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›  Mindre energiforbrug

› Mindre CO2 udslip

›  Hurtig opstart af gasmotor

›  Mindre energi til rumopvarmning

   OPTI-SAVE stilstandsvarme

Mita-Tekniks samlede system for stilstandsvarme sikrer 
mindst mulig tab af varme ved at styre friskluftsspjældene i 
gasmotor- og gaskedelrummene, samtidig med at kravene 
i Gasreglementet opfyldes.

Systemet for stilstandsvarme indeholder et styreskab, 
et eller flere jalousi-spjæld med tilhørende spring-retur 
motor og en eller flere Gasdetektiver. Styreskabet har 
potentialfri signaludveksling til de eksisterende styringer 
til gasmotoren og gaskedlen.

Under produktion er de tilhørende friskluftsspjæld altid 
åbne. Når gasmotoren er stoppet og efterskyldningstiden 
er udløbet lukker friskluftsspjældene, således at en 
tilstrækkelig rumtemperatur opnås og der bruges mindre 
energiforbrug til stilstandsvarme.

Gasreglementets afsnit B-4 punkt 4.5 og 4.6 opfyldes, når 
Mita-Tekniks Gasdetektiv er placeret korrekt i nærheden 
af gasrampen. Ved gasalarm vil friskluftsspjældene straks 
åbne. Spjældene åbner også ved strømsvigt.
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   Tekniske data

Styreboks
Metalboks - mål (H x B x D) 400 mm x 400 mm x 210 mm
Temperaturområde  -10 °C - +50 °C
Standard IP54

Spring-retur motor
Type AF24-S, AC/DC 24 V, spring-retur, med yderstilingskontakter
Drejning Spjæld op til 3 m2
Drejemoment 15 Nm

Montering Monteres udendørs som indendørs
Temperaturområde  -50 °C - +225 °C
Tæthedsklasse Klasse 2 og 3
Udforming Spjældramme i profileret galvaniseret stålplade. 

Spjældrammen er vridningsstabil.
Spjældbladene er udført i galvaniseret stålplade.
Lejerne er fremstillet i rustfrit stål.
Akslerne og koblingsled er udført således at slør undgås.

Størrelse - Maks. (B x H x D) 1400 mm x 2400 mm x 200 mm

Materiale boks (B x H x D) Silumin (slagfast) 210 mm x 125 mm x 85 mm
Vægt 1,5 kg
Omgivelsestemperatur  -10 °C - +55 °C
Gasarter Metan, Propan/Butan, samt øvrige brændbare luftarter
Følsomhed (% af LEL) Fra 5 %
Metan (LEL punkt 5 %) % af LEL punkt 15 %

% af runvolumen 0,75 %
Reaktionstid Ca. 20 sekunder
Gentagelsesnøjagtighed  +/- 3 % af den indstillede LEL værdi

Jalousi-spjæld

Gasdetektiven


