Elektrodu katli
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Jonu katls „Beril” ar digitālo vadības sistēmu – elektriskais katls, kas sniedz vēl
lielāku komfortu, ekonomiskumu un drošību.

Par elektrisko lādiņu nesēju tiek izmantota katla šķidrajā siltumnesējā esošā jonu enerģija.
Izmantojot jonus enerģijas pārnešanai, vairākkārt tiek palielināts elektriskās strāvas blīvums,
tādējādi tiek palielināts arī katla lietderības koeficents un samazinās tā gabarīti.
Elektriskais katls darbojas bez trokšņa un nerada elektriskus un radio traucējumus. Cirkulācijas
sūkņa darba algoritms tiek nodrošināts automātiski, ievērojot katras apkures sistēmas individuālās
īpašības.
Katla konstrukcija bez sildelementiem paaugstina uguns un elektrodrošību. Bez siltumnesēja
(piemēram, ja apkures sistēmā ir notikusi noplūde) katls vienkārši nestrādās, jo tajā nav šķidruma
elektriskās strāvas vadītāja.
Par iekšējo elementu „Beril” elektrodu katlos pirmo reizi pasaules praksē tika pielietota principiāli
jauna elektrodu konstrukcija ar kompozīcijas materiāliem, kas samazināja elektroenerģijas patēriņu.

Apkures sistēmās ar elektrodu katliem „Beril” nepārtraukti tiek automātiski uzturēta uzstādītā
siltumnesēja temperatūra katla izvadā (maksimāli 90 C) un siltumnesēja temperatūra katla ievadā;
temperatūras rādītāji ir redzami uz vadības bloka displeja. Paredzēta iespēja pieslēgt „Siemens”
tālvadības pulti (TP) ar telpas gaisa temperatūras mērīšanas devēju un temperatūras parametru
programmnodrošinājumu jebkurai stundai un nedēļas dienai.
Pateicoties siltumnesēja tiešai uzsilšanai un elektrodu konstrukcijai apkures sistēmās, kurās tiek
izmantoti „Beril” elektrodu katli, elektroenerģijas patēriņš ir par 15-25 % mazāks nekā sistēmās ar
citiem dažādu veidu elektriskajiem katliem. TP pieslēgšana ietaupīs jums vēl ap 30%
elektroenerģijas. Piemēram, ja parasti katli apkures sistēmā patērē vidēji 10 kW stundā, tad katls
"Beril" patērēs 5 kW stundā.
Siltumnesējs „Beril V.I.P.” tiek izgatavots uz pārtikas propilēnglikola pamata, kuru izmanto
daudzās patēriņa precēs, piemēram, šampūnos, medikamentos, kosmētikā, dzīvnieku barībā un
bezalkoholiskajos dzērienos un citur.
Pateicoties savai ekoloģiskajai tīrībai jaunu siltumnesēju „Beril V.I.P.” var izmantot divkontūru
apkures sistēmās, nebaidoties no sekām, ja notiks noplūde dzeramajā ūdenī, kā arī „Beril V.I.P.” var
izmantot dzesēšanas iekārtās, ko pielieto pārtikas rūpniecībā.
Siltumnesējam tiek pievienotas speciālās piedevas, kas palēnina metālu koroziju, sāls kārtas
veidošanos, siltumpārraides virsmu bioloģisko apaugšanu un citus ūdenim raksturīgus trūkumus,
tiek novērsti blīvētāju bojājumi (gumija, teflons u.c.) un katlakmens veidošanās uz siltummaiņas
virsmām.

Siltumnesējam „Beril V.I.P.” ir mazāks blīvums, salīdzinot ar citiem siltumnesējiem, un tāpēc tas
ātrāk nogādā siltumu vistālākajiem radiatoriem, kā arī cirkulācijas sūknis tajā laikā tiek pakļauts
mazākai slodzei, kas labvēlīgi ietekmē tā darbību.
Siltumnesēja sasalšanas temperatūra nemainās dažu gadu laikā pie nosacījuma, ka tā koncentrācija
paliek nemainīga.
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Grafikā var redzēt, ka starp kristalizēšanās sākuma punktu un sacietēšanas punktu ir ievērojams
temperatūras intervāls, kurā pastāv abi fāzes stāvokļi - šķidrums un ledus kristāli (vižņi) - un nav
„pārraušanas” efekta, kas saistīts ar sasaluša ūdens paplašināšanos. Pateicoties šai īpašībai, apkures
sistēma netiek pakļauta bojājumiem atsaldēšanas laikā, kā tas būtu ar ūdeni. „Beril VIP”
siltumnesēja galējā sasalšanas temperatūra ir -47 C.

