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PASPORT NÁDOBY
Tlakové a expanzní nádoby
Pro systémy pitné a teplé vody

EDS GLOBAL
(Překlad ze slovenského originálu)

Výrobce
Výhradní dovozce pro
SR a ČR
Název nádoby
Výrobní číslo
Rok výroby nádoby
Typové označení nádoby

EDS PRES TEKN.VE KALIP EKIP.MAK.INS.SAN.VE TIC.LTD.STI.
Caybasi Yenikoy Mah.50 Nolu Sk. No:4 Erenler Sakarya

BELUMI PUMPY spol. s r.o
Vinohrady 10
94067 Nové Zámky
Tlaková nádoba s gumovým vakom vymeniteľným
alebo s membránou.

1. Pokrytí modelů

Všechny vertikální a horizontální membránové nádrže do 10 000 litrů s přírubovým připojením a
vyměnitelnými vaky ale nevyměnitelnými membránami.

2. UPOZORNĚNÍ:

Předtím, než se pokusíte nainstalovat nádrž, důkladně si přečtěte tuto příručku. Výrobce této nádrže
nezodpovídá za žádné škody způsobené nedodržením instrukcí na instalaci a údržbu uvedených v této
příručce. Pokud při instalaci této nádrže narazíte na potíže s dodržováním pokynů, neměli byste
pokračovat, ale přenechat kvalifikovanou osobu vykonat instalaci a údržbu této nádrže.

3. O výrobku

Nádrže EDS GLOBAL jsou tlakové (expanzní) nádoby s vakem a nebo membránou, které oddělují vzduch od
vody. Membrána je navržená tak, aby držela vodu, zatímco vzduch je udržovaný v prostoru mezi
membránou a vnitřní stěnou nádrže. Bez vody je vnitřek nádrže obsazený výlučně membránou a
vzduchem. Když voda pronikne do membrány, membrána se roztáhne, aby získala objem vody a vzduch se
stlačí. Vnitřní prostor membrány je pod tlakem.

4. Aplikace

Nádrže EDS GLOBAL jsou vhodné pro tlakové systémy čerpadel, expanzi objemu ohřevu vody, vodní
chlazení a solární topné systémy. Při aplikacích s chladící vodou nesmí obsah glykolu překročit 50%
celkového objemu kapaliny. Tato nádrž není vhodná pro olej a jiné uhlovodíky. Před použitím jakýchkoliv
chemických přísad prosím konzultujte použití s dodavatelem nádrže.

5. Technická charakteristika – omezení provozu
Typ Membrány
Pracovní teplota
EPDM

-20° C to 100° C

-4°F to 212° F

Butyl

-20° C to 100° C

-4°F to 212° F

Tlakové rozhraní

Maximální pracovní tlak

-10xx

10 barů

145psi

-16xx

16 barů

232 psi

-25xx

25 barů

362 psi

6. Bezpečnostní příručka

Vždy dodržujte všeobecné bezpečnostní pokyny!

7. Skladování a manipulace

Z bezpečnostních důvodů nesmí během skladování nebo manipulace přesáhnout tlak 4 bary (60 PSI).
Při nastavování pro provoz neupravujte tlak před naplněním nad maximální provozní tlak.
S nádržemi manipulujte opatrně. Vždy dávejte prioritu bezpečnosti osob obsluhujících zařízení, stejně jako
jiných osob, zvířat a zařízení v blízkosti. Nádrž nepoužívejte, pokud jsou viditelné poškození způsobené
přepravou nebo manipulací. Pokud je hmotnost nádrže vyšší než 30 kg, používejte zdvihací a dopravní
zařízení, abyste předešli zraněním osob nebo poškození nádrže a nebo okolí.

8. Instalace a obsluha

Nikdy neotvírejte ani nerozebírejte tlakovou nádrž silou. Nádrže EDS GLOBAL by měli být v provozu v rámci
limitů teploty a tlaku nádob. Pouze autorizovaní technici, školení v dimenzovaní a instalaci EDS GLOBAL by
měli instalovat nádrž. Před instalací se ubezpečte, že autorizovaný technik potvrdil správné nastavení
velkosti nádrže. Autorizovaný technik by měl zajistit, aby se přetlak vzduchu podle požadavků systému.
Na nastavení přetlaku se může použít pouze vzduch anebo dusík. Nepoužívejte žádné jiné druhy plynů.

9. Pozor!

Provoz nádrže při nesprávném přetlaku způsobí neplatnost záruky na produkt. Nenastavujte tlak před
zprovozněním nad maximální provozní tlak!
Pokud chcete chránit nádrž před přetlakováním systému, důrazně doporučujeme používat ventil na
omezení tlaku, který je pod maximálním pracovním tlakem nádrže. Aby se zabránilo korozi v důsledku
bludného a galvanického proudu, systém musí být správně uzemněný podle místních elektrických a
instalačních kódů a standardů. Nepoužívejte tuto expanzní nádobu s chemikáliemi, rozpouštědly,
ropnými produkty, kyselinami anebo libovolnými kapalinami, které mohou být pro samotnou nádobu
poškozující.
Při použití jako součást topného systému se ujistěte, že dodávaná membrána odpovídá provozní teplotě
systému. Dále jasně označte vhodným způsobem, že voda ve vnitřku nádrže je velmi horká a může
způsobit popáleniny.

10. Údržba

Vysoce kvalitní butylové anebo EPDM membrány minimalizují únik předběžně naplněného vzduchu z
nádrže. Přesto by nádrže EDS GLOBAL měl pravidelně kontrolovat a udržovat vyškolený personál.
Pro EPDM membrány doporučujeme čtvrtletní kontroly pro membrány Butyl dvakrát ročně.
Upozornění: Před vykonáním jakékoliv údržby se ujistěte, že systém je vypnutý, bez elektrické energie.
Pokud potřebujete odstranit jakékoliv časti, ujistěte se, že nádrž neobsahuje vzduch ani vodu předtím, než
se tak stane. V rámci údržby doporučujeme, aby se kontrolovalo, zda není membrána porušená, zda je
kvalita vody v pořádku a zda je správný přetlak vzduchu

11. Kontrola vaku

Stlačte plnící ventilek vzduchu. Pokud voda vytéká z ventilu, vak je roztrhnutý.
Kontaktujte autorizované servisní středisko a požadujte o výměnu vaku.

12. Kontrola kvality vody

Odeberte vodu ze systému a zkontrolujte kvalitu vody. Pokud má voda červenavou anebo podivuhodnou
barvu anebo je velmi tvrdá anebo obsahuje ložiska nerostů, nejprve odstraňte tento problém. Před
použitím systému se ujistěte, že kvalita vody je přijatelná.

13. Předběžná kontrola tlaku

Před kontrolou a úpravou přetlaku nejprve vypusťte vodu z nádoby. Obnovte přetlakovaní podle
systémových požadavků. Požadavky na předepsaný tlak systému by měl být uveden na typovém štítku.
Pokud je to možné, zkontrolujte nádrž s pěnou, aby jste prověřili jakékoliv netěsnosti anebo praskliny.

14. Přetlak vzduchu

Požadované nastavení přetlaku vzduchu závisí na použití.
Pro tlakové systémy čerpadel s použitím standardního tlakového spínače se doporučuje přetlak nastavit
na hodnotu o 0,2 barů (2 psi) nižší, než je zapínací tlak systému.
Například při nastavení tlaku 2-4 bary (ZAP/VYP) je přetlak nádrže potřeba nastavit na 1,8 baru.

Pro systémy s konstantním tlakem (CPS) – ( frekvenční měnič ) je přetlak typicky nastavený na přibližně
70% cílového provozního tlaku systému.
Jakmile je pro CPS nastavené vícero nastavených hodnot, nastavení přetlaku je založené na nižší
požadované hodnotě. Procentuální faktor se může měnit v závislosti od použití.
Při roztahování horkou vodou anebo chlazení vody je přetlak nastaven na tlak v systéme.
Například jako expanzní nádrž pro ohřívač vody instalovaný v systéme posilovače 2-4 bary, přetlak je
třeba nastavit na 4 bary.

15. VÝSTRAHA:

1. Použijte vhodný pojistný ventil na omezení tlaku. Nedodržení instalace pojistného ventilu může mít za
následek výbuch nádrže v případě poruchy systému anebo přetlaku, což může mít za následek poškození
majetku, vážné zranění anebo smrt.
2. Pokud má tlaková nádrž únik anebo korozi anebo poškození, nepoužívejte ji.
3. Všechny nádrže EDS-GLOBAL jsou určené na použití s pitnou vodou a také v otevřených systémech
s pitnou vodou. Nepoužívejte tyto produkty na aplikace v uzavřených okruzích. Je zakázané.
4. Chraňte svoji nádrž, potrubí a všechny komponenty systému před mrazem.
Výrobce není zodpovědný za jakékoliv poškození vody v souvislosti s těmito nádržemi.
Tlakové nádoby membránové se nedají opravit výměnou vaku, protože mají nevyměnitelnou zalisovanou
membránu. !

16. Příklad sestavy vodárny s čerpadlem:

17. Pro tlakové nádoby s vyměnitelným vakem platí:
17a. Výměna vaku

EDS GLOBAL tanky jsou vybavené kvalitním vakem, který se může nahradit, pokud je poškozený.

18. Kroky správné výměny vaku :

1. Odpojte zásobník od připojení systému.
2. Uvolněte vzduch a odtok vody z nádrže.
3. Opatrně položte nádrž na bok. Zabraňte poškození povrchu nádrže.
4. Odstraňte připojovací přírubu (dno nádrže).
5. Pokud je to možné, odšroubujte závěsnou matici umístněnou v horní časti nádrže. Tato matice se
připojuje k závěsu na připojení vaku
(plus prodlužovací tyč pro určité velkosti – prodlužovací tyčí disponuje jen autorizovaný servis).
Doporučujeme výměnu autorizovaným servisem – předejdete komplikacím.
6. Odstraňte vnitřní vak přes přístup k přírubě na spodním otvoru.
7. Odpojte závěsný spoj (plus prodlužovací tyč) od vaku. Toto se opětovně použije, proto vyčistěte závěs
před instalací náhradního vaku.
8. Připojit připojovací závěs na nový vak. Při jednodílných závěsech je to vykonané zasunutím závěsu přes
vak a vytáhnutím přes horní otvor. Při dvojdílných závěsech je spodní část podobně připojená přes vak;
horní konec je potom připojený ke spodní časti v horní časti vaku.
9. Vak musí byť nyní umístněný ve vnitřku nádrže. Připojte drát anebo jiný nástroj tak dlouhý, jako je nádrž
do vakového závěsu. Tímto můžete vložit vak do nádrže a vytáhnout horní částí nádrže. Dávejte pozor, aby
jste nepoškodili vak tím, že se vyhnete kontaktu so spodním otvorem příruby.
10. Když vakový závěs prochází horní částí nádrže, částečně jej zajistíte pomocí závěsné matice z kroku 5.
11. Namontujte zpět připojovací přírubu a dbejte na to, aby se šrouby vyrovnali s otvory vaku.
Nepřetahujte šrouby.
12. Utáhněte horní matici. Nepřetahujte, jinak se vak může poškodit.
13. Prostřednictvím plnícího ventilku, naplňte nádrž vzduchem na tlak 2 bary – postupujte podle instrukcí
v bode přetlak vzduchu. Zkontrolujte netěsnosti okolo vzduchového ventilu, manometru, závěsné matice a
připojovací příruby.
14. Nastavte nádrž vzpřímeně a připojte ji k systému, jako předtím. Nádrž nastavte tak, aby jste napravili
tlak v systému.
Aby se zabezpečila maximální životnost vaku, můžete alternativně vyplnit vzduch a vodu na požadované
nastavení tlaku. Tým se zabráni expanzním šokům a případnému vydírání vaku.

19. Odborné kontroly a skúšky

Pro provoz tlakových nádob platí EN 13831, PED 97/23/EC a příslušné národní normy.
Každá nádoba musí byť kontrolovaná z venku, vizuálně aspoň jednou za rok.
Po uplynutí pěti let provozu se kontroluje těsnost nádoby.
Po skončení životnosti je potřebné z nádoby odstranit výrobní štítek a při likvidaci postupovat
v souladu s platnými předpisy.

20. Příklad instalace do systému s povrchovým čerpadlem :

21. Příklad instalace do systému s ponorným čerpadlem :

22. Příklad instalace do topného systému :

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobca
Názov: EDS PRES Tekno. VO KALIPA MAK.INS TAAH.SAN.TIC.LTD.STI
Adresa: Caybasi YeniKöy Mah. 50 No'lu Sok. No: 4 Erenler / Sakarya

Prohlašujeme, že naše níže uvedené výrobky splňují požadavky
směrnice 2014/68/EU pro tlakové zařízení.
Popis produktu: Tlakové nádoby s pevnou membránou
Ochranná známka: - Model: EDS Global
Rok výroby: 2017
Modely: Přiložený seznam
Kapacita: 2LT do 500 lt
Pracovní tlak : 6 Bar, 8 Bar, 10 Bar, 16 Bar, 25 Bar
Zkušební Tlak – testovací data: 9 Bar, 12 Bar, 15 Bar, 24 Bar, 37,5 Bar
Max / min teplota: -10 C do 100C
Příslušné EC směrnice: 2014/68/EU
Postup posuzovaní shody: Modul B+D
Příslušné harmonizované normy: EN 13831
Název – číslo notifikované osoby : CONTROLTEST LTD. - NB: 2413
Osvědčení: CE-0087 ChH-15.12.2017
CE Marketingového data: 18.12.2017
Systém certifikace společnosti:
Název: CONTROLTEST LTD. - NB: 2413
Osvědčení a datum: CE-0087 ChH-15.12.2017
Zodpovědná osoba za technickou dokumentaci: Mesude Deniz
Umístnění a archivace technických dokumentů: EDS CEZ SAKARYA FABRIKA / Caybasi
YeniKöy Mah. 50 No'lu Sok. No: 4 Erenler / Sakarya
Podepsal jménem výrobce
Jméno: Erdal Deniz
Pozice: generální manažer
Místo, datum: 18. 12. 2017

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce
Název: EDS PRES Tekno. VO KALIPA MAK.INS TAAH.SAN.TIC.LTD.STI
Adresa: Caybasi YeniKöy Mah. 50 No'lu Sok. No: 4 Erenler / Sakarya

Prohlašujeme, že naše níže uvedené výrobky splňují požadavky
směrnice 2014/68/EU pro tlakové zařízení.
Popis produktu: Tlakové nádoby s vyměnitelným vakem – membránou.
Ochranná známka: - Model: EDS Global
Rok výroby: 2017
Modely: Přiložený seznam
Kapacita: 2LT do 10.000 lt
Pracovní tlak : 6 Bar, 8 Bar, 10 Bar, 16 Bar, 25 Bar
Zkušební tlak – testovací data: 9 Bar, 12 Bar, 15 Bar, 24 Bar, 37,5 Bar
Max / min teplota: -10 C do 100C
Příslušné EC směrnice: 2014/68/EU
Postup posuzování shody: Modul B+D
Příslušné harmonizované normy: EN 13831
Název – číslo notifikované osoby : CONTROLTEST LTD. - NB: 2413
Osvědčení: CE-0087 ChH-15.12.2017
CE Marketingového dáta: 15.12.2017
Systém certifikace společnosti:
Název: CONTROLTEST LTD. - NB: 2413
Osvědčení a datum: CE-0087 ChH-15.12.2017
Zodpovědná osoba za technickou dokumentaci: Mesude Deniz
Umístnění a archivace technických dokumentů: EDS CEZ SAKARYA FABRIKA / Caybasi
YeniKöy Mah. 50 No'lu Sok. No: 4 Erenler / Sakarya
Podepsal jménem výrobce
Jméno: Erdal Denie
Pozice: generální manažér
Místo, datum: 18. 12. 2017

Naša značka: GH/M100115
19.4.2010
SEFA SRL

Via Del Lavoro,
9 Sant'Alberto
(RA) Taliansko

Vážený pán,
WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
„POLOŽKY, KTORÉ PLNE VYHOVELI TESTOM ÚČINKOV NA KVALITU VODY – BS 6920“
Odvolávame sa na vašu žiadosť pre materiál(y) popísaný nižšie, ktorý má byť schválený na základe
výsledkov testov účinkov na kvalitu vody. Tieto testy boli vykonané na popísanom produkte(toch). Na
základe tejto skutočnosti bolo rozhodnuté, že neexistuje žiadna námietka proti používaniu tohto
produktu(tov) za predpokladu, že zdroj, charakter a výrobné procesy zložiek a produktov zostanú
nezmenené. (Pozrite poznámky na druhej strane).
GUMY - ETYLÉN-PROPYLÉN-DIÉN MONOMÉR (EPDM) - KOMPONENTY 5360
SEFA 5070. Čiernej farby, vstrkované, ošetrené peroxidom, EPDM vak. Shoreova tvrdosť 60°.
Testovanie vnútorného polomeru 1,29 mm pre použitie v studenej a vode do 85°C.
Skúšobná správa: MA4011/A
SEFA SRL
1002529
Položka bude zodpovedajúcim spôsobom tak, ako je uvedená vyššie, zapísaná do online
katalógu Water Fittings Directory, Časť dva v sekcii s názvom „Materiály, ktoré plne vyhoveli testom
účinkov na kvalitu vody“.
Prosím, venujte pozornosť vyjadreniu na druhej strane. Výrobcovia alebo žiadatelia môžu vo svojich
predajných brožúrach citovať len termíny, ktoré sú použité v tomto liste, konkrétne vyjadrenie, že
produkt tak, ako je uvedený, vyhovel testom účinkov na kvalitu vody, je vhodný pre použitie v kontakte
s pitnou vodou, a že odkaz na produkt bude zahrnutý v sekcii Materiály, Časť dva, online katalógu
Water Fittings Directory: tento popis je možné skrátiť ako„Water Regulations Advisory Scheme Schválený materiál" alebo „WRAS - Schválený materiál“. Schválenie tohto výrobku neznamená
schválenie jeho mechanických alebo fyzikálnych vlastností pre akékoľvek použitie.
Technická komisia WRAS si vyhradzuje právo na prehodnotenie schválenia. Tento produkt bude
automaticky prehodnotený auditom v mesiaci február 2015.
S pozdravom,
Gareth Harris
Správca schválení

WRAS Water Regulations Advisory Scheme

Water Regulations Advisory Scheme
30 Fern Close, Pen-y-Fan Industrial Estate,
Oakdale, Gwent NPt 1 3EH. Spojené
kráľovstvo
Tel: 01495 248454. Fax: 01495 249234.
E-mail: info@wras.co.uk Webová stránka: www.wras.co.uk

18. Záruka a záruční podmínky

Záruční lhůta je 24 měsíců a její začátek je den prodeje tlakové nádoby. Během trvaní záruční
lhůty výrobce zodpovídá za zjištěné vady materiálu anebo za zjištěné výrobní vady.
Podstatnou podmínkou při uplatnění nároku na uznání reklamace kvality je předložení platného
záručního listu.
Záruční aj pozáruční servis zabezpečuje výše uvedený dovozce.

19. Vyměnitelné vaky pro tlakové nádoby

POZNÁMKY :

POZNÁMKY :

OSVĚDČENÍ O INSTALACI A PRVNÍ TLAKOVÉ ZKOUŠCE
Typ

Objem

EDS
....................

VýrobCe

Výrobní číslo

EDS PRES TEKN.VE KALIP
EKIP.MAK.INS.SAN.VE
TIC.LTD.STI.
Caybasi Yenikoy Mah.50
Nolu Sk. No:4 Erenler
Sakarya

1. INSTALAČNÍ ZKOUŠKA
Převedení odpovídá výkresu který je součástí tohoto pasportu nádoby.
Inspekční certifikáty použitých materiálů jsou uložené u výrobce.
Použité materiály: viz. platné výrobní výkresy v tabulkách (součást pasportu).
2 . TLAKOVÁ SKÚŠKA
Zkušební přetlak
Zkušební látka

viď výrobní štítek
voda / vzduch

................

ZÁRUČNÍ LIST

TLAKOVÉ NÁDOBY S GUMOVÝM VAKEM

Typové označeni
Výrobní číslo
Rok výroby
Délka záruky s pevnou
membránou
Délka záruky s vyměnitelným
vakem

...............................................
Datum prodeje

5 LET
2 ROKY

......................................................................
Razítko a podpis prodejce

Reklamaci uplatňuje přímo u prodejce

