke forsømmes ved montering av en elector.

I forbindelse med montering av en elector bør vannkvaliteten overholde følgende retningsverdier, men det er først 
og fremst produsenten av de gjeldende komponentenes spesifikasjoner som gjelder med hensyn til overholdelse 
av eventuelle garantibetingelser.

Klargjøring av fyll- og etterforsyningsvann Det er nødvendig å klargjøre påfyllingsvann og etterforsyningsvann hvis vannkvali-
teten gjør at man forventer skader pga. steindannelse eller korrosjon. I forbindelse 
med en elector skal kun ubehandlet ferskvann eller helt avsaltet hhv. delvis avsaltet 
vann brukes.

Kjemikalietilsetning Ved bruk av en elector skal det ikke tilsettes ekstra kjemikalier, som for eksempel 
inhibitorer i anlegget.

Kjemikalierester Forbehandlede gamle anlegg som er sterkt forurenset, særlig med kjemikalier må 
spyles helt før montasje. Vi anbefaler bruk av vårt rengjørings- og dispergerings-
middel OXILIN-P20.

Tilslamming Foreliggende tilslamming minker erfaringsmessig over et lengre tidsrom ved bruk 
av en elector. Men for å bekjempe foreliggende hydrauliske problemer må anlegget 
spyles ved bruk av OXILIN-P20 og en trykkluft-impuls-alternerende spyling.

pH-verdi Vannets pH-verdi stiller seg ved hjelp av elector-reaksjonsbeholderens funksjon 
automatisk inn på >8,3. Denne mekanismen kan forstyrres av ikke-typiske syrere-
aksjoner, for eksempel på grunn av kjemikalier, og dette må vurderes separat.

Total hardhet Innholdet av løste jordalkaliionen må ikke overskride 3 mol/m3 (~16,8°dH) ved 1 
m³ anleggsvolum og ved større avta ved større volumer.

Natrium Vi anbefaler en så lav verdi av natrium (<20 mg/l) som mulig. Natrium påvirker 
vannets konduktans negativt og kan kombinert med hydroksidioner (OH-) bidra til 
en uønsket høy pH-verdi.

Klorider Klorider øker konduktansen og kan til og med føre til korrosjon på rustfritt stål Vi 
anbefaler en verdi på <30 mg/l.

Sulfat / Nitrat Sulfater og nitrater øker vannets konduktans og kan føre til gropkorrosjon i kobber. 
En verdi på <50 mg/l bør overholdes.

Oppløste metaller påfyllingsvannet skal ikke inneholde oppløste metaller som jern og mangan.

Oppløste gasser Innholdet i oppløste gasser, som oksygen og kullsyre reduseres ved bruk av en 
elector. Når det foreligger sirkulerende bobler anbefaler vi å montere en ekstra 
mikrobobleutskiller.

TOC (organisk karbon) TOC-innholdet er et mål for organisk forurensing i vannet. En verdi på <30 mg/l er 
akseptabel. Ved kobberinstallasjon må en verdi på 1,5 mg/l ikke overskrides.

Elektrisk konduktans Ved bruk av en elector må anleggsvannets elektriske konduktans ligge på 50 - 200 
µS/cm.

Utseende påfyllingsvannet i varmeanlegget skal være klart og rent.

Kapitel 4 - Fyllvannskvalitet



4.2 Behov for klargjøring av påfylt vann
I varmeanlegg med konstruktivt betinget oksygeninngang må man alltid prøve å oppnå lav elektrisk konduktans, 
fordi dette bremser korrosjonsprosesser. Ettersom en elector i de fleste tilfellene brukes i anlegg med høy 
oksygeninngang, anbefaler vi at den elektriske konduktansen senkes til ett nivå på 50 - 200 µS/cm samtidig 
med installasjon av electoren.

Produsenten av komponentenes retningslinjer, samt kan foregi klargjøring av påfyllingsvannet, i tillegg til at 
retningslinjer som VDI 2035 må overholdes

4.3 Type klargjøring av påfyllingsvann
Hvis påfyllingsvannet må klargjøres, så må det varmeanleggets påfyllingsvann avsaltes helt eller delvis 
kombinert med elector. Det må opprettholdes en restkonduktans på 50 - 100 µS/cm.

Ved bruk av en elector skal påfyllingsvannet ikke klargjøres med avherding med ionebytter. Vannets total hardhet 
kan også oppnås ved hjelp av delvis avsalting hvis anlegget for eksempel har et anleggsvolum med 20% 
springvann og 80% av anleggsvolumet er fylt med helt avsaltet vann.

4.4 Bruk av frostvæsker
I forbindelse med en elector må det ikke brukes klassisk frostvæske, fordi det ofte dreier seg om midler med 
kjemiske inhibitorer. Disse inhibitorene kan sette electorens funksjon helt ut av drift.

Hvis det er fare for at rørsystemet i et varmeanlegg skal fryse, kan det ved bruk av en elector anvendes 
etylenglykol med kvalitetshenvisning “kjemisk ren” som ekstra frostbeskyttelse.

Vær obs. på at det dannes syrer ved aldring av etylenglykol som er bundet av elector. Ved svært høye 
temperaturer kan dannelsen av syre overstige nivået av electors buffering, noe som kan føre til en tidvis lav pH-
verdi. Det hjelper å installere en større elector.

Ved bruk av frostvæsker må både frostvæsken og vannets pH-verdi kontrolleres årlig.

4.5 Den elektrokjemiske vannbehandlingens innflytelse på den totale hardheten
Anleggsvannets totale hardhet synker litt, alt etter vannets sammensetning, erfaringsmessig litt når pH-verdien 
stiger og utskillingen av kalsiumkarbonat i elector-reaksjonsbeholdere.

I lavtemperatursystemer kan eventuelt foreliggende karbondioksid løsnes av magnesiumioner som er konvertert 
til magnesiumhydrogenkarbonat i elector. Det kan skje en ukontrollert økning av hardheten fordi det ikke finnes 
fri karbondioksid i oppvarmingsvannet fra en pH-verdi på 8,2 og over. I motsetning til kalsiumkarbonat foreligger 
det ekstra risiko for skader pga. steindannelse pga. den gode løsbarheten til magnesiumkarbonat.

For å unngå skader pga. steindannelse må et varmeanlegg ikke fylles med vann som har en total hardhet 
>16,8°dH.
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Integrering av elector i systemet skal gjøre via elector-tilkoblingssettet. Tilkoblingssettet er utarbeidet til enheten 
og ivaretar funksjonen. Det er forskjellig tilkoblingssett for installering i fullstrøm eller i bypass.
Les i produktdataarket hvilken installeringstype som skal brukes for din elector.

5.1 Tilkoblingssett i full gjennomstrømning – elector XS5, elector S10-V

Tilkoblingssett inneholder:
(1) Kuleventil
(2) Albue
(3) Dobbelnippel
(4) T-stykke
(5) KFE-ventil (spyleventil)
(6) Kuleventil
(7) Stavmagnet

5.2 Tilkoblingssett i bypass – elector S10-B, elector M25, elector L60, 
elector XL130, elector XL+
Tilkoblingssettene er forskjellige avhengig av installasjonsmetode.

Nødvendige komponenter (alt etter installasjon):
(1) Injektortilkobling, sveisesko eller T-stykke for 

elektor turledningstilkobling, min. 1“
(2) Ev. 1” matepumpe med pumpekuleventil
(12) Injektortilkobling, sveisesko eller T-stykke for 

elektor turledningstilkobling 

Tilkoblingssettet inneholder:
(3) Kuleventil
(4) T-stykke
(5) KFE-ventil (spyleventil)
(6) ev. reduksjonsstykke
(7) Dobbelnippel
(8) Blindplugg
(9) Vinkelstykke 90°
(10) Vannmåler (dreibar) med tilskruing
(11) Reguleringsventil med automatisk 

gjennomstrømsregulering og manuell lufteventil.

Ved installering av elector i bypass må gjennomstrømmen innreguleres. Den vedlagte vannmåleren kontrollerer 
og dokumenterer gjennomstrømmen.

elector type S10-B M25 L60 XL130 XL+300 XL+500
Gjennomstrøm l/min 2 5 10 20 50 100

5.3 Ekstra komponenter
Ved høy oksygeninnføring anser vi det som fornuftig å installere en mikrobobleutskiller.

Kapittel 5 Montering av tilkoblingsett
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6.1 Forklaring av funksjonsgaranti
Når vi planlegger og produserer våre elector-reaksjonsbeholdere arbeider vi konstruktivt og nøye for å kunne 
tilby et høykvalitets og pålitelig produkt til korrosjonsbeskyttelse av varmeanlegg.

Vi tilbyr 5-års funksjonsgaranti på elector-korrosjonsvernapparatene utover den juridiske garantifristen beskrevet 
i våre generelle forretningsbetingelser. Denne funksjonsgarantien tilsier at elector-beholdere skal fungere 
plettfritt for å utføre elektrokjemisk vannbehandling innen de 5 første årene fra kjøpsdato. Funksjonsgarantien 
omfatter ikke slitasjedeler og armaturer, som for eksempel anoder, kuleventiler og lignende. En betingelse 
for at funksjonsgarantien skal tre i kraft er at elector-enheten er registrert hos oss med opplysninger om 
installasjonssted, eier og installatør og at innhaveren kan dokumentere profesjonell bruk av apparatet innen den 
lovlige garantifristen.

For å ha krav på funksjonsgaranti må operatøren være særskilt oppmerksom på følgende punkt:

Systemspyling Dersom anleggets hydrauliske funksjonsevne blir forstyrret av forurensning eller anleggets vann er 
forurenset av kjemikalier, anbefaler vi en fullstendig spyling av anlegget før electoren monteres. Hvis 
det ikke foreligger slike forurensninger, er det ikke nødvendig med spyling.

Tidligere skader Ved renovering av gamle anlegg må det kontrolleres om det foreligger korrosjonsskader som er tildek-
ket av avleiringer (f.eks. tilbakeløp i vannrett område, rustbobler på rør og fordelere) før elector-ap-
paratet monteres. Ved skjulte korrosjonsskader kan vann lekke ut av systemet når elector løsner 
avleiringene. Vi påtar oss intet ansvar for skader pga. skjulte korrosjonsskader. Funksjonsgarantien 
gjelder kun elector og ikke andre enheter i varmeanlegget.

Vedlikehold Iht. vår vedlikeholdsanvisning må apparatet avslammes og spyles 4 uker etter installasjon. I renove-
ringsfasen gjentas denne vedlikeholdsprosedyren 2 ganger med 4 ukers mellomrom. Det er viktig at 
pumpene er koblet til i renoveringsfasen og at systemvannet kan sirkulere. Ved siste vedlikehold skal 
vannet være rent. Hvis dette ikke er tilfelle må vedlikeholdsprosessen gjentas hver 8. uke til vannet er 
klart. Deretter er renoveringsfasen avsluttet. Det er tilstrekkelig å vedlikeholde apparatet 1 gang i året.

Funksonskontroll Elector har et display som viser anodens aktivitet. Dette displayet må kontrolleres regelmessig

Resultatkontroll Resultatet av den elektrokjemiske vannbehandlingen kan måles. Vannet skal undersøkes 1-gang i året 
og verdiene må dokumenteres.

Profesjonell bruk Vår definisjon av profesjonell bruk:
• Elector installeres iht. vår anvisning, slik at det garanteres at systemvannet strømmer igjennom 

enheten,
• hensyntagen til våre henvisninger når det gjelder påfyllingsvann,
• at elector vedlikeholdes hver 4.-8. i renoveringsfasen iht. vår anvisning,
• elector vedlikeholdes en gang årlig i normal drift
• anodefunksjonen kontrolleres regelmessig
• anodene skiftes ut straks de er oppbrukt, men hvert 2. år,
• kontroll og dokumentasjon av vannkjemien mht. pH-verdi og konduktans under vedlikehold og at 

du tar kontakt med oss hvis disse verdiene synker langt under våre anbefalinger,
• tydelig dokumentasjon over vedlikeholdsarbeid, f.eks. på vårt vedlikeholdsskjema.

Registrering For å aktivere funksjonsgarantien må elector registreres hos oss innen 2 år etter kjøpsdato. Du finner 
registreringsskjema på vår nettside 
www.elector-gmbh.de

Kapitel 6 - Funksjonsgaranti
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7.1 Funksjonskontroll - gjennomstrøm
Jevn og konstant gjennomstrøm i elector-enheten er svært viktig.

I full gjennomstrøms-installasjon er gjennomstrømsmengden alltid sikret.

I bypass-installasjon må gjennomstrømmen i elector-enheten innstilles i henhold til disse verdiene.

elector type S10-B M25 L60 XL130 XL+300 XL+500
Gjennomstrøm l/min 2 5 10 20 50 100

Kontroller og korriger verdiene når det gjennomføres vedlikehold.

Hvis gjennomstrømsraten ikke stemmer overens med verdiene i tabellen må du kontroller følgende punkt:

• Turledningen til elector må minst være 1“. En mindre ledningsdiameter kan føre til ikke tilstrekkelig 
vanngjennomstrømning, samt problemer med forurensing.

• Turledningen må ikke innreguleres, reguleringsventilene må være åpne.

Dersom gjennomstrømning ikke oppnås selv om det er tatt hensyn til punktene over, må elector spyles. Hvis 
det brukes en automatisk reguleringsventil til gjennomstrømsreguleringen, kan denne funksjonen forstyrres av 
partikler. Ventilen må i såfall åpnes og rengjøres. Ofte hjelper det å montere vannmåleren vertikalt slik at den 
beskyttes mot ev. skader. Under visse forhold må vannmåleren demonteres, rengjøres eller skiftes ut.

7.2 Funksjonskontroll- Anodefunksjon
Den elektrokjemiske vannbehandlingens funksjon kan kontrolleres via det analoge displayet. elector-systemet 
er selvregulerende. Hvis vannet har høy konduktans eller et høyt nivå oppløst oksygen, vil den elektrokjemiske 
cellen automatisk arbeide hardere enn ved helt avreagert vann. Her signaliserer displayet via strømstyrken 
(milliampere – mA), hvilken intensitet elector arbeider med.

Displayet kan vise følgende tolkninger:

Viserutslag <0,5 mA

Dette kan forekommer utenfor 
varmesesongen hvis vannet er 
avreagert. Innenfor varmesesongen 
ville anoden ha vært uten funksjon 
og må bli kontrollert.

Viserutslag 0,5 - 9 mA

Normalt arbeidsområde for elector. 
Jo mer til venstre viserutslaget 
kommer, jo mindre arbeid må 
elector yte for vannbehandlingen.

Viserutslag > 10 mA

Etter montering av en elector, 
deretter synkende. Konstant 
ved høy konduktans av 
oppvarmingsvannet og / eller 
høyere oksygeninngang.

Kapitel 7 - Vedlikehold
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7.3 Returspyling, avslamming, rengjøring av beholder
Spylearbeid må utføres av fagarbeider.

1 Stans vanngjennomstrømmen
2 Lukk sperreventilene (1) i innløp og utløp.
3 Koble til vannslangen på KFE-ventilen (2) for å spyle. 

Åpne KFE-ventilen (2). Bruk helst helt avsaltet vann til 
spylevan.

4 Samle opp spylevannet fra kuleventilen (3) i en 
bøtte eller tilfør spylevannet direkte med en slange i 
spillvannsledningen. Åpne kuleventilen sakte (3). 

 
Dersom det ikke renner ut vann må du stikke forsiktig 
en streng (f.eks. En sveisetråd) gjennom kuleventilen 
(3) inn i elector for å løsne forurensning. Dersom 
dette ikke hjelper må du åpne elector som beskrevet 
i kapitlet Anodebytte. Beholderen må så rengjøres 
gjennom den øverste åpningen. Ved tykt belegg på 
veggene kan du bruke fortynnet syre, som sitronsyre 
for å rengjøre dem.

 
OBS! Beholderen må alltid nøytraliseres etter rengjøring med syre. 
 
Spyl helt til det renner rent vann ut av apparatet. Dersom det er en filterstavmagnet i elector, kan du trekke 
den ut av beholderen etter den generelle spyleprosessen. Merk at magnetitt ikke skal spyles ut i avløpet, men 
samles og leveres som restavfall. Etter spyleprosessen lukkes kuleventilen (3) og elector fylles med vann.

5 Åpne kuleventilene (1) igjen i turledningen til elector etter spyling og sett pumpene i drift igjen. Kontroller ev. 
gjennomstrømsmengden hos electorene i bypassinstallasjon.

6 Før opp spyleprosedyren og måleverdien i elector-apparatets vedlikeholdsskjema. 
Følgende spyleintervaller må overholdes: 
- 1. Spyling 4 uker etter montering av elector 
- 2. Spyling etter ytterligere 4 uker 
 
Dersom spylevannet er klart allerede når spyleprosedyren starter kan det veksles til årlig spyleintervall. Ellers 
skal det spyles hver 4. - 8. uke. 
 
Ved normal drift må apparatet spyles og kontrolleres 1-gang årlig i forbindelse med varmevedlikehold. 
 
Dersom elector monteres i et nytt anlegg kan spyleserien etter installasjon droppes. 
I dette tilfellet er det nok å spyle i årsintervaller.

7.4 Kontroll av vannkvaliteten
Som en del av vedlikeholdet, må oppvarmingsvannets pH-verdi og elektriske konduktans dokumenteres. Vi råder 
dessuten alle til å foreta en omfattende vannanalyse i laboratorium.
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7.5 Anodeskifte

1 Åpne elector reaksjonsbeholder for å bytte anoder
Hvis kontrolldisplayet til elector i oppvarmingsfasen står i område „0“ 
må anodene kontrolleres og ev. byttes ut. Gjør slik:

- Steng inn- og utløp på elector
- Sett kar eller andre oppsamlingsbeholdere under tømmeventilen
- Hvis mulig fjerner du ventilator, åpne tappekuleventilen og 

fremskynd tømmeprosedyren med trykk på sperreventilen
- Trekk polydekslet forsiktig oppover
- Koble fra den oransje pluggforbindelsen på funksjonsdisplayets 

jordkabel.
- Fjern isolerende fleece og plugg fra stikkontakten (1)
- Alt etter modell er beholderen lukket med en messingplugg eller 

en flens. Åpne beholderen og ta flensen eller messingpluggen 
med anodeholderen ut av beholderen og kontroller den.
a) Hvis anoden er helt oppbrukt, må det settes inn en ny anode.
b) Hvis anoden fremdeles er der og displayet viste “0” før, har 

det lagt seg et oksidlag på anoden som hindrer funksjonen. 
Rengjør anoden med en stålbørste. Hvis displayet fortsatt 
viser ”0”, må du kontrollere displayet med et 1.5 V batteri. 
Hvis displayet ikke reagerer er displayet defekt.

2 Montering av ny anode
Hvis anoden er helt oppbrukt, monteres ny anode slik:

- Anoden er festet på en gjennomføringsskrue (2), som er ført 
gjennom messingpluggene eller flensen og er tettet med PTFE-
tetninger. Denne gjennomføringsskruen må ikke fjernes!

- Reaksjonsbeholdere større enn M25 har en anodenstabilisator. 
Denne delen må heller ikke fjernes.

- Anodeholderen er ofte sterkt forurenset og må rengjøres med en 
stålbørste for rester med før demontering.

-  For å løsne anoden festes gjennomføringsskruen (2) og 
anodeskruen løsnes (3).

- Fest den nye anoden ved å skru anodeskruen (3) inn i 
gjennomføringsskruen (2). Fast kontakt mellom anodeskrue og 
holder er viktig.

- Etter montering kontrolleres at gjennomføringsskruen sitter godt 
på flens eller messingplugg, etterstram ev.

- Skift eventuelt ut tetningen (4)
- Fest flensen eller messingpluggen igjen på elector å påse at 

kabelforbindelsen til funksjonsdisplayet er plassert igjen før du 
setter polydekslet på isoleringen igjen.

Flensdeksel fra 
elector M25

Messingpropp
XS5, XS7, S10, 
M25(alt), L60 (alt)

(4) Flenstetning

(4) O-Ring

(2) Gjennomførings-
skrue

(2) Gjennomføringsskrue 
med anodestabilisator

PTFE-isolerboks

Magnesiumanode

Magnesiumanode

Lufteventil

Funksjonsdisplay

Polydeksel

Tømming

1

1

3

3



8.1 Hva gjør jeg hvis...
...det er aluminiumskomponenter i anlegget?
Produsentene spesifiserer vanligvis en maksimal pH-verdi på 8,5 når det finnes komponenter i aluminium i 
vannførende systemer. Vi vet imidlertid at aluminiumskomponenter også kan holde seg stabil med en høyere 
pH-verdi sålenge stoffmengdekonsentrasjonen i vannet er lav. Dersom det er montert en elector i et system 
med aluminiumskomponenter må påfyllings- og etterfyllingsvannet i anlegget klargjøres ved hjelp av total 
avsalting. Likevel kan det oppstå en pH-verdi >8,5. Når det gjelder eventuelle garantikrav viser vi til de gjeldende 
produsenters opplysninger.

...det foreligger usedvanlig høyt oksygeninngang?
Kontroller om ekspansjonstankene er intakt. Hvis det anvendes en 4-veisblander må det installeres en ekstra 
ekspansjonstank for å unngå unødvendig oksygeninngang. 

...anleggets vann etter 1 års drift av elector fremdeles ikke er klart?
Hvis gjennomstrømningen er sterkt redusert pga. enkelte anleggsdeler slik at sirkulasjonen ikke er tilstrekkelig, 
kan ikke rengjøring med elector fungere. Alle anleggsdeler må helst være helt åpen. Hvis ikke dette er mulig må 
alle anleggsmodulene spyles godt.

...det ikke strømmer ut vann når elector spyles?
Hvis det ikke strømmer vann ut av elector når den spyles er nedre utløp tilstoppet. I så tilfelle må du stikke en 
sterk tråd forsiktig inn i det åpnede utløpet og løsne tilstopningen. FORSIKTIG! Det kan plutselig strømme en stor 
mengde vann ut. Det på settes en egnet oppsamlingsinnretning under elector.

...det strømmer vann ut av elector?
Hvis det drypper vann ut av electors isolasjon er vanligvis den automatiske lufteventilen defekt. Den må i såfall 
skiftes ut.

...vannmåleren dreier ikke?
Kontroller om pumpene er i drift og alle ventilene er åpne. Hvis vannmåleren fremdeles ikke dreier må du 
demontere den automatiske reguleringsventilen og rengjøre. Hvis vannmåleren deretter fremdeles ikke fungerer, 
må den skiftes ut.

...funksjonsdisplayet ikke slår ut til tross for ny anode?
Test displayet med et 1,5 V batteri. Hvis det ikke reagerer må du montere nytt display. Dersom det likevel viser 
utslag så er det kanskje ikke vann i elector eller så er anoden er ikke riktig installert - eller anoden er belagt med 
et oksidlag. Dette må da rengjøres med en messingstålbørste.

...korrosjon og tilslamming oppstår selv med elector?
Kontroller først om elector er satt inn iht. våre anvisninger og er korrekt installert slik at det skjer 
vanngjennomstrømning. Er det foreskrevne vedlikeholdet utført? Kontakt oss og få utført en vannanalyse for å 
utbedre feilene.

8.2 Resultatkontroll
Hvis du ønsker å kontrollere om det virkelig er etablert korrosjonsbeskyttelse ved hjelp av elector kan 
du kontrollere visse vannparametre. Analyser oppvarmingsvannet en gang årlig når det gjelder pH-
verdi, konduktans, hardhet og oppløste metaller. Dermed får du en langtidsstatistikk og kan vurdere 
korrosjonsvernfunksjonen utifra forbedrede verdier. Regelmessig vannanalyse fungerer også som henvisning 
hvis det skulle oppstå feil.

8 Utbedring av feil og resultatkontroll
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Kapitel 9 - Vedlikeholdsprotokoll

Installatør Installasjonssted

Installasjonsdato:

pH-verdi ved idriftssetting:

Konduktans ved idriftssetting:

Serienummer:

elector-type:

 Dato
Farge på 

spylevannet
Faste stoffer 

ja/nei
Vannmåler, 
avlesning

Konduktans
µS/cm

pH-verdi
mA- 

indikator 
%

Anode-
bytte ja/

nei
Utførende



 Dato
Farge på 

spylevannet
Faste stoffer 

ja/nei
Vannmåler, 
avlesning

Konduktans
µS/cm

pH-verdi
mA- 

indikator 
%

Anode-
bytte ja/

nei
Utførende

Henvisning!
Dette dokumentet må oppbevares på apparatet. Det er vedlikeholdskokumentasjon når det gjelder funksjonsgaranti.
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