
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Energiedrager 

Systeemhandleiding 

Versie 8.1 

Nederlands 

 



 Systeemhandleiding 
Versie 8.1 

Pagina 2 van 12 

 
www.temper.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Schematisch overzicht.   

Deze gids biedt alleen algemene informatie en aanbevelingen en is gebaseerd op onze 
huidige kennis en zal worden bijgewerkt naarmate er meer ervaring wordt verzameld uit 
verschillende installaties. 

De gids is bedoeld voor de installateur / ontwerpingenieur en moet worden 
beschouwd als hulp bij hun werk. De installateur en ontwerper moeten echter zelf over de 
nodige vaardigheden beschikken om een volledig functioneel indirect systeem te ontwerpen 
en implementeren. 

Temper Technology aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verkeerde 
interpretaties en daarom wordt u aangeraden contact op te nemen met Temper Technology 
voor vragen of opmerkingen. 

 

De operationele levensduur en betrouwbaarheid van een 
koelsysteem hangt in grote mate af van hoe het is 
geïnstalleerd, de reinheid van het systeem vóór het eerste 
gebruik en hoe de componenten van het systeem worden 
behandeld en gemonteerd ten opzichte van elkaar. 
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In het algemeen 

Voor installatie - Lees de volledige 
systeemhandleiding grondig door. Gebruik alleen 
bekwame professionals om te zorgen voor een 
goed werkend systeem.  
Gebruik Temper alleen in gesloten systemen. 
Temper wordt altijd klaar voor gebruik geleverd en 
gemarkeerd met het vriespunt. Bijvoorbeeld 
Temper -20 ° C = vorstbescherming van -20 ° C. 
Meng Temper niet met andere energiedragers of 
water, vul het systeem alleen met Temper. In geval 
van morsen, onmiddellijk reinigen met water. Bij 
toevallig huid- of oogcontact - afspoelen met 
water. Verdere informatie is te vinden op het 
productetiket of op het veiligheidsinformatieblad 

Schone en zorgvuldige installatie 

Sluit de uiteinden van de leidingen af, vóór en 
tijdens de installatie om te voorkomen dat vuil en 
vocht binnendringen. Bouw een strak systeem om 
te voorkomen dat lekkage en lucht het systeem 
binnendringen.  
Zorg ervoor dat het expansievat op de juiste 
manier is bemeten, wat betreft grootte en druk. 
Dit is belangrijk om een te lage statische druk te 
voorkomen, wat een onbedoelde luchtinlaat kan 
veroorzaken.  
 
Verbindingsmethoden -gebruik bij het lassen en 
solderen rigoreus een beschermgas, bij voorkeur 
stikstof en reinig daarna het systeem. Na het 
aanspannen van flenzen en verbindingsstukken 
moeten druktesten worden gedaan bij de juiste 
bedrijfstemperatuur. Het in-line filter moet aan de 
perszijde van de pomp worden geïnstalleerd. 
Resten van lassen en ander vuil kunnen pompen 
en kleppen ernstig beschadigen. Laat het systeem 
niet leeg staan zonder vloeistof of slechts 
gedeeltelijk met vloeistof, omdat dit roest aan de 
binnenkant van de leidingen kan veroorzaken. 
Gebruik tijdens het gebruik een by-pass filter om 
de vloeistof te reinigen als deze met grote 
hoeveelheden kleine deeltjes is vervuild. 

Luchtzuivering van het systeem 

Gebruik een effectief luchtzuiveringssysteem. 
Omdat zuurstof corrosieprocessen bevordert, is 
het cruciaal om een laag zuurstofgehalte in het 
systeem te hebben. Een hoog lucht (gas) gehalte in 
de vloeistof zal de warmteoverdracht en algehele 
efficiëntie van het systeem verminderen. Gebruik 
roestvrij staal of kunststof als het risico van een 
hoog gehalte aan hoge lucht in het systeem en / of 
verhoogde temperaturen groot is. Gebruik alleen 
automatische luchtreinigers bij het opstarten, zie 
paragraaf 7. Gebruik een afvoerpijp op alle 
luchtreinigers om externe corrosie te voorkomen. 
Luchtzuivering, bij voorkeur bij + 35 ° C, is bij het 
opstarten belangrijk voor de werking van het 
systeem. Houd er rekening mee dat luchtzakken in 
het systeem tijdens het opstarten de pompen 
kunnen beschadigen. 

Keuze van materiaal 

Gebruik alleen hoogwaardige componenten en 
materialen. Geschikte materialen zijn roestvrij 
staal, koper en brons, ABS, PE en meer. 
Ongeschikte materialen zijn; gegalvaniseerd staal, 
zink en zacht soldeersel. 
Pakking en verpakkingsmateriaal - EPDM wordt 
aanbevolen, vermijd vezel en PTFE (Teflon®), FKM 
(Viton®). 
Gebruik Temper alleen in systemen met 
componenten die geschikt zijn voor Temper en 
neem altijd contact op met de leverancier van 
componenten om compatibiliteit te garanderen. 
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2 Materialen 

2.1 Leidingen en componenten 
 
De meeste van de gebruikelijke materialen zoals brons, koper, 
Gedezinktificeerde messing, zacht staal, roestvrij staal, gietijzer, 
en kunststof buizen (ABS, PE) kunnen samen met Temper worden 
gebruikt, zie Tabel 1a. Plastic materialen moeten geschikt zijn 
voor de minimale en maximale temperaturen van het systeem. 
 
Ongeschikte materialen zijn; gegalvaniseerd staal, zink en zacht 
soldeer, zoals vermeld in Tabel 1b. Hoge temperaturen zorgen 
voor een verhoogd risico op corrosie. Dit geldt met name voor 
bepaalde soorten materialen (bijvoorbeeld gietijzer). Bij de 
geselecteerde materialen moet men daarom de operationele 
temperaturen in het systeem opslaan. Hoe hoger de 
temperatuur, hoe betere kwaliteit van de materialen zijn 
aanbevolen. 
 
 
     

 

2.2 De galvanische serie 
 

Bij het selecteren van materialen is het een goed idee om metalen te 
selecteren die hetzelfde zijn en zo dicht mogelijk bij elkaar in de 
galvanische reeks zitten, zoals in Tabel 2, om het risico op galvanische 
corrosie te minimaliseren. Het heeft de voorkeur om hetzelfde 
materiaal in de installatie te gebruiken.   

 
 

  

Tabel 1a. Geschikte materialen: 
Roestvrij staal 
Bronzen 
Koper 
Messing (gedezinktificeert) 
Staal 
Gietijzer 
Aluminium 
Zilver soldeersel 
Koper soldeersel 
ABS (kunststof) 
PE (kunststof) 

Tabel 1b. Geen geschikte 
materialen: 
Zink 
Gegalvaniseerd staal 
Zacht soldeer (tinsoldeer) 

Tabel 2. De galvanische serie 
Meest nobele 
Grafiet 
Roestvrij staal 
Zilver 
Nikkel, gepassiveerd 
Zilver soldeersel 
Koper-nikkel 
Brons 
Koper 
Messing 
Tin 
Gietijzer 
Staal 
Gegalvaniseerd staal 
Zink 
Minst nobel 
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2.3 Verbindingsmethoden en afdichtingsmaterialen  
 
Aanbevolen verbindingsmethoden en pakkingmaterialen: 
 

Lassen – heeft altijd de voorkeur (gebruik altijd beschermgas). 
 
Solderen – koper of zilversoldeer. 
 
Flensverbindingen (gebruik rubber / EPDM-pakking) – nacontrole van flenzen en connectoren moet 
worden gedaan na druktesten en bij de juiste bedrijfstemperatuur. Isolatiewerk op deze plaatsen moet 
worden uitgevoerd nadat deze acties zijn voltooid. 
 
Schroefverbindingen – gebruik traditionele vlas (hennep) met Locherpaste / Unipak / Omnifit of een 
soortgelijke pasta. Als alternatief kan Loctite ook worden gebruikt. Neem voor het juiste Loctite-product 
contact op met uw leverancier. Vermijd Teflon-tape of vergelijkbaar. 
 
Plastic verbinden – bij het verbinden van kunststof (ABS) met metaal raden we aan Loctite te gebruiken 
(geadviseerd door de leverancier). Bij het installeren van ABS, PE-buizen of iets dergelijks is het belangrijk 
om de lijm of verbindingsproces te gebruiken aanbevolen door de leverancier. Het plastic moet ook 
geschikt zijn voor gebruikstemperaturen. Vermijd het gebruik van plastic flenzen met plastic kraagbussen 
vanwege het grote risico op zijwaarts slepende bewegingen en lekkage. Gebruik in plaats daarvan met 
staal versterkte flenzen. 
 

Vermijd klemkoppelingen van verschillende typen. 
 
De fabrikanten van de verschillende producten kunnen adviseren over welke producten moeten worden 
gebruikt.   

2.4 Pakking- en verpakkingsmaterialen  
 
Pakking en verpakkingsmaterialen moeten geschikt zijn voor de 
minimum en maximum systeem temperaturen  evenals Tempers lage 
viscositeit en lage oppervlaktespanning. Voor geschikte pakking en 
verpakkingsmaterialen zie tabel 3a. 
 
Verpakkingsmateriaal gemaakt van EPDM of nitrilrubber is 
aanbevolen. let op dat zelfs kleine hoeveelheden minerale olie EPDM-
pakkingen kunnen vernietigen. 

 
FKM (Viton®) en PTFE (Teflon®) pakkingen hebben een slechte 
flexibiliteit en zijn niet goed aan te passen aan 
temperatuurschommelingen in het systeem. Om deze reden 
verhoogt FKM (Viton®) en PTFE (Teflon®) het risico op lekkages en 
worden niet aanbevolen, zie Tabel 3b. Echter, deze materialen zijn 
chemisch compatibel met Temper en kunnen bijvoorbeeld in 
kleppen worden gebruikt als glijdende schijf, zie sectie 4. 
 

• Als de voering alleen het doel heeft om het metaal te 

beschermen, kunnen Teflon® en Viton® worden gebruikt. 

• Als de voering ook het doel heeft om te verzegelen, zijn geen 

van beide materialen geschikt. 

  

Tabel 3a. Geschikte pakking 
enverpakkingsmaterialen zijn: 

EPDM 
Butyl rubber 
Synthetisch rubber 
Nitrilrubber 
Natuurlijk rubber 
PE (LD en HD) 
NBR (nitrilbutadieenrubber) 
Chloropreenrubber 

Tabel 3b. Niet geschikte 
pakking en 
verpakkingsmaterialen zijn: 
Vezel pakkingen 
PTFE (Teflon®) 
FKM (Viton®) 
Teflon tape 
Silicone 
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Vergelijk dit met de figuur 2 hieronder. De glijdende schijf (3) heeft primair de functie van een voering voor 
het verschuiven van de bal. Het heeft geen echt afdichtingsdoel. De O-ringen (2) hebben het doel om te 
verzegelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Pompen 
 
Informeer de pompleverancier altijd over welke 
warmteoverdrachtsvloeistof moet worden gebruikt. Volg de 
pompleveranciers operationele en service instructies. De pomp moet 
aan de buitenkant worden afgewerkt met een roestvrije druipplaat 
die hieronder is geplaatst, zie figuur 3. Er moeten roestvrijstalen 
bouten worden gebruikt. Indien mogelijk moet de pomp een 
afgewerkte oppervlakte aan de binnenkant hebben. Dit geldt in het 
bijzonder voor de "warme kant" van het systeem.  
 
Ervaring leert dat de selectie van asafdichting belangrijk is en dat er 
"harde" asafdichtingsmaterialen moet worden geselecteerd (meer 
informatie van de pompleverancier). 
 
Controleer voordat u de pomp start of er geen lucht aanwezig is, om schade aan de asafdichting te 
voorkomen. Om te zorgen voor een goed koeleffect tussen het stationaire en roterende afdichtingsoppervlak, 
moet er een beetje “lekkage”zijn in dit gebied. De overtollige Temper buiten de afdichting moet regelmatig 
met water worden weggespoeld. 

4 Kleppen 
 
Raadpleeg de juiste klepleverancier voor de keuze van de kleppen en specificeer het type energiedrager en 
operationele temperaturen. Kleppen moeten worden gebouwd met materialen volgens de lijst met 
materialen, zie tabel 1a, 1b, 3a en 3b. Vergeet niet dat de meeste typen kleppen zoals inregelafsluiters, 
regelventielen en elektromagnetische kleppen, vezelpakkingen kunnen bevatten; deze moeten worden 
vervangen door rubberen / EPDM-afdichtingen. PTFE wordt normaal gebruikt als zitmateriaal voor de 
glijdende schijf en hier dient het goed, omdat Temper chemisch verenigbaar is met PTFE. Zie afbeelding 2 
hierboven. 

5 Expansievat  
 
Het doel van het expansievat is om variaties in volume en druk die kunnen ontstaan, gelijkmatig te maken 
met betrekking tot variërende operationele temperaturen. Om dit te garanderen, moet de maatvoering van 
het expansievat worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Zorg altijd voor 
verenigbaarheid met inachtneming van de temperaturen en materialen. 

Figuur 2. Kogelkraan met EPDM-afdichting en Teflon® als schuifschijf 

Figuur 3. Lekbak onder pomp 

Bouw  
1. Spindel in verchroomd messing  

2. 3 O-ringen in EPDM-rubber  

3. Schijf in PTFE  

4. Binnendraad BSP  

5. Romp in lage DZR-messing  

6. Kogel in verchroomd messing 
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Om de begindruk van de tank te kunnen controleren, moet het expansievat zijn voorzien van een afsluiter 
en een afvoerklep. 
 
De voorkeur is om het expansievat aan de zuigzijde van de pomp te plaatsen, waar normaal de laagste druk 
te vinden is. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat de pomp voldoende statische druk heeft om cavitatie 
te vermijden. 
 
Een veel voorkomende fout in warmteoverdrachtssystemen is dat het expansievat te klein is en met een 
te lage begindruk ingesteld is in verhouding tot de totale druk van het systeem. Als gevolg hiervan, kan de 
systeemdruk fluctueren en kan onderdruk in de bovenste delen van het systeem optreden. Andere 
consequenties zijn dat de volumeveranderingen in de vloeistof niet kunnen worden gecompenseerd. Als 
automatische luchtreinigers zijn geïnstalleerd, kunnen deze in omgekeerde volgorde werken, niet als 
luchtreiniger. Om deze reden moeten afsluiters worden geïnstalleerd tussen het systeem en de luchtreinigers 
en moeten tijdens het proces gesloten blijven.  

6 Filter 
 
Installeer de in-line filter aan de perszijde van de pomp om cavitatie te voorkomen. De filter zou gemakkelijk 
moeten schoon te maken zijn en de maaswijdte moet ongeveer 0,6 - 0,8 mm zijn. 
 
Filters met een kleine maaswijdte (bypass-filters) kunnen worden gebruikt, vooral als u kleine deeltjes in de 
vloeistof heeft. De filter voorkomt dat de deeltjes, de asafdichting in de pompen, kleppen en andere 
componenten beschadigen. Als er een hoog luchtgehalte in het systeem is, verwijdert deze filter ook neerslag. 
Overleg met de filterleverancier over de optimale maaswijdte voor de by-passfilter. 

7 Ontluchten 
 
Luchtzakken of aanwezigheid van lucht in het systeem verhoogt het risico op corrosie. Voor een goed 
functionerend systeem, is het belangrijk om zoveel mogelijk lucht (gas dat zuurstof, kooldioxide, stikstof 
bevat) te verwijderen uit het systeem. 
 
Verschillende problemen kunnen voorkomen in slecht met lucht gereinigde systemen, zoals: 
 

• Verminderde pompcapaciteit  

• Minder warmteoverdracht 

• Corrosie, erosie 

• Afdichtingsproblemen 

• Regulatie problemen 

 

 
 

 Figuur 4a. De corrosiedriehoek Figuur 4b. De vuurdriehoek 
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Net als de vuurdriehoek, figuur 4b, kun je je de corrosiedriehoek voorstellen, figuur 4a, met de zijkanten 
overeenkomend met zuurstof, elektrische geleidbaarheid en corrodeerbaar materiaal. Verwijder zuurstof, 
warmte of brandstof en het vuur zal doven. Op 
dezelfde manier minimaliseert u corrosie door 
zuurstof te verminderen en / of corrodeerbaar 
materiaal. Hoeveel lucht een vloeistof kan 
oplossen hangt volledig af van druk en 
temperatuur. Hoge temperatuur en lage druk 
bindt minder gas dan lage temperatuur en 
hoge druk. Indien mogelijk, bij het opstarten of 
in een stroomomleiding, verwarm de vloeistof 
tot rond + 35 ° C, omdat dit het opruimen van 
lucht vergemakkelijkt. Zie ook sectie 10. "Het 
systeem opladen”. 
 
In vloeistoffen is lucht in verschillende 
vormen aanwezig: 

• Vrije lucht (luchtzakken, luchtbellen) 

• Gebonden lucht (opgelost in de 

vloeistof) 

De vloeistof kan meer lucht bij lage temperatuur en hoge druk oplossen, dan hogere temperaturen en een 
lagere druk zoals uitgelegd in figuur 5. 
 
 
Ontluchting wordt voornamelijk op de volgende manieren bereikt: 

 
               

 
 
- Handmatige of automatische luchtreinigers moeten geïnstalleerd zijn op alle hoge punten en 

moeten  worden geplaatst aan het einde van de stroomrichting van de buis, zie Afbeelding 6.  

- Als er automatische luchtreinigers worden gebruikt, moeten er afsluitkleppen worden geïnstalleerd 

tussen het systeem en de luchtreinigers. 

- Automatische luchtreinigers mogen alleen geopend zijn tijdens het vullen en onderhouden. Na 

verloop van tijd bestaat het risico dat het zwevende apparaat wordt geblokkeerd en dat de 

luchtreinigers in omgekeerde volgorde werken. Zie ook sectie 5 Expansievat.  

- Voor handmatige luchtreinigers moet u ervoor zorgen dat de lucht in een luchtcollectorklok komt. 

Dit geldt ook voor de automatische luchtreinigers die worden gebruikt tijdens het vullen, maar dan 

worden uitgeschakeld. 

De luchtafscheider (micro-bellenafscheider)  wordt geïnstalleerd waar de energiedrager op de warmste 
en laagste druk (retourleiding) staat. Alleen de micro-bellenafscheider verwijdert de vrije lucht in de 
vloeistof. Zie figuur 7 voor micro-bellenafscheider.  

Figuur 5. Oplosbaarheid van lucht in vloeistoffen 

Figuur 6. Plaats van ontgassers 

1. Handmatige ontluchter 

2. Automatische ontluchter 

3. Mircobubble ontgasser 

4. Adiabatische ontgasser 

5. Pomp  
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Onderdruk luchtreinigers (vacuümontgasser) - om afgebogen lucht uit het systeem te verwijderen, 
worden onderdruk luchtreinigers gebruikt, zie figuur 7. Het hoeft niet permanent met het systeem 
verbonden te worden. Normaal gesproken is het voldoende als de onderdruk luchtreinigers zijn 
aangesloten aan het begin van de operationele werking en voor een tijd daarna, afhankelijk van het 
volume van het systeem. Neem contact op met de leverancier van de subgroep luchtdruktreinigers 
voor meer informatie. 

                             
                             Luchtafscheider, micro-bellenafscheider     onderdruk luchtreiniger, vacuümontgasser  

 
 

 
Gebruik een afvoerpijp op alle luchtreinigers om externe corrosie te voorkomen. 

8 Druktesten  
 
Voor druktesten van het systeem kunnen verschillende methoden worden gebruikt, zoals lucht, stikstof of 
water. Voor een druktest heeft het gebruik van lucht of stikstof de voorkeur. Met druktesten met water heeft 
men minimale controle over hoeveel  water dater kan worden afgevoerd wanneer het systeem wordt 
geleegd. Water dat in het systeem achterblijft, veroorzaakt verdunning van de warmteoverdrachtsvloeistof, 
die een negatief effect heeft op het vriespunt en het remstofgehalte. 

9 Reiniging   
 
Reinig het systeem vóór het opladen grondig van vuil, lasresten en eventueel achtergebleven water uit de 
druktest en andere deeltjes. Sluit tijdens het installeren de uiteinden van de leidingen af om vuil en vocht te 
voorkomen van indringen.  
 
Let op! Schoonmaken is erg belangrijk, anders kunnen losse deeltjes corrosie veroorzaken of pompen en 
overige onderdelen beschadigen.  

Figuur 7. Extra ontgassingsapparatuur 
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10 Het systeem vullen  
 
Temper wordt altijd kant-en-klaar geleverd en mag niet worden verdund of gemengd met andere 
vloeistoffen. De nummers op het etiket geven de bevriezingsbeschermings temperatuur aan: Temper -20 ° C 
= vorstbeveiliging van -20 ° C. Voor het vullen van het systeem, is het raadzaam om een referentiemonster te 
verzamelen. 
 
Indien mogelijk kan het systeem vacuüm worden gepompt om 
het risico op luchtbellen te minimaliseren. Containers en tanks 
moeten geïsoleerd worden van het systeem om schade aan de 
materialen (implosie) te voorkomen. Controleer met de 
leverancier of geïnstalleerde componenten kunnen worden 
blootgesteld aan subdruk. Laad het systeem op, op het laagste 
punt en vul het langzaam om luchtzakken te voorkomen. Het 
opladen gebeurt met een aparte pomp of rechtstreeks van een 
tankwagen. Verhoog, indien mogelijk, de temperatuur in het 
systeem tot ongeveer + 35 ° C om het grootste deel van de 
microbellen in het systeem te verwijderen. Verhoging van de 
temperatuur van + 5 ° tot + 35 ° C vermindert de 
zuurstofoplosbaarheid in water met factor twee, zoals te zien 
is in figuur 8. Dit effect is vergelijkbaar voor Temper. Wisselend 
stop en start de circulatiepomp (dit betekent - het herhaaldelijk 
starten en stoppen van de pomp) zorgt ervoor dat de luchtbellen 
kunnen stijgen en door luchtreiniger verdwijnen. 

11 Opslag   
 
Temper moet altijd in goed gesloten containers worden bewaard. Dit is om verdamping en consequenties in 
viscositeit en dichtheid te voorkomen. Temper kan verkleuren door licht en is daarom lichtgevoelig. Gebruik 
daarom altijd niet-doorschijnende (donkere) opslagcontainers. Dit geldt zelfs voor containers die worden 
gebruikt voor extra vulling. In een goed gesloten container heeft Temper vrijwel onbeperkte opslagstabiliteit. 
Vloeistof dat uit het systeem is weggelopen, mag niet in open containers worden bewaard, omdat het kan 
worden beïnvloed door zonlicht, verdampen (vriespunt kan veranderen) en vuil kan verzamelen. 

12 Gebruik en onderhoud  
 
Inspecties van componenten. 
Het continue bewaken en onderhouden van de installatie betekent dat de levensverwachting toeneemt als  
lekken of fouten eerder worden ontdekt.  Controleer regelmatig de statische druk en componenten zoals 
pompen; kleppen enz., zodat ze naar behoren functioneren en er geen lekkages zijn. Als er lekkage optreedt, 
zou dit altijd onmiddellijk moeten worden herkend en vervolgens grondig gespoeld met water om externe 
corrosie te voorkomen.  
 
Storingen in de operatie.  
Lucht veroorzaakt meestal een verminderd vermogen, overmatige slijtage of lekken in het systeem, maar kan 
worden aangepakt door continue luchtzuivering. Als u problemen heeft met; corrosie, verdunning, hoog 
gasgehalte, lekkages of andere problemen , onderzoek altijd de oorzaak van de problemen, anders bestaat 
er een aanzienlijk risico dat het probleem opnieuw voorkomt.  
 
Analyse van warmteoverdrachtsvloeistof etc. 
Controleer de vloeistof regelmatig volgens de instructies op de locatie (testkit voor regeling van de pH waarde 
en bevriezingspunt  van Temper is beschikbaar via Temper Technology) of stuur een monster voor analyse. 
Om tot de juiste conclusies uit de analyseresultaten te komen, is het belangrijk om de informatie over de 
plant erbij te nemen voor een goede afronding van de analyse.  

Figuur 8. Opgeloste of gebonden 
zuurstof in zoet water (bij 
atmosferische druk) 
equipment 
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De volgende analyse moet uiterlijk drie maanden na het innemen van de plant worden uitgevoerd en daarna 
met regelmatige tussenpozen van 12 maanden: 
 

- De dichtheid van de vloeistof  

- De pH van de vloeistof (nominale pH-waarde: 8-9) 

- De concentratie van metaalionen / corrosieproducten  

- De concentratie van het corrosiewerende additief in de vloeistof 

Er moet een monster genomen worden binnen 3 maanden na het opladen van het systeem en kan gratis 
worden verzonden naar Temper Technology voor analyse. 
 
Temper Technology kan op verzoek ook blauwe kleurstof leveren om te differentiëren van andere 
vloeistoffen of om lekdetectie te vergemakkelijken 
 
Neem contact op met uw distributeur of Temper Technology voor meer informatie. 

13 Conversie  
 
Als u van een ander type energiedrager naar Temper converteert, is een grondige herziening en herziening 
van het systeem van essentieel belang. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de geïnstalleerde componenten 
compatibel zijn met Temper en dat het systeem op de juiste manier wordt gereinigd. Neem voor meer 
informatie contact op met Temper Technology.  

NOTITIE! Aanzichten en aanbevelingen hierboven zijn gebaseerd op onze huidige ervaring en 
kunnen in de toekomst worden herzien. Als u na het lezen van deze systeemhandleiding nog 
steeds vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Temper Technology.  


