TILBEHØRSKATALOG
TIL ALCON HALMFYR

Brændkammer

(Pladetykkelse og ståltype)
Alle vore kedler er som standard født med 12 mm stål
S235. Hvis det ønskes, kan vi tilbyde at anvende en anden
tykkelse i brændkammeret. Der ud over kan vi også fremstille brændkammeret i kedelstål P265GH.

Display på
Alcon halmfyrscomputer
Alle vore kedler er som standard født med analoge viser-instrumenter, for udlæsning af kedeltemperatur m.m.
Hvis det ønskes kan vi levere halmfyrscomputeren med et
digitalt display, hvorpå det er muligt at få udlæst:
• Kedeltemperatur

• Iltprocent

• Fremløbstemperatur

• Driftsstatus

• Røgtemperatur

• Eventuelle fejl på anlægget

"Plug and play”
løsning i halmfyret
Alcon tilbyder at lave en skræddersyet rørløsning som
monteres færdig på fabrikken. Alle ventiler, rør, pumper,
termostater m.m. bliver nøje beregnet og dimensioneret
således, at anlægget kommer til at passe præcist til jeres
behov. Når halmfyret ankommer er det derfor blot at skrue
fjernvarmerørene fast i halmfyret samt tilslutte strøm.

Tilbehørspakke til serie 2800
Alcon tilbyder en samlet tilbehørspakke til serie 2800, som gør teknikrummet
anvendeligt til mange formål. Pakken indeholder:
• Isolering af hele teknikrummet med Rockwool isoleringsbats.
• Beklædning af de isolerede vægge med Ruukki galvaniserede trapezplader.
• Lysarmatur i loftet.
• Tænd/sluk kontakt for armatur.
• Ekstra 400V Cee-stik (kan anvendes f.eks. til en højtryksrenser).
• Montage af ovenstående.

Alcon SMS Alarm modul
Alcon Niveaukontrol
til åbne
ekspansionsbeholdere

Alcon SMS Alarm modul, er et modul som giver dig mu-

Alcon Niveaukontrol er specielt udviklet til at give alarm

hændelser:

ved for lav vandstand i Alcons halmfyr. På frontpladen

• Strømsvigt i halmfyret

af RH 5500 er der 2 lamper som indikerer vandstanden i

• Lav vandstand (vandmangel eller rørbrud)

ekspansionsbeholderen. Den røde lampe tænder, når den

• Når der skal fyres (for lav temperatur)

absolutte minimumsvandstand er nået. Samtidig sluttes

• Fejl på termorelæerne

lighed for at modtage SMS alarmer fra halmfyret. Modulet
bliver leveret programmeret fra fabrikken. Der er blandt
andet mulighed for at få sendt en alarm ved følgende

der en forbindelse mellem to klemmer i styringen, således
at man kan aflevere et relæsignal til et SMS modul, så man

Hvis der monteres en speciel temperaturføler på kedlen, er

kan få alarm via mobiltelefonen.

det ligeledes muligt at sende en besked til halmfyret, hvorefter man kort efter får en SMS tilbage med den aktuelle
temperatur.
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Specialstyringer
Alcon udvikler og producerer en lang række af specialstyringer. Styringerne er skræddersyet til den
enkelte kundes behov, og kan være forsynet med relæer til de forskellige anlægspumper, SMS alarm,
niveaukontrol, alarmgivere, kontrollamper, start/stop funktioner og hvad der ellers måtte ønskes. Alcon
er specialister i at rådgive dig i hvilken styring der præcist passer til jeres behov.
Nedenfor her er der vist en oversigt over nogle af de standardstyringer, Alcon allerede har udviklet.

Varenummer

Antal
pumpeudgange
230 Vac

Antal
pumpeudgange
400 Vac

SMS alarm
indbygget

Niveaukontrol
indbygget

RH 5700

0

2

Nej

Nej

RH 5900

0

2 (*1)

Ja

Ja

RH 5910

0

2

Ja

Ja

RH 5920

0

0

Ja

Ja

RH 5930

3

0

Ja

Ja

RH 5940

2

2

Ja

Nej

RH 5950

0

2

Nej

Nej

RH 5960

2

0

Nej

Ja

RH 5970

0

3

Ja

Ja

RH 5980

2

1

Ja

Nej

RH 5990

1

1

Nej

Nej

RH 5991

1

0

Nej

Nej

Bemærkninger

Norsk version

Norsk version
Med timetæller

(*1) Heraf én med frekvensregulering

Chock blaster
Alcon kan tilbyde et komplet rensesystem til vore halmkedler. Der monteres såkaldte skudventiler i indfyringsdøren, som blæser rørbatteriet
rent når der ikke fyres i kedlen. Anlægget virker ved hjælp af trykluft,
og en computer bestemmer hvor tit, og hvor mange gange de enkelte
ventiler skal affyres. På computerens betjeningspanel, er det nemt for
brugeren, at ændre på skudpauserne og skudsekvensen.
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Alcon fritstående skorstene
Alcon stålskorstene kan benyttes i forbindelse med alle typer kedler, men
er specielt velegnet, hvor der kan forekomme store temperatursvingninger.
Stålskorstenene opfylder alle relevante love og regler. Stålskorstenene består
udvendigt af et bærende stålpladerør udført af cortén specialstål, der med
tiden fremstår i en natur brun farve. Skorstenen kræver derfor ikke nogen
overfladevedligeholdelse. Den indvendige del af skorstenen består af 4 mm
cortén stål. Imellem rørene er stålskorstenene isoleret med 2 lag 30 mm
mineraluldsmåtter med trådvæv. Med denne konstruktion opnår man, at
røgafkølingen bliver minimal, hvilket optimerer stålskorstenens trækforhold
og formindsker risikoen for sodaflejringer. Alcon stålskorstenene kan monteres både fritstående eller med støtte til væg. Hvis stålskorstenene skal opstilles
fritstående, støbes det medfølgende boltekonsol ned i beton. Ved fritstående
stålskorstene anvendes normalt stigetrin fra 3 meters højde samt en rygbøjle i toppen af skorstenen. I standardudførelse består stålskorstenene af et
fodstykke med boltekonsol, røgindføring, lasker forberedt for faldsikring samt
renselem. Ved bestilling af stålskorstenen opgives dimension og placering af
røgindføring. Ligeledes opgives, hvorledes renselem og stigetrin skal vende i
forhold til røgindføringen.
Oversigt over standardskorstene
Oversigten nedenfor viser vores udvalg af standardskorstene. Vi kan naturligvis også levere andre modeller og størrelser på forespørgsel.
		Røgrørslysning
Højde

Ø250 mm

Ø325 mm

Ø400 mm

6 meter

✔

—

—

8 meter

✔

✔

—

9 meter

✔

✔

—

10 meter

✔

✔

—

11 meter

✔

✔

—

12 meter

✔

✔

✔

13 meter

✔

✔

✔

13,5 meter

✔

✔

✔

14 meter

✔

✔

✔

= Specialskorsten. Passer til model 1220 BA og 4200 BA

4

Rygbøjle til
fritstående
stålskorstene
På Alcon´s fritstående stålskorstene er der altid
monteret rygbøjle i toppen af skorstenen, som
skorstensfejeren kan læne sig op af. I visse lande, er der krav om at rygbøjlen skal gå længere
ned. I Sverige er der f.eks. krav om rygbøjle fra
8 meters højde over jordoverfladen. Alcon kan
tilbyde at montere rygbøjle fra den ønskede
højde.

Fodplade til
fritstående
stålskorstene
I visse lande er der krav om at der monteres
en fodplade 1,2 mtr. fra skorstenens top, som
skorstensfejeren kan stå på. Kravet gælder i
blandt andet Norge og Sverige. Alcon kan tilbyde at påmontere fodplade på nye skorstene.

Faldsikring til
fritstående
stålskorstene
Til Alcon´s fritstående stålskorstene, kan der leveres
godkendt faldsikringsudstyr. Udstyret består af en
faldsikringswire, der monteres på de på skorstenen påsvejste lasker. I toppen af faldsikringen er
der monteret en falddæmper. Der ud over kan der
medleveres løbevogn, der kører på wireren og som
bremser hvis personen falder.
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Uisolerede
akkumuleringstanke
Alcon producerer og sælger usiolerede akkumuleringstanke i alle størrelser. Akkumuleringstankene
fåes både i lodrette og i vandrette udgaver. Som
standard produceres der tanke op til 32.000 ltr.
Skemaet nedenfor her, viser standardmålene på
vores tanke. Har du specielle ønsker og krav til
tankenes udformning eller størrelser, hører vi også
meget gerne fra dig.

Åbne ekspansionsbeholdere
Alcon producerer og sælger
åbne ekspansionsbeholdere
i alle størrelser. Beholderen
findes i to udgaver. Én med
omløb (uden varmeslange)
og én med varmeslange.
Beholderne leveres uden
isolering. Beholderne fåes
som standard i størrelserne
fra 50 til ca. 5000 liter. Har
du specielle ønsker og krav
til beholdernes udformning,

Prøvetryk = 1,5 bar

hører vi meget gerne fra dig.

Driftstryk = 0,5 bar
Maksimal vandtemperatur = 95 gr.
Ekspansionsbeholdere
med omløb (uden
varmeslange)

Ekspansionsbeholdere
med varmeslange

Fritstående
akkumuleringstanke
Alcon producerer og sælger fritstående akkumuleringstanke i størrelser fra ca. 30.000 til
200.000 liter
Tankene er særdeles anvendelige sammen med vores halmfyr uden akkumuleringstank (model
xxxx BO).
Tankene leveres isoleret, og med enten trapez- eller sinusplader.

6

Ét stort teknikskab

To teknikskabe

Teknikskabe
På serie 1200, 2000 og 2300 er det muligt at få udvidede teknikskabe. Det vil sige, at de 2 teknikskabe bliver samlet til ét
stort teknikskab, med 3 ”klædeskabsdøre”. Herved bliver der ekstra god plads til eksterne pumper, og ”plug and play” installationer.

Rørtilslutning

Hængsling
af indfyringsdør
Hængselssiden afhænger af den enkelte model. Se venligst i

På de fleste af vore halmfyr er fremløbs- og returrør placeret

hovedkataloget for information om hængselssiden. Det kan

i venstre side. Der kan altid aftales specialplacering.

altid aftales, hvor hængslingssiden skal være.
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Anlægshunt
Halmfyret leverer altid varmt vand der har den aktuelle temperatur i akkumuleringstanken. Typisk vil dette kunne svinge fra
cirka 50 til cirka 95 gr.
Hvis man ønsker en mere stabil fremløbstemperatur, kan Alcon montere en såkaldt anlægsshunt, der nedblander temperaturen
til f.eks. 70 gr.

Vandfyldt hængsling til indfyringsdør
Alcon anvender altid gummislanger til vandforsyningen til indfyringsdøren da disse
isolerer væsentlig bedre end et råt stålhængsel, og er meget nemmere at servicere.
Hvis det ønskes kan vi tilbyde at levere et vandfyldt stålhængsel (ikke bærende).

3-vejs hane på lågeslange
Hvis det ønskes kan vi tilbyde at montere halmfyret, med
en af Arbejdstilsynet godkendt 3-vejs hane, således at man
kan lukke for vandet i indfyringsdøren, hvis dørslangerne
skal skiftes.
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Varmevekslere
Alle vore halmkedler er bygget til at køre med åben ekspansion. Af og til kan det på grund af højdeforskellen mellem de enkelte bygninger være nødvendigt at montere varmeveksler. Der
ud over har varmevekslerne også den fordel, at man undgår,
at de mange liter vand i akkumuleringstanken, ved en eventuel
rørsprængning, i en bygning løber ud.
Alcon har stor erfaring i dimensionering og salg af disse varmevekslere. Vi fører hele Alfa Laval’s program af varmevekslere.

Hvid RR20

Lysegul RR24

Lysebrun RR30

Lys grå RR21

Gul RR26

Lyseblå RR34

Grå RR22

Tagrød RR750

Blå RR35

STANDARD
Mørk grå RR23

Rød RR29

Lysegrøn RR36

Sort RR33

Brun RR31

Grøn RR37

Grangrøn RR11

Mørkebrun RR32

Standard farve
Rød RR 29

Alcon garanterer ikke for farve gengivelsen af de enkelte farver.

Kedelfarve
Kedlerne leveres som standard i mørkerød (RR29). Mod en merpris kan kedlerne leveres i 16 andre farver. Der er også
mulighed for at levere kedlerne, så sektionerne har forskellige farver. Skulle du have helt specielle ønsker, hører vi gerne fra dig.
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Pumper
Hvis der skal anvendes flere pumper end de interne pumper i halmfyret, er Alcon
altid behjælpelig med dimensionering af disse. Det er vigtigt, at pumper bliver
dimensioneret helt korrekt, således at de optimeres af hensyn til levetid og strømforbrug.
Hos Alcon er vi specialister i Grundfos' pumpeprogram, og vore teknikere er løbende på kursus hos Grundfos. Det er din garanti for korrekt rådgivning!

Grundfos pumpeunioner

Gevindflanger

Alcon fører det komplette produktprogram af unioner der

Alcon fører det komplette produktprogram af flanger og

passer til Grundfos’ pumper.

bolte, der passer til Grundfos’ pumper.

Energimålere
Hvis halmfyret er delvist finansieret af tilskudsordninger, er der i visse tilfælde
krav om montering af energimålere. I andre tilfælde, kan det være at der skal
leveres varme til andre forbrugere, end den der ejer halmfyret. Her kan det
også være formålstjeneligt med en energimåler.
Alcon fører hele Kamstrups program af energimålere.
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Kalorieferer med blæser
Har du brug for kalorieferer til rumopvarmning, fører Alcon
også et komplet produktprogram af disse. Hos Alcon har vi
stor erfaring i rådgivning indenfor dette område.

Korntørring
Hos Alcon har vi stor erfaring i at dimensionere halmfyret,
så det kan anvendes til korntørring. Der ud over forhandler
vi Cimbria's komplette produktprogram fra kaloriefere til
korntørring. Cimbria's kaloriefere er det bedste der findes
på markedet.

Lukning af hovedrør ved
vandmangel/rørbrud
Hvis du ønsker at sikre dig mod at varmt vand fra halmfyret kan løbe ud i stalden ved rørbrud, skal du vælge denne
løsning!
Med en motorventil med tilhørende Belimomotor og
kontraventil sikrer du, at der lukkes for vandet, hvis vandet
i ekspansionen pludselig forsvinder (ved rørbrud vil vandet
i ekspansionen hurtig tømmes). Dette sæt anvendes i forbindelse med en af Alcon´s specialstyringer med indbygget
niveaukontrol.

Askeskovl
Til alle runde halmkedler (serie 1200, 2000, 2300 og
2800), kan vi tilbyde at levere en standard askeskovl.
Kunden tilpasser efterfølgende selv askeskovlen til den
aktuelle frontlæsser.
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Fjernvarmerør
Alcon benytter Thermaflex fjernvarmerør. Rørene er den bedste type der findes på markedet,
og kan anvendes i mange forskellige applikationer såvel indendørs som udendørs. Rørene
er velegnede til alle former for installationer i jord og gør det nemt at krydse marker, veje,
vandløb eller tagflader.
Ud over at være fleksibel udmærker Thermaflex fjernvarmerør sig ved at være tidsbesparende
og derved billigere at installere. Medierøret er et svejsbart Polybuten (PB) medierør med (PE)
isolationsskum og Polyethylene (HDPE) som ydre kappe. Systemet lever op til BRL 5609A, den
internationale standard for fleksible præ-isolerede rør.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en ekspansion der er højere end 5 meter over kedlen. Dette kan f.eks. skyldes, at der anvendes
en ekstern lodret stående akkumuleringstank, eller at nogle bygninger
ligger over ekspansionshøjden.
Alcon kan tilbyde at levere halmfyr til en højere trykklasse, naturligvis
med CE godkendelse og relevant sikkerhedsudstyr.
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GRAFISK PRODUKTION: ROSENGRENEN - 8695 1566 - WWW.ROSENGRENEN.DK

Opgradering til trykanlæg
(højere ekspansionshøjde end
5 meter over kedlen)

