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Aiemmissa aluskatteen lämmi-
tysjärjestelmissä käytettiin muo-
viputkia, jotka happi pystyi lä-
päisemään. Teknologia on sen jäl-
keen kehittynyt pisteeseen, jossa 
on nyt mahdollista valmistaa sel-
laisia aluskatteen lämmitysput-
kia, joissa hapen leviäminen on 
käytännössä estetty. Venttiilit, 
kierteiset liitokset, kiertopum-
put, säätelijät, automaattiset il-
mauslaitteet ja vialliset paisun-
tasäiliöt ovat kuitenkin edelleen 
mahdollisia merkittäviä ha-
penoton lähteitä. Hapen leviämi-
nen lämmitysveteen, järjestel-
män veden liian matala pH-arvo 
ja noussut sähkönjohtavuus voi-
vat johtaa korroosioon ja lämmi-
tysjärjestelmän tukkeutumiseen 
korroosioaineiden vuoksi. Perin-
teisesti kaikkein yleisin kor-
roosiosuojausmenetelmä on ol-
lut kemiallisten korroosionesto-

aineiden lisääminen. Monissa ta-
pauksissa se kuitenkin todettiin 
tehottomaksi tarjoamaan aktii-
vista suojausta halkeamissa tai li-
ka- tai ruostekerääntymien alla, 
joten tämä menetelmä ei pysty-
nyt tarjoamaan tyydyttävää rat-
kaisua ongelmaan. Lisäksi oli kal-
lista ja aikaa vievää valvoa, että es-
toainetta lisättiin oikeita mää-
riä.Lämmönvaihdinten käyttämi-
nen järjestelmän erottamiseen 
lämmityspiiriin ja kuumavesipii-
riin lopulta vain jakaa ongelman 
kahteen osaan ilman, että saavu-
tetaan aktiivinen korroosiosuoj-
aus. Modernit lämmitysjärjestel-
mät ovat herkempiä korroosion, 
kalkin ja muiden kerääntymien 
merkeille.

Korroosioaineiden tukkimia aluskatteen lämmitysputkia

Tukkeumia ohjausventtiileissä ja pumpuissa

Läpisyöpynyt kuumavesisäiliö

Vesivahinkoon johtavia reikiä jäähdyttimissä

Korroosion aiheuttamien kaasujen meluisa liike

Kasvanut tehonkulutus epäsäännöllisestä lämmön jakautumisesta

Mahdolliset ongelmat



Kolminkertainen mielenrauha
lämmitysveden puhdistukseen

2) Anodinen suojaus
ELYSATOR-korroosionestojärjestelmä

1) Kaasunpoisto
Pienten ilmakuplien poisto

3) Magneettisuodatin
Lietteenpoisto ja puhdistus

Uusi ELYSATOR trio

Kaasut liukenevat kylmään 
veteen ja vapautuvat 
myöhemmin taas, kun vesi 
lämpiää. Tämä tuottaa pieniä 
kaasukuplia, samankaltaisia 
kuin kivennäisvesilasissa 
(tunnetaan myös ”Henryn 
lakina kaasun imeytymisestä 
nesteeseen”).
Lämmitysjärjestelmässä vesi 
jäähtyy jäähdyttimissä ja 
lämmityspiireissä. Täällä vesi 
”hengittää sisään” kaasuja, 
vapauttaen ne uudestaan 
kuumavesisäiliössä lämmityk-
sen jälkeen.
Valitettavasti nämä pienet 
ilmakuplat kulkeutuvat 
mukana vedenkierrossa, 
koska ne nousevat pintaan 
liian hitaasti virtausno-
peuteen verrattuna. 
Vakiomalliset automaattiset 
ilmanpoistimet pystyvät 
poistamaan vain liikkumatto-
mat ja suuremmat ilmataskut.
Pienten ilmakuplien poistami-

seen tarvitaan erikoissuunni
teltu suodatin. Hienot 
kaasukuplat tulee siepata ja 
yhdistää. Kun iso kupla on 
muodostettu, se kelluu 
tarpeeksi noustakseen 
ylöspäin liikkumattomalle 
alueelle, josta se sitten 
poistetaan järjestelmästä 
automaattisella ilmanpoisti-
mella.
Jos lämmitysvedestä 
poistetaan kaasu sen jälkeen, 
kun se on lämmitetty 
kuumavesisäiliössä, tämä 
tuottaa vettä, jossa on 
ihanteelliset olosuhteet 
kaasun liukenemiselle.
Siksi ELYSATOR trio toimii 
”pumppuna”, käyttäen 
hyväkseen piirin lämpötila-
eroa ilman ja kaasun 
poistamiseen järjestelmästä.
Tämä tarkoittaa, että jopa 
lämmitysjärjestelmän 
korkeimpiin pisteisiin kerätty 
ilma voidaan liuottaa veteen 

ja sitten suodattaa pois.
Jatkuvasti, tehokkaasti ja 
ilman ulkoista virtalähdettä.
Kierrätysmelu ja ilmataskut 
häviävät, pumput kestävät 
pidempään ja korroosio pysyy 
aisoissa. Suodatinyksikkö on 
valmistettu ruostumattomas-

ta teräksestä, eikä käytännös-
sä kulu ollenkaan. Kaasujen 
liukoisuus veteen (2 baarin 
paineella).
Kun lämpötila nousee, vesi 
pystyy pidättämään vähem-
män liuenneita kaasuja, ja 
kaasukuplat vapautuvat.

1 Kaasunpoisto)
Kaasujen liukoisuus veteen (2 baarin paineella)

Lämpötilan noustessa kaasun liukoisuus veteen 
vähenee. Pieniä ilmakuplia muodostuu.
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Vedä magneetti sisään

Sulje laskuputki

Avaa laskuputki

Elektrolyytti
(vesi)

Mahdollinen
erotus
teräkselle/
magnesiumille

Elektrokemiallinen reaktio
uhrautuvassa anodissa

Mittari/
tarkastus

Magnesium, happi ja vesi tuottavat 
magnesiumhydroksidia ja vettä

Katodi

Kierrätys

Anodi

Elektronivirtaus

Liuennut happi mg/l PH-arvoSähkönjohtavuus µS/cm

Reaktiosäiliö, joka sisältää 
erittäin puhtaita mag-
nesiumanodeja – ELYSATOR 
– asennetaan lämmitysjär-
jestelmän ohituspiiriin.
Reaktio liuokseen sekoittu-
van uhrautuvan metallin
(magnesium) kanssa vähen-
tää ilmassa olevan happipi-
toisuuden leviämisen veteen
merkityksettömälle tasolle.
Tässä prosessissa tuotettu
magnesiumhydroksidi auttaa
nostamaan pH-arvon opti-
mialueelle.  Riippuen veden
koostumuksesta järjestel-
mässä, sen sähkönjohtavuus
putoaa sitten osittaisen saos-
tumisen ansiosta, mikä vä-

hentää veden kovuutta.
Tuloksena on emäksinen ve-
si, jossa on vähän suoloja ja 
jonka happipitoisuus on mini-
maalinen. Korroosiovaurio 
on epätodennäköinen järjes-
telmissä, jotka sisältävät täl-
laista vettä.
Veden virtauksen mukana 
kulkevat korroosiojäämät ke-
rääntyvät ELYSATOR-
laitteeseen lietteen poistoa 
varten palauttamisvaihees-
sa, kunnes vesi on kirkasta.
Voimakkaasti saastuneet ja 
kemiallisesti käsitellyt vedet 
tulee huuhdella huolellisesti 
läpi ennen ELYSATOR-
laitteen sovittamista (esim. 

käyttämällä SANOL H-15).
Myöhempi ylläpito pitää si-
sällään vain anodien vaih-
don 3-5 vuoden välein; 
ELYSATOR-laite toimii ilman 
ulkoista virransyöttöä ja il-
man kemiallisia lisäaineita.
ELYSATOR-laite on mark-
kinajohtaja kor-
roosiosuojauksen alalla ja si-
tä on käytetty onnistuneesti 
yli 30 vuoden ajan lämmitys- 
ja jäähdytysjärjestelmissä. 
Prosessi sopii yhtä hyvin uu-
sien laitteistojen suojauk-
seen kuin olemassa olevien 
järjestelmien tervehdyttämi-
seen.

Jotta lietekerääntymät 
eivät tukkisi lämmityspiire-
jä ja tarjoaisi suotuisia 
paikkoja korroosiolle, liete 
tulee suodattaa pois 
lämmitysjärjestelmästä.
Tavanomaiset lietteenke-
rääjät toimivat painovoi-
maperiaatteella; ne eivät 
kuitenkaan poimi pieniä 
hiukkasia täydellä virtaus-
nopeudella.
Uusi ELYSATOR trion 
magneettisuodatin tarjoaa 
aktiivisen lisäsuodatuksen 
käyttämällä erittäin 
voimakasta pysyvää 
magneettia. Laite käyttää 
hyväkseen korroosiohiuk-
kasten magneettista 
vetovoimaa. ELYSATOR 
trion ainutlaatuinen 

ominaisuus on se, että 
magneetti on sijoitettu 
laitteen ulkopuolelle ja sillä 
on 220 newtonin massiivi-
nen vetovoima.
Tämän avulla liete voidaan 
poistaa samalla, kun 
lämmitys on yhä käynnissä.
Magneetin vetäminen 
sisään vapauttaa kor-
roosiohiukkaset, jotka 
voidaan sitten helposti 
poistaa lietteenpoistoput-
ken kautta.
Laitteen avaaminen tai 
magneetin poistaminen ei 
ole tarpeen.
Tämä teknisesti elegantti 
ELYSATOR trio -ratkaisu oli 
todellinen haaste kehi-
tysinsinööreillemme.
Kokonainen suodatin täytyi 

rakentaa ruostumattomas-
ta teräksestä, koska 
tavallinen teräs olisi 
estänyt magneettikentän.
Huipputekninen magneetti 
tehtiin myös harvinaisten 
maametallien seoksesta 
(NdFeB), joka pakkaa 
uskomattoman 22 kg 
vetovoiman kolikon 
suuruiseen kokoon.
Tämä tarkoittaa, että 
ELYSATOR trio käsittelee 
jopa pienimmät lietehiuk-
kaset.



ELYSATOR trio tarvitsee vähän huoltoa. Käyttömittari osoittaa anodisen suojauksen 
tason. Se on itsesäätöinen. Mitä suurempi neulan taipuma, sitä voimakkaammin laitetta 
on pyydetty toimimaan. Anodin vaihtaminen on yksinkertaista ja tapahtuu joka 2-4 
vuoden välein, kun neula siirtyy punaiselle alueelle.
Pienten ilmakuplien poistojärjestelmä ei tarvitse huoltoa. Liete tulisi poistaa 
magneettisuodattimesta tarvittaessa, mutta vähintään kerran lämmityskaudessa. 
Lämmitysjärjestelmä voi olla käynnissä lietteenpoiston aikana, minkä omistajat voivat 
itse tehdä helposti ja nopeasti. Jos lämmityslaite on voimakkaasti kerääntymien tukkima, 
se tulisi huudella läpi ennen laitteen asentamista; suurien jäämämäärien suodattaminen 
pois veisi muuten liian kauan. Kaikki kemialliset lisäaineet tulee myös poistaa vedestä 
täysin ennen laitteen ottamista käyttöön.

Käyttö ja
huolto

ELYSATOR trio asennetaan 

tavallisesti suoraan kuuma-

vesisäiliön jälkeen pääjärjes-

telmän putkeen.

Tämä on mahdollista putkiin, 

joiden halkaisija on enintään 

1 ½”.

Järjestelmissä, joissa putket 

on isompia, ELYSATOR trio 

voidaan sijoittaa ohituspiiriin 

tai haaroituspiiriin.

Suurikokoisissa asennuksissa 

on tehokkaampaa käsitellä 

vesi erillisissä alapiireissä.

Tässä tapauksessa asennam-

me ELYSATOR trion yksittäis-

ten lämmitysyksikköjen tai 

ala-asemien virtausputkeen.

Anodinen suojaus on suunni-

teltu veden kokonaistilavuu-

delle 1500 l. Useita laitteita 

voidaan yhdistää suurempiin 

järjestelmiin.

Miksi asennat ELYSATOR 

trion lämmitysjärjestelmien 

virtausputkeen?

Kaasunpoisto toimii parhaiten 

piirin kuumimmassa pistees-

sä. Lämmitysjärjestelmässä 

tämä on virtausputki ja jääh-

dytysjärjestelmissä paluuput-

ki.

Eikö lietesuodatin kuulu aina 

pääpaluuputkeen?

Ei. Se ei milloinkaan pysty suo-

dattamaan muuta kuin kiertä-

viä hiukkasia.

Joten suodatin voidaan sijoit-

taa mihin tahansa järjestel-

män pisteeseen, jossa virtaus 

on hyvä.

Hiukkaset, jotka voivat tukkia 

aluskatteen lämmitysjärjes-

telmän, kuljetetaan virtaus-

putken läpi. Joten suodatti-

men asentaminen virtausput-

keen on järkevää.

Toimiiko kaasunpoisto edel-

leen haaroituspiirissä, esim. 

aluskatteen lämmitysyksi-

kössä?

Aina! Jäähdytysvesi paluuput-

kesta lämmitetään sekoitta-

malla siihen kuumaa vettä, 

mikä tuottaa välittömästi pie-

niä kaasukuplia.

On erityisen käytännöllistä suo-

rittaa kaasunpoisto lämmi-

tysyksikön piirin sisällä, jos 

kaasu pääsee järjestelmään 

täällä, esimerkiksi siinä, missä 

aluskatteen lämmitysputket 

eivät ole kaasutiiviitä.

Onko ELYSATOR trio yhä teho-

kas ohituspiirissä?

Totta kai, vaikka suorituskyky 

laskee putkessa, jonka virtaus

nopeus on pienentynyt. 

Suorituskykyä voidaan edel-

leen tehostaa lisäämällä järjes-

telmään lisälaitteita.

Ovatko sulkuhanat ennen ja 

jälkeen ELYSATOR trioa välttä-

mättömiä?

Suosittelemme voimakkaasti 

niiden asentamista huoltoa var-

ten, koska muutoin koko järjes-

telmä tulee laskea tyhjäksi. 

ELYSATOR triosta liete voidaan 

poistaa samalla, kun lämmitys 

on yhä käynnissä.

Mitä tapahtuu, jos 2500 l jär-

jestelmään asennetaan vain 

yksi ELYSATOR trio?

Yksi ELYSATOR trio järjestel-

mässä, joka sisältää yli 5'000 l 

vettä, ei yhtäkkiä tule täysin 

tehottomaksi, se on vain suh-

teellisesti vähemmän tehokas. 

Suorituskykyä voidaan kuiten-

kin edelleen tehostaa lisäämäl-

lä järjestelmään lisälaitteita.

Asianmukainen asennus
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 580 mm
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Trio 10

< 500 l
3< 3 m /h

   1 “ 
  6 bar 
   80° C

Trio 15

< 1'500 l
3< 5 m /h

1 1/2 “
  6 bar 
   80° C

Trio 25

< 5'000 l
3< 7 m /h

1 1/2 “ 
  6 bar 
  80° C

Trio 25

 750 mm
 290 mm
107.5mm
 360 mm

 225 mm
1 1/2 “ 
 3/4 “

Trio 10

Trio 15/25

Trio 10 Trio 15/25

1017

7 hyvää
syytä

Ensimmäinen laite, jossa yhdistyy kolme hyväksi todettua korroosiosuojaustoimenpidettä.

Täysi luottamus siihen, että lämmitysjärjestelmäsi säilyttää arvonsa, vanhana tai uutena.

Laadukas valmistustekniikka, joka on saavutettu vuosien tutkimus- ja kehitystyöllä.

Sveitsin laatutuotteen kestävästä ruostumattomasta teräksestä materiaaleja.

Ympäristöystävällinen teknologia, joka toimii ilman ulkoista virtalähdettä ja kemikaaleja.

Itsesäätöinen, vaatii vain vähän huoltoa.

Laitteen toimintaa voi mitata ja seurata.

Tekniset tiedot

Mitat mm: nä

A Kokonaiskorkeus
B Kansi - liitäntä
C Seinä - liitäntä
D Kokonaispituus

Sis. kytkennät
E Leveys
F Liitännät
G Laskuputki

Astian materiaali: ruostumaton teräs

Eristys: metallilevyllä päällystetty vaahtomuovi

Suorituskykytiedot:

Laitteen tilavuus:
Kierrätyksen enimm.nopeus:
Liitäntä:
Enimmäistyöpaine:
Enimmäistyölämp.:

Vähimmäis-
päätila: 80 mm

Vähimmäis-
päätila: 330 mm
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Flow resistance

1 ilmakello
2  tiiviste
3  varoventtiili
4  elysator-mittari
5  teräskotelo
6  säiliö

Toimituksen sisältö

Virtauksen suunta vasen tai oikea

7  tiivisteet
8  urosliitin 1 ½”
9  naarasliitin 1 ½”

 10  magneetti  
 11  tyhjennysventtiili




