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1. ábra Sematikus áttekintés.  

Ez az útmutató kizárólag általános információkat és javaslatokat tartalmaz, a jelenlegi 
ismereteinken alapul, és frissítésre kerül, amint a különböző berendezésekkel szerzett 
tapasztalatok alapján további információk állnak rendelkezésre. 
 
Az útmutató a telepítő/tervező számára készült, és kizárólag a munkáját elősegítő 
segédeszköznek tekintendő. A telepítőnek és a tervezőnek rendelkeznie kell a szükséges 
készségekkel, ahhoz hogy teljesen működőképes közvetett rendszert alakítson ki és valósítson 
meg. 
 
A Temper Technology a félreértelmezésekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem 
vállal, ezért javasoljuk, hogy kérdés esetén forduljon a Temper Technology-hoz. 

 

A hűtőberendezés működési élettartama és 
megbízhatósága nagymértékben függ a telepítés 
módjától, a rendszer első használat előtti tisztaságától, 
valamit attól, hogy a rendszer alkatrészeit hogyan kezelik 
és szerelik fel egymáshoz képest. 
 

A leeresztőhöz 

Betáplálócs
ő 

Szűrő Csepegtető 
lemez 

Töltőport 
szelepe 

Aktív légtelenítés 
Mikrobuborék 

szeparátor 

Résznyomásos 
légtelenítés 

Visszatérő cső 

A leeresztőhöz 

        A leeresztőhöz 

Hűtőakkumulátor 

Légtelenítés automatikus 
magas pontja 

Légtelenítés automatikus 
magas pontja 

Ref. egység 

Sematikus 
diagram 

Tágulási tartály 

Biztonsági 
szelep  

Szivattyú 

Másodlagos hűtőrendszer  



 Rendszerútmutató 
6.1 verzió 

3. / 12 oldal 

 
www.temper.se 
 

Temper – Rendszerútmutató  

Tartalomjegyzék 
1 Fontos ....................................................................................................................................................... 4 

2 Anyagok .................................................................................................................................................... 5 

2.1 Csövek és alkatrészek....................................................................................................................... 5 

2.2 A galvanikus sorozat ........................................................................................................................ 5 

2.3 Csatlakozási módszerek és szigetelőanyagok .................................................................................. 6 

2.4 Tömítés és tömítőanyagok ............................................................................................................... 6 

3 Szivattyúk .................................................................................................................................................. 7 

4 Szelepek .................................................................................................................................................... 7 

5 Tágulótartály ............................................................................................................................................. 7 

6 Szűrő ......................................................................................................................................................... 8 

7 Légtelenítés .............................................................................................................................................. 8 

8 Nyomásellenőrzés................................................................................................................................... 10 

9 Tisztítás ................................................................................................................................................... 10 

10 A rendszer feltöltése ............................................................................................................................... 11 

11 Tárolás .................................................................................................................................................... 11 

12 Üzemelés és karbantartás ...................................................................................................................... 11 

13 Váltás ...................................................................................................................................................... 12 

 
  



 Rendszerútmutató 
6.1 verzió 

4. / 12 oldal 

 
www.temper.se 
 

Általános információk 

Telepítés előtt olvassa el alaposan a teljes 
Rendszerútmutatót  

A rendszer megfelelő működésének biztosítása 
érdekében kizárólag szakképzett személyeket 
alkalmazzon 

A Temper kizárólag zárt rendszerben alkalmazható 

A Temper minden esetben használatra készen, a 
fagypontra vonatkozó jelöléssel érkezik. Például: 
Temper -20°C = -20°C-os fagyvédelem 

A Tempert tilos egyéb hőátadó folyadékkal vagy 
vízzel keverni, a rendszerbe kizárólag Temper 
tölthető 

A kiömlött folyadékot azonnal tisztítsa fel vízzel 

Ha véletlenül szembe vagy bőrre kerül, öblítse el 
vízzel. További információ a termék címkéjén vagy 
a Biztonsági adatlapon található 

 

Tisztítás és körültekintő telepítés 

A szennyeződések és a nedvesség behatolásának 
megelőzése érdekében a telepítés előtt és alatt 
fedje le a csövek végeit. 

A szivárgás, valamint a levegő bejutásának 
elkerülése érdekében szorosan illeszkedő rendszer 
hozzon létre  

Győződjön meg arról, hogy a tágulótartály mérete 
megfelel a berendezés méretének és nyomásának. 
Erre a túl alacsony statikus nyomás elkerülése 
érdekében van szükség, amely eredményeként 
bejuthat a levegő. 

Csatlakoztatási módszerek: a rendszert alaposan, 
lehetőleg hegesztéssel csatlakoztassa, használjon 
védőgázt, és a munkálatok befejezése után tisztítsa 
meg alaposan a rendszert 

A karimák és a csatlakozók utólagos meghúzását 
nyomáspróbák után és a megfelelő üzemi 
hőmérsékleten kell elvégezni 

Az inline szűrőt a szivattyú nyomóoldalán kell 
elhelyezni  

A hegesztésből származó maradványok és az egyéb 
szennyeződések súlyosan károsíthatják a 
szivattyúkat és a szelepeket 

Ne hagyja, hogy a rendszer üresen, folyadék nélkül 
vagy folyadékkal csak részben feltöltve álljon, 
mivel ez a csövek belső felszínének 
rozsdásodásához vezethet. 

A rendszer légtelenítése 

Használjon hatékony légtisztító rendszert  

Mivel az oxigén elősegíti a korróziós folyamatokat, 
döntő fontosságú, hogy a rendszerben alacsony 
legyen az oxigénszint 

Ha a folyadékban nagy mennyiségű levegő (gáz) 
található, az csökkenti a hőátvitelt és a rendszer 
általános hatékonyságát 

Ha fennáll annak a veszélye, hogy a rendszerben 
nagy mennyiségű levegő és/vagy megnövekedett 
hőmérséklet van jelen, akkor használjon 
rozsdamentes acélt vagy műanyagot 

Az indításkor kizárólag automatikus légtisztítót 
lehet használni, lásd a 7. fejezetet 

A külső korrózió elkerülése érdekében minden 
légtelenítés alkalmával használjon leeresztőcsövet 

A rendszer működése szempontjából fontos, hogy 
indításkor elvégezzék a légtelenítést, lehetőség 
szerint +35 °C-on.  

Ügyeljen arra, hogy a rendszerben lévő 
levegőbuborékok indításkor károsíthatják a 
szivattyúkat 

 

Anyagválasztás 
 

Kizárólag kiváló minőségű alkatrészeket és 
anyagokat használjon 

Alkalmazható anyagok: rozsdamentes acél, réz, 
bronz, ABS, PE stb. 

Nem alkalmazható anyagok: horganyzott acél, cink 
és lágyforrasz 

Tömítés és tömítőanyag: EPDM használata 
ajánlott, a rost és a PTFE (Teflon®), FKM (Viton®) 
kerülendő 

A Temper kizárólag olyan rendszerben 
használható, amelynek alkatrészei alkalmasak a 
Temperrel való használathoz; a kompatibilitás 
biztosítása érdekében mindig vegye fel a 
kapcsolatot a szállítóval 

1 Fontos 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Rendszerútmutató 
6.1 verzió 

5. / 12 oldal 

 
www.temper.se 
 

2 Anyagok 

2.1 Csövek és alkatrészek 
 
A Temperrel használhatóak a leggyakoribb anyagok, pl. a bronz, 
a réz, a sárgaréz, a lágyacél, a rozsdamentes acél és az 
öntöttvas, valamint a műanyag csövek (ABS, PE) is, lásd:1a 
táblázat. A műanyagnak alkalmasnak kell lennie a rendszer 
minimális és maximális hőmérsékletére.  
 
Nem alkalmazható anyagok: horganyzott acél, cink és 
lágyforrasz, lásd: 1b táblázat. A magas hőmérséklet a korrózió 
fokozott kockázatát is eredményezi. Ez különösen vonatkozik 
bizonyos típusú anyagokra (pl. az öntöttvasra).  Ezért az 
anyagok kiválasztásakor figyelembe kell venni a rendszer üzemi 
hőmérsékletét. Minél magasabb a hőmérséklet, annál jobb 
minőségű anyagok használata javasolt.  
 
 
     

 

2.2 A galvanikus sorozat 
 

A galvanikus korrózió kockázatának minimálisra csökkentése 
érdekében az anyagok kiválasztásánál célszerű olyan fémeket 
választani, amelyek a lehető legközelebb helyezkednek el egymáshoz 
a galvanikus sorozatban, lásd: 2. táblázat. Célszerű az egész 
rendszerben ugyanezt az anyagot használni.   

 
 

  

1a tábla Alkalmazható anyagok: 
Rozsdamentes acél  
Bronz 
Réz  
Sárgaréz (dezincifikációval szemben 
ellenálló) 
Lágyacél 
Öntöttvas  
Alumínium 
Ezüst keményforrasz 
Réz keményforrasz  
ABS (műanyag) 
PE (műanyag) 

1b táblázat Nem megfelelő anyagok: 
Cink 
Galvanizált acél 
Lágy kötőanyag (ón kötőanyag) 

2. táblázat A galvanikus 
sorozat 
A legnemesebb 
Grafit 
Rozsdamentes acél 
Ezüst 
Nikkel, passzivált 
Ezüst keményforrasz 
Réz-nikkel 
Bronz 
Réz 
Sárgaréz 
Ón 
Öntöttvas 
Lágyacél 
Galvanizált acél  
Cink 
Legkevésbé nemes  
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2.3 Csatlakozási módszerek és szigetelőanyagok 
 
Ajánlott csatlakozási módszerek és tömítőanyagok: 
 

Hegesztés – mindig az előnyben részesített módszer  (mindig az előnyben részesített védőgáz). 
 
Keményforrasz – réz- vagy ezüstforrasz. 
 
Karimás kötések (gumi/EPDM tömítőanyagok) A karimák és a csatlakozók utólagos meghúzását 
nyomáspróbák után és a megfelelő üzemi hőmérsékleten kell elvégezni. Az ezeken a helyeken végzett 
szigetelési munkákat ezen műveletek befejezése után kell elvégezni.  
 
Menetes csatlakozások - a hagyományos len (kender) Locherpaste/Unipak/Omnifit vagy hasonló paszta 
használatával. Alternatív megoldásként a Loctite is használható. A megfelelő Loctite termékkel 
kapcsolatban forduljon a szállítóhoz. Teflonszalagot és ahhoz hasonló anyagokat ne használjon. 
 
Műanyag csatlakoztatása – műanyag (ABS) fémhez való csatlakoztatásakor (a szállító által megadott) 
Loctite használatát javasoljuk.  ABS- és PE-csövek vagy hasonlók telepítésekor fontos, hogy a szállító által 
javasolt ragasztási vagy kötési eljárást alkalmazzuk. A műanyagnak alkalmasnak kell lennie az üzemi 
hőmérsékletre is. A műanyag karimagyűrűvel felszerelt műanyag karimák használata az eldeformálódás 
és a szivárgás magas kockázata miatt kerülendő. Helyettük használjon acéllal erősített karimákat.  
 
Kerülje a különböző típusú tömörítőszerelvényeket. 

 
Az alkalmazandó termék kiválasztásával kapcsolatban az egyes termékek gyártói tudnak javaslatot tenni. 
 

2.4 Tömítés és tömítőanyagok 
 
A tömítésnek és a tömítőanyagoknak alkalmasnak kell lenniük a 
rendszer minimális és maximális hőmérsékletén, valamint a 
Temper alacsony viszkozitásával és alacsony felületi feszültségével 
történő használatra. Az alkalmazható tömítéseket és 
tömítőanyagokat lásd a 3a táblázatban. 
 
EPDM-ből vagy nitriles gumiból készült tömítőanyag használata 
javasolt. Felhívjuk figyelmét, hogy kis mennyiségű ásványi olaj is 
roncsolhatja az EPDM-tömítéseket. 

 
Az FKM (Viton®) és a PTFE (Teflon®) tömítések alacsony 
rugalmassággal rendelkeznek, és nem igazodnak a rendszer 
hőmérsékleti ingadozásához. Ezért az FKM (Viton®) és a PTFE 
(Teflon®) növeli a szivárgás kockázatát, használatuk nem javasolt, 
lásd a 3b. táblázatot. Ezek az anyagok azonban kémiailag 
kompatibilisek a Temperrel, így használhatók például szelepekben 
csúszólemezként, lásd a 4. fejezetet. 
 

• Ha a bélés kizárólag a fém védelmét szolgálja, akkor 

lehetséges Teflon® és Viton® anyagokat használni. 

• Ha a bélés tömítés célját is szolgálja, akkor ezen anyagok 

közül egyik sem alkalmazható. 

 
  

3a táblázat Megfelelő tömítő-és 
Tömítőanyag: 

EPDM 

Butil gumi  

Szintetikus gumi 

Nitriles gumi  

Természetes gumi  

PE (LD és HD) 

NBR (nitril-butadién gumi) 

Kloroprén gumi  

3b táblázat Nem alkalmazható 
tömítések és tömítőanyagok: 

Rostos tömítőanyagok 
PTFE (Teflon®) 
FKM (Viton®) 
Teflonszalag 
Szilikon  
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Hasonlítsa össze az alábbi 2. ábrával. A csúszólemez (3) elsődlegesen a golyó csúsztatására szolgál. Lezárási 
célokat nem szolgál. A tömítési funkciót az O-gyűrűk (2) látják el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Szivattyúk 
 
Mindig tájékoztassa a szivattyú szállítóját arról, hogy milyen hőátadó 
folyadékot kell használni. Kövesse a szivattyú szállítójának 
üzemeltetési és szervizelési utasításait. A szivattyú külsejének 
felületmegmunkáltnak kell lennie, valamint rozsdamentest 
cseppfogótálcát kell alá helyezni, lásd: 3. ábra.  Rozsdamentes acél 
csavarokat kell használni. A szivattyú felületét lehetőség szerint meg 
kell munkálni. Ez különösen a rendszer „meleg oldalára” vonatkozik.  
 
A tapasztalatok szerint fontos szerepe van a tengelytömítés 
kiválasztásának, és „kemény” tengelytőmítő anyagokat kell választani 
(további információért forduljon a szivattyú szállítójához). 
 
A tengelytömítés károsodásának elkerülése érdekében a szivattyú első 
indítása előtt gondoskodni kell arról, hogy ne egyen levegő a rendszerben. A rögzített és a forgó tömítés 
felülete közötti megfelelő hűtőhatás biztosítása érdekében ezen a területen kis „szivárgásnak” kell lennie.  A 
tömítésen kívüli felesleges Tempert rendszeresen le kell öblíteni vízzel. 

4 Szelepek 
 
A szelepek kiválasztásával kapcsolatban forduljon a megfelelő szelepszállítóhoz, és adja meg a hőátadó 
folyadék típusát és a működési hőmérsékletet. A szelepeknek az anyaglistának megfelelő anyagokból kell 
készülniük, lásd: 1a, 1b, 3a és 3b táblázat. Felhívjuk figyelmét, hogy a szelepek többsége, például a 
kiegyenlítőszelepek, a szabályozószelepek és a mágnesszelepek rostos tömítőanyag tartalmazhatnak, 
amelyeket gumi/EPDM tömítésre kell cserélni. A csúszólemez fészkeként általában PTFE-t használnak, és itt 
jól alkalmazható, mivel a Temper kémiailag kompatibilis a PTFE-vel. Lásd a fenti 2. ábrán. 

5 Tágulótartály 
 
A tágulótartály célja, hogy kiegyenlítse a térfogatban és a nyomásban bekövetkezett változásokat, amelyek a 
különböző üzemi hőmérsékletekből erednek. Ennek biztosítása érdekében a tágulótartály méretének meg 
kell felelnie a gyártó ajánlásainak. Mindig gondoskodni kell a kompatibilitásról a hőmérsékletre és az 
anyagokra vonatkozóan. 
 
A tágulótartály kezdeti nyomásának ellenőrzése érdekében azt elzárószeleppel és leeresztőszeleppel kell 
lezárni. 

2. ábra golyósszelep EPDM tömítéssel és Teflon® csúszólemezzel 

3. ábra A szivattyú alá helyezett 
cseppfogó tálca 

Felépítés 
1. Krómozott sárgarézből készült orsó 

2. 3 db EPDM-gumi O-gyűrű 

3. PTFE lemez 

4. Hüvelyes BSP-menet 

5. Alacsony DZR réz test. 

6. Krómozott sárgarézből készült golyó 
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A tágulótartályt ajánlott a szivattyú szívóoldalán elhelyezni, ahol általában a legalacsonyabb a 
rendszernyomás. Ez annak biztosítására szolgál, hogy a szivattyúnak elegendő statikus nyomása legyen a 
kavitáció elkerüléséhez.  
 
A hőátadó rendszerek esetén gyakran előforduló hiba, hogy a tágulótartályt alulméretezik és túl alacsony 
kezdeti nyomást alkalmaznak a rendszer általános nyomásához képest.  Ennek eredményeképpen a rendszer 
nyomása ingadozik, és a rendszer legfelső részében alulnyomás keletkezhet. További következmény, hogy a 
folyadék térfogatbeli változásait nem lehet ellensúlyozni.  Automatikus légtelenítők alkalmazása esetén 
előfordulhat, hogy a rossz irányban kezdenek el működni, nem légtelenítőkként. Ezért az elzárószelepeket a 
rendszer és a légtelenítők közé kell felszerelni, és üzemelés alatt zárva kell tartani. 

6 Szűrő 
 
A kavitáció elkerülése érdekében a szivattyú nyomóoldalára szerelje fel a szűrőt.  A szűrőnek könnyen 
tisztíthatónak kell lennie, hálómérete legyen kb. 0,6 - 0,8 mm. 
 
Kis hálóméretű szűrők, megkerülő szűrők alkalmazhatók, különösen akkor, ha a folyadékban kisméretű 
részecskék találhatók. A szűrő megakadályozza, hogy a részecskék megrongálják a szivattyúk, szelepek és 
egyéb alkatrészek tengelytömítését. Ha a rendszerben nagy mennyiségű levegő található, a szűrő eltávolítja 
a lecsapódásokat is. A megkerülő szűrő hálójának megfelelő méretével kapcsolatban forduljon a szűrő 
szállítójához. 

7 Légtelenítés 
 
A légzsebek és a rendszerben található levegő növelik a korrózió kockázatát. A rendszer megfelelő 
működéséhez fontos, hogy a lehető legtöbb levegőt (oxigént, szén-dioxidot, nitrogént tartalmazó gázt) 
eltávolítsák a rendszerből .  
 
A nem megfelelően légtelenített rendszerekben különböző problémák léphetnek fel, például 
 

• Csökkenhet a szivattyú teljesítménye 

• Csökkenhet a hőátadás 

• Korrózió, erózió 

• Tömítési problémák 

• Szabályozási problémák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  4a ábra A korróziós háromszög  4b ábra A tűzháromszög 

 
A korróziós háromszöget (4a ábra) a tűzháromszöghöz (4b ábra) hasonlóan kell elképzelni, ahol a háromszög 
oldalai az oxigénnek, az elektromos vezetőképességnek és a korrodáló anyagnak felelnek meg. Az oxigén, a 
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hő vagy az üzemanyag eltávolításával a tűz eloltható. Ehhez hasonlóan, a korrózió minimálisra csökkenthető 
az oxigén és/vagy a korrodáló anyag csökkentésével. 
Az, hogy a folyadék mekkora mennyiségű 
levegőt tud feloldani, az teljes mértékben a 
nyomástól és a hőmérséklettől függ. A magas 
hőmérséklet és az alacsony nyomás 
kevesebb gázt köt meg, mint az alacsony 
hőmérséklet és a nagy nyomás. Ha 
lehetséges, akkor üzembe helyezéskor vagy 
a megkerülő áramlás során, melegítse fel a 

levegőt +35 °C-ra  mivel az elősegíti a 
légtelenítést. Lásd még: 10. fejezet. „A 
rendszer feltöltése”. 
 
A levegő több formában lehet jelen a folyadékokban. 

• Szabad levegő (légzsebek, légbuborékok) 

• Kötött levegő (a folyadékban feloldva) 

 
A folyadék alacsony hőmérsékleten és nagy nyomás mellett több levegőt tud feloldani, mint magasabb 
hőmérsékleten, alacsony nyomás mellett, amint azt az 5. ábra ismerteti. 
 
 
A légtelenítést elsősorban a következő módon érik el: 

 
               

 
 

Manuális vagy automatikus légtelenítés (magasra helyezett légtelenítők): az összes magas pontba manuális 
vagy automatikus légtelenítőket kell felhelyezni a cső áramlási irányának végére; lásd: 6. ábra.  Automatikus 
légtelenítés alkalmazása esetén az elzárószelepeket a rendszer és a légtelenítőszelepek közé kell felszerelni. 
Az automatikus légtelenítőszelepeket kizárólag a feltöltés és a karbantartás során szabad kinyitni. Idővel 
fennáll a veszélye annak, hogy a lebegő eszköz eltömődik, és a légtelenítők fordított irányban kezdenek el 
működni. Lásd még: 5. Tágulótartály. Manuális légtelenítés esetén a levegőt egy levegőgyűjtő segítségével 
kell felfogni. Ez azokra az esetekre is vonatkozik, amikor automatikus légtelenítőket használnak a feltöltés 
során, amiket azután leállítanak. 
 
Levegőleválasztó (mikrobuborék-leválasztó): azokba a pontokba, amelyekben a hőátadó folyadék a 
legmelegebb, illetve amelyekben a legalacsonyabb nyomással rendelkezik (visszatérő vezeték), 
levegőleválasztót (mikrobuborék-leválasztót) kell felszerelni.  A mikrobuborék-leválasztó kizárólag lévő 
szabad levegőt távolítja el a folyadékból. A mikrobuborék-leválasztót lásd a 7. ábrán. 
  

5. ábra A levegő oldhatósága folyadékokban 

6. ábra A légtelenítőszelepek helye 

Nyomás 

Szabad 
gáz 

Kötött gáz 

Hőmérséklet 

RENDSZERNYOMÁS 

1. Manuális légtelenítés  

2. Automatikus légtelenítés  

3. Aktív légtelenítés  

4. Résznyomásos 

légtelenítés  

5. Szivattyú  
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Alulnyomásos légtelenítők (vákuumos gáztalanító): a kötött levegő rendszerből való eltávolításához 
alulnyomásos légtelenítőket kell alkalmazni, lásd: 7. ábra.  Nem kell véglegesen összekötni a rendszerhez. 
Normál esetben elegendő, ha az alulnyomásos légtelenítőket a működés kezdetén, majd ezt követően a 
rendszer térfogatától függően változó ideig futtatják. További információért forduljon az alulnyomásos 
légtelenítők szállítójához. 
 

                             
                             Levegőleválasztó, mikrobuborék-leválasztó Alulnyomásos légtelenítő, vákuumos gáztalanító 

 
 

 
A külső korrózió elkerülése érdekében minden légtelenítés alkalmával használjon leeresztőcsövet. 

8 Nyomásellenőrzés 
 
A rendszer nyomásvizsgálatához különböző módszereket alkalmazhatók: például levegő, nitrogén vagy víz.  
A levegővel vagy nitrogénnel végzett nyomástesztet javasoljuk. A vizet alkalmazó nyomásellenőrzés során 
minimális mértékben van lehetőség annak szabályozására, hogy mennyi vizet lehet leereszteni a rendszer 
ürítésekor. A rendszerben maradó víz felhígítja a hőátadó folyadékot, ami negatív hatást gyakorol a 
fagyáspontra és az inhibitortartalomra. 

9 Tisztítás  
 
Feltöltés előtt tisztítsa meg a rendszert alaposan a szennyeződésektől, a hegesztési maradványanyagoktól, 
valamint a nyomásellenőrzésből visszamaradt víztől és bármilyen egyéb részecskétől. A szennyeződések és a 
nedvesség behatolásának megelőzése érdekében a telepítés során fedje le a csövek végeit. 
 

MEGJEGYZÉS! A megfelelő tisztítás nagyon fontos,  melynek hiányában a laza részecskék korrózióhoz vagy a 
szivattyúk és egyéb alkatrészek károsodásához vezethetnek. 

  

7. ábra További légtelenítő berendezés 

A leeresztőhöz 
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10 A rendszer feltöltése 
 
A Temper minden esetben készre keverve érkezik, hígítani és egyéb folyadékokkal keverni tilos. A címkén 
feltüntetett számok a fagyás elleni védelem hőmérsékletét jelzik:  Temper -20 °C = -20 °C-os fagyás elleni 
védelem. A rendszer feltöltése előtt ajánlott referenciamintát gyűjteni. 
A légzsebek kockázatának csökkentése érdekében a rendszer 
vákuumszivattyúzható. Az anyagok károsodásának 
(behatolásának) elkerülése érdekében azonban a tartályokat és a 
tárolóedényeket el kell különíteni a rendszertől. Ellenőrizze a 
szállítónál, hogy a felszerelt alkatrészeket ki lehet-e tenni 
alulnyomásnak. A légzsebek elkerülése érdekében a rendszert a 
legalacsonyabb pontról kezdve, lassan töltse fel. A töltést külön 
szivattyúval vagy közvetlenül a tartálykocsiból végezze.  A 
rendszerben lévő „mikorbuborékok” nagy részének eltávolítása 
érdekében, amennyiben lehetséges, emelje a rendszer 
hőmérsékletét kb. 35 °C-ra. Ha a hőmérsékletet +5°-ról + 35°-ra 
emelik, az csökkenti a vízben lévő oxigén oldékonyságát, ahogy az 
a 8. ábrán látható. A Temperre kifejtett hatás is hasonló. Ha a 
keringetőszivattyút váltakozva leállítják majd elindítják (vagyis 
egymás után többször elindítják és leállítják a szivattyút), akkor a 
légbuborékok felemelkednek és távoznak a légtelenítő eszközökön 
keresztül. 

11 Tárolás  
 
A Tempert mindig szorosan zárt tartályokban kell tárolni. Ennek célja a párolgás, és ezáltal a viszkozitásban 
és a sűrűségben bekövetkező változások megelőzése. A Temper fényre elszíneződhet, így fényérzékeny. 
Ezért mindig nem átlátszó (sötét) tartályokat kell használni. Ez a további feltöltéshez használt tartályokra is 
vonatkozik.  Szorosan lezárt tartályokban a Temper gyakorlatilag korlátlan ideig tárolható. A rendszerből 
leeresztett folyadékot nem szabad nyitott tartályokban tárolni, mivel a napfény hatással lehet rá, 
elpárologhat (fagyáspontja változhat) és szennyeződések halmozódhatnak fel benne. 

12 Üzemelés és karbantartás 
 
Az alkatrészek ellenőrzése 
Ha az üzemet folyamatosan ellenőrzik, akkor a meghibásodások és szivárgások korai azonosítása révén a 
rendszer élettartama megnő. Rendszeresen ellenőrizze, a statikus nyomást, valamint, hogy az alkatrészek, 
például a szivattyúk; szelepek stb. megfelelően működnek-e, valamint hogy nem szivárognak-e. Szivárgás 
esetén a külső korrózió elkerülése érdekében mindig azonnal távolítsa el a kiszivárgott folyadékot és alaposan 
öblítse le a felületet vízzel. 
 
Az üzemelést zavaró tényezők 
A levegő jellemzően csökkenti a kapacitást és túlzott kopást vagy szivárgást idéz elő a rendszerben, de 
folyamatos légtelenítéssel kezelhető. Korrózióval, hígítással, magas gáztartalommal, szivárgással kapcsolatos, 
illetve egyéb problémák esetén mindig vizsgálja meg a problémák eredetét, különben jelentős a kockázata 
annak, hogy a probléma ismét jelentkezik. 
 
Hőátadó folyadék stb. elemzése 
A folyadékot rendszeresen ellenőrizze az utasításoknak megfelelően a helyszínen (a pH-érték ellenőrzésére 
szolgáló készlet és a Temper fagyáspontja elérhető a Temper Technology-tól), vagy küldjön mintát elemzésre. 
Annak érdekében, hogy az elemzés eredményeiből a helyes következtetéseket vonhassuk le, mellékelni kell 
az üzemre vonatkozó információkat is, amelyek fontosak lehetnek az elemzés megfelelő értékeléséhez. 
 
  

8. ábra Édesvízben oldott vagy kötött 
oxigén (környezeti légnyomáson) 
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Az alábbi elemzést legkésőbb három hónappal az üzem üzembe helyezését követően, majd ezután 12 havonta 
ajánlott elvégezni: 
 

- A folyadék sűrűsége az oldat fagyáspontjára utal 

- A folyadék pH-ja (névleges pH-érték: 8–9) 

- A fémionok/korróziós termékek koncentrációja 

- A korrózióellenes adalékanyag koncentrációja a folyadékban 

A rendszer feltöltését követő 3 hónapon belül vett minták hőmérséklet-elemzését a Temper Technology 
ingyenesen elvégzi. 
 
A Temper Technology kérésre kék folyadékot is biztosíthat, amely így könnyen megkülönböztethető a többi 
folyadéktól, és amely megkönnyíti a szivárgások észlelését. 
 
További információért forduljon forgalmazójához vagy a Temper Technology vállalathoz. 

13 Váltás  
 
Ha egyéb típusú hőátadó folyadékról vált Temperre, akkor elengedhetetlen a rendszer alapos felülvizsgálata 
és generáljavítása. Erre annak ellenőrzésére van szükség, hogy a telepített alkatrészek kompatibilisek-e a 
Temperrel, valamint annak biztosítására, hogy a rendszer a megfelelő módon van megtisztítva.  További 
információért kérjük, forduljon a Temper Technology vállalathoz. 
  

MEGJEGYZÉS! A fenti állítások és javaslatok jelenlegi tapasztalatainkon alapulnak, és a 
jövőben változhatnak. 
 
Ha a Rendszerútmutató elolvasása után további kérdései vannak, akkor bátran forduljon a 
Temper Technology-hoz. 
 


