
Gaminių asortimentas

5462 serija DIRTCAL® nešvarumų atskyriklis horizontaliems vamzdžiams   dydžiai DN 20 (3/4 col.); DN 25 (1 col.); DN 32 (1 1/4 col.); DN 40 (1 1/2 col.); DN 50 (2 col.)
5463 serijos DIRTMAG® nešvarumų atskyriklis horizontaliems vamzdžiams su magnetu ir pagal   
 korpusą išlieta izoliacija   dydžiai DN 20 (3/4 col.); DN 25 (1 col.); DN 32 (1 1/4 col.); DN 40 (1 1/2 col.); DN 50 (2 col.)
5463 serijos DIRTMAG® nešvarumų atskyriklis horizontaliems vamzdžiams su magnetu   dydžiai DN 20 (3/4 col.); DN 25 (1 col.); DN 32 (1 1/4 col.); DN 40 (1 1/2 col.); DN 50 (2 col.)
5468 serijos DIRTMAG® nešvarumų atskyriklis vertikaliems vamzdžiams su magnetu ir kompresiniais galais   dydžiai DN 20 (Ø 22); DN 25 (Ø 28)
5468 serijos DIRTMAG® nešvarumų atskyriklis vertikaliems vamzdžiams su magnetu   dydžiai DN 20 (3/4 col.); DN 25 (1 col.)
5466 serijos DIRTMAG® nešvarumų atskyriklis horizontaliems vamzdžiams su flanšinėmis jungtimis su magnetu ir pagal korpusą išlieta izoliacija   dydžiai DN 50–DN 150
5466 serijos DIRTMAG® nešvarumų atskyriklis horizontaliems vamzdžiams  su flanšinėmis jungtimis ir grindų laikytuvais   dydžiai DN 200–DN 300 

Veikimas

Nešvarumų atskyrikliai atskiria nešvarumus, kuriuos daugiausia sudaro 
smėlio ir rūdžių dalelės, cirkuliuojančios uždaros grandinės sistemose. 
Nešvarumai surenkami didelėje surinkimo kameroje (kuriai atlikti valymo 
procedūras reikia retais intervalais), iš kurios jie gali būti pašalinti netgi 
sistemai veikiant.
Versijos su magnetu yra skirtos geležies priemaišoms atskirti.
Šiuo prietaisu galima efektyviai pašalinti net ir mažiausias daleles su ypač 
mažu hidraulinio slėgio nuostoliu.
DIRTMAG® nešvarumų atskyrikliai (nuo DN 50 iki DN 150) komplektuojami su 
karštuoju būdu pagal korpusą išlieta izoliacija, užtikrinančia tobulą šilumos 
izoliaciją tiek naudojant su karštu, tiek su vėsiu vandeniu.

01137/21 LT

Nuorodinė dokumentacija

- Tech. broš. 01054   Automatinis vėdinimas MINICAL-VALCAL 
 5020 - 5021 - 5022 serija 
- Tech. broš. 01031   Automatinis vėdinimas MAXCAL šildymo, 
 oro kondicionavimo ir aušinimo sistemoms. 501 serija

  serijos 5462 - 5463 - 5468 5466  flanšinė
 
  Medžiagos:
  Korpusas:  žalvaris EN 1982 CB753S  epoksidine derva padengtas plienas
  Nešvarumų surinkimo kamera  žalvaris EN 12165 CW617N -
 Viršutinis kaištis:   žalvaris EN 12164 CW617N  žalvaris EN 12165 CW617N
 Vidinis elementas:   PA66G30 (nerūdijantysis plienas, 5468 serija) nerūdijantysis plienas EN 10088-3 (AISI 302) ir HDPE
 Hidrauliniai sandarikliai:  EPDM  neasbestinis pluoštas (viršutinis kaištis)
 Nutekėjimo čiaupas:   žalvaris EN 12165 CW617N  žalvaris EN 12165 CW617N
 Išleidimo vožtuvas:   žalvaris, EN 12165 CW617N

 Našumas:
 Terpė:  vanduo, glikolio tirpalai vanduo, išskyrus nepavojingus glikolio tirpalus
      pagal 67/548/EB direktyvos gaires
 Maks. glikolio procentas:  50 % 50 %
 Maks. darbinis slėgis:  10 bar 10 bar
 Darbinės temperatūros diapazonas:  0–110 °C 0–100 °C
 Dalelių atskyrimo kategorija:  (5462, 5463) iki 5 μm  iki 5 μm
 Magneto magnetinė indukcija:  (serija 5463, 5468) 2 x 0,3 T DN 50–DN 65  7 x 0,475 T
    DN 80–DN 150  12 x 0,475 T
    DN 200–DN 300  3 x 17 x 0,475 T

 Jungtys:
 Pagrindinės:  3/4 col., 1 col., 1 1/4 col., 1 1/2 col., 2 col. F  (DN 50–150) PN 16; (DN 200–300) PN 10
   su kompresiniais galais variniam vamzdžiui Ø 22, Ø 28 mm; jungiama su plokščiąja priešpriešine junge EN 1092-1
 Zondo laikiklis:  - DN 200–DN 300, įėjimas / išėjimas 1/2 col. F
 Viršus:  1/2 col. F (su kaiščiu)  3/4 col. M (su dangteliu)
 Nuotakas:  Žarnos jungtis (DN 50–DN 150) 1 col. F; (DN 200–DN 300) 2 col. F

Techninės specifikacijos

003FM 21654

Nešvarumų atskyrikliai 
DIRTCAL® - DIRTMAG®

5462 - 5463 - 5466 - 5468 serijos



5462 ir 5463 serijų techniniai izoliacijos parametrai

Medžiaga:  uždarų mikroporų PE-X
Storis:  10 mm
Tankis: - vidinė dalis: 30 kg/m3

  - išorinė dalis: 80 kg/m3

Atsparumo vandens garams koeficientas (DIN 52615): > 1,300
Darbo temperatūros diapazonas: 0–110 °C
Reakcija į ugnį (DIN 4102): B2 klasė

Junginių modelių nuo DN 50 iki DN 100 izoliacijos techninės 
specifikacijos

Vidinė dalis
Medžiaga:  tvirtas uždarų mikroporų išplėstas poliuretano putplastis
Storis:  60 mm
Tankis:  45 kg/m3

Šilumos laidumas (ISO 2581): 0,023 W/(m·K)
Darbinės temperatūros diapazonas: 0–105 °C

Išorinis dangtis
Medžiaga:  įspaustinis nebaigtas formuoti aliuminis
Storis:  0,7 mm
Reakcija į ugnį (DIN 4102): 1 klasė

Dangtis
Šiluma formuojama medžiaga: PS
Šilumos laidumas (ISO 2581): - esant 0 °C: 0,038 W/(m·K)
   - esant 40 °C: 0,045 W/(m·K)
Atsparumo vandens garams koeficientas (DIN 52615): > 1300
Darbinės temperatūros diapazonas: 0–110 °C
Reakcija į ugnį (DIN 4102): B2 klasė

Junginių modelių izoliacijos techninės specifikacijos DN 125 ir DN 150

Vidinė dalis
Medžiaga:  uždarų mikroporų PE-X
Storis:  60 mm
Tankis: - vidinė dalis: 30 kg/m3

  - išorinė dalis: 80 kg/m3

Šilumos laidumas (ISO 2581): - esant 0 °C: 0,038 W/(m·K)
   - esant 40 °C: 0,045 W/(m·K)
Atsparumo vandens garams koeficientas (DIN 52615): > 1300
Darbinės temperatūros diapazonas: 0–100 °C
Reakcija į ugnį (DIN 4102): B2 klasė

Išorinis dangtis
Medžiaga:  įspaustinis nebaigtas formuoti aliuminis
Storis:  0,7 mm
Reakcija į ugnį (DIN 4102): 1 klasė
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Konstrukcinės detalės

Maži hidrostatinio slėgio nuostoliai ir našumas palaikomas ilgą 
laiką
Didelis nešvarumų separatoriaus 
našumas yra paremtas vidiniu 
elementu su retikuliniais 
paviršiais. Naudojant dalelių 
kolizijos ir dekantavimo principą, 
palyginti su įprastais filtrais, 
geriau atskiriami nešvarumai. 
Šis našumas, laikui bėgant, 
nesikeičia, skirtingai nuo 
įprastų filtrų, kuriuos užkemša 
susikaupusios nuosėdos, dėl to 
pasikeičia funkcinės savybės.
Geometr inė DIRTCAL ® 
konstrukcija yra tokia, kad ja 
tekantis srautas sulėtinamas, kad 
būtų lengviau atskirti nešvarumų 
daleles.

Geometrinė konstrukcija ir didelė kamera surinkti nešvarumams
Kamera surinkti nešvarumams 
pasižymi toliau nurodytomis 
savybėmis:
–  ji yra įrengta prietaiso apačioje 

tokiu atstumu nuo jungčių, kad 
surinkti nešvarumai nebūtų 
veikiami sūkurinio srauto, 
tekančio per tinklelį;

–  ji yra pakankamai didelė, tad 
gali surinkti didelį kiekį 
nešvarumų, kas reiškia, kad 
ištuštinti / išvalyti kamerą reikia 
žymiai rečiau (palyginti su 
filtrais, kurie turi būti valomi 
dažnai);

–  ją paprasta tikrinti, tereikia 
nusukti nuo vožtuvo korpuso, 
jei reikia, patikrinti vidinį 
elementą, kuris gali būti 
užkimštas pluoštu arba 
didelėmis nešvarumų dalelėmis.

Metalo dalelių atskyrimas 
Nešvarumų atskyrikliai su 
magnetu našiau atskiria ir surenka 
juodųjų metalų nešvarumus. 
Nešvarumai kaupiami nešvarumų 
atskyrimo korpuso viduje 
veikiant stipriam magnetiniam 
laukui, kurį sukuria magnetai, 
esantys specialiame išoriniame 
žiede. 
Išorinis žiedas taip pat gali būti 
išimtas iš korpuso, kad įvyktų 
dekantavimas ir vėlesnis nuosėdų 
išmetimas, sistemai ir toliau 
veikiant.
Kadangi magnetinis žiedas yra 
nešvarumų atskyriklio korpuso 
išorėje, prietaiso hidraulinės 
charakter istikos išl ieka 
nepakitusios.
Junginės versijos magnetas 
yra įtaisytas kišenėje. Vykstant 
nešvarumų pašalinimo 
procedūrai šį magnetą galima 
ištraukti iš kišenės.

Veikimo principas

Nešvarumų atskyriklio su magnetu veikimo principas yra paremtas bendru 
kelių fizinių reiškinių veikimu.
Vidinį elementą (1) sudaro radialinių retikulinių paviršių komplektas. 
Nešvarumai vandenyje, susidūrę su šiais paviršiais, yra atskiriami, nukrenta 
į korpuso (2) apačią, kur jie ir yra surenkami.
Be to, didelis DIRTMAG® vidinis tūris sulėtina terpės srauto greitį, tokiu būdu 
padeda dėl gravitacijos atskirti terpėje esančias daleles.
Surinkti nešvarumai yra pašalinami, netgi veikiant sistemai, atsukus 
nutekėjimo čiaupą (3). Ši procedūra gali būti atliekama netgi sistemai 
veikiant. 
Nešvarumų atskyriklis sukonstruotas taip, kad kryptis, kuria viduje teka 
terpė, būtų nesvarbi.
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Hidraulinės charakteristikos

1

Tmax 110°C
Pmax 10 bar

Tmax 105°C
Pmax 10 bar

BI-DIRECTIONAL

1

Viršutinė jungtis
Viršutinė nešvarumų atskyriklio jungtis gali būti naudojama 
automatiniam ventiliatoriui įrengti – kodas 502040 MINICAL, 
jei tai srieginė prietaiso versija (A) ir kodas 501500 MAXCAL, jei 
tai junginė prietaiso versija (B). 

Techninė priežiūra

Norėdami atlikti techninės priežiūros operacijas (srieginiams 
modeliams horizontaliems vamzdžiams), (C) 26 mm 
šešiabriauniu veržliarakčiu tiesiog išsukite nešvarumų 
surinkimo kamerą, prie kurios pritvirtintas vidinis elementas – 
tuomet galėsite jį ištraukti ir išvalyti. Modeliuose vertikaliems 
vamzdžiams (D) valymo procedūroms galima išsukti tik 
nešvarumų surinkimo kamerą, neišimant viso vidinio elemento.
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Izoliacija

Junginiai DIRTMAG® (nuo DN 50 iki DN 
150) prietaisai yra komplektuojami su 
karštuoju būdu pagal korpusą išlieta 
izoliacija (G–H).
Tokia sistema užtikrina ne tik puikią 
šiluminę izoliaciją, bet ir sandarumą, 
kuris yra būtinas siekiant neleisti 
aplinkos garams patekti į prietaisą.
Dėl šios priežasties tokio tipo izoliacija 
taip pat gali būti naudojama ir šalto 
vandens grandinėse, nes ji neleidžia 
susidaryti kondensatui ant vožtuvo 
korpuso paviršiaus.
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Vandens išleidimas veikiant 
sistemai
Nešvarumų atskyriklio surinkimo 
kamera turi rutulinį užkertamąjį 
čiaupą su specialiąja svirtimi, jei tai 
srieginė prietaiso versija (E), ir rutulinį 
užkertamąjį vožtuvą su „drugelio“ 
tipo rankenėle, jei tai junginė 
prietaiso versija (F). Šie vožtuvai gali 
būti naudojami nešvarumams, kurie 
susikaupė atskyriklio apatinėje dalyje, 
išleisti, nestabdant sistemos darbo. Jei 
tai prietaiso su magnetu versija, prieš 
atliekant čia aprašytas procedūras 
būtina išimti magnetą (G ir H). Jei 
tai junginė prietaiso versija, magnetą 
galima išimti išsukus rankenėlę (G). 
Kad ši operacija būtų paprastesnė, 
magnetas yra padalytas į kelias dalis.

C D

Maksimalus rekomenduojamas terpės greitis 
vamzdžio viduje yra 1,2 m/sek.  
Lentelėje pavaizduotas maksimalus srauto 
greitis, atitinkantis reikalavimą.

 DN jungtys    l/min. m3/val.
 20 Ø 22–1 col.    22,7 1,36
 25 1 col.      35,18 2,11
 32 1 1/4 col.      57,85 3,47
 40 1 1/2 col.      90,33 5,42
 50 2 col.    136,6 8,20
 50 –    141,2 8,47
 65 –    238,6 14,32
 80 –    361,5 21,69
 100 –    564,8 33,89
 125 –    980,0 58,8
 150 –    1436,6 86,2
 200 –    2433,0 146,0
 250 –    3866,0 232,0
 300 –    5416,0 325,0

DN

Jungtys

Kv (m3/val.)

DN 20
vertikalus

DN 32 DN 40 DN 50 DN 200* DN 250* DN 300*DN 25DN 20
vertikalus

DN 25
vertikalus

DN 25
vertikalus

DN 20 DN 50
546650

DN 150DN 65
546660

DN 80
546680

DN 100
546610

DN 125
546612 546615

* Kreivės diagramoje nerodomos
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Atskyrimo veiksmingumas

Uždarų sistemų kontūrų terpėje cirkuliuojančių nešvarumų 
atskyrimo pajėgumas daugeliu atvejų priklauso nuo trijų 
parametrų:

1)  pajėgumas stiprėja didėjant dalelės dydžiui ir masei. Didesnės ir 
sunkesnės dalelės sukrinta pirmiau nei lengvesnės.

2)  pajėgumas stiprėja mažėjant greičiui. Mažėjant greičiui 
nešvarumų atskyriklio viduje susidaro „rami“ zona, todėl dalelės 
lengviau atsiskiria.

3)  pajėgumas stiprėja didėjant pakartotinės apytakos skaičiui. 
Kontūro terpė, kuri vykstant procesui keletą kartų prateka 
per nešvarumų atskyriklį, yra neatsiejama nuo progresyviojo 
atskyrimo veiksmo, kol visiškai pašalinami visi nešvarumai.

Dėl specialios vidaus elemento konstrukcijos „Caleffi DIRTCAL®“ 
ir DIRTAMG® nešvarumų atskyriklis gali visiškai atskirti kontūro 
nešvarumus iki minimalaus 5 μm dalelės dydžio.
Šalia pateikiamoje diagramoje, kuri sudaryta pagal specializuotos 
laboratorijos (TNO – mokslas ir pramonė) atliktų testų suvestinę, 
iliustruojama, kaip DIRTCAL® ir DIRTAMG® nešvarumų atskyriklis (5462, 
5463 ir 5466 serija) gali greitai atskirti beveik visus nešvarumus. Jau 
po 50 pakartotinės apytakos ciklų, t. y. maždaug viena eksploatacijos 
diena, iki 100 % dalelių, kurių skersmuo didesnis nei 100 μm, yra 
efektyviai pašalinama iš kontūro; jei dalelės dar mažesnės – tai 
vidutiniškai iki 80 %. Įprastai veikiant sistemai nuolatinio terpės 
tekėjimo procese laipsniškai pašalinami visi nešvarumai. 

Sumažėję hidraulinio slėgio nuostoliai

Įprastas grubaus valymo filtras atlieka šią funkciją praleisdamas 
srautą pro metalinį tinklelį, pasirinktą pagal didžiausios dalelės 
dydį. Taigi terpėje susidaro pirminis hidraulinio slėgio nuostolis, 
kuris intensyvėjant užterštumui taip pat didėja.
Tokiu būdu suveikia nešvarumų atskyriklis, į kurio vidaus elementą 
atsimušusios dalelės dėl gravitacijos sukrenta į surinkimo kamerą.  
Paskesnis hidraulinio slėgio nuostolis žymiai sumažėja be surinktų 
nešvarumų kiekio poveikio jam.
Šalia diagramoje pateikiamas hidraulinio slėgio nuostolio skirtumų 
palyginimas tarp dviejų prietaiso tipų.
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KASETĖS FILTRAI

SPECIALIEJI 
FILTRAI

DARBO ZONA

GRUBAUS 
VALYMO FILTRAI

Kokybė po atskyrimo

Pirminė kokybė

DIRTCAL®

Dalelių atskyrimo kategorija – Dalelių atskyrimo veiksmingumas

Hidraulinio slėgio nuostolių palyginimas: 
NEŠVARUMŲ ATSKYRIKLIS – GRUBAUS VALYMO FILTRAI

Grubaus valymo 
filtro kreivė

3/4 col. – Kv=8

DIRTCAL® kreivė
3/4 col. – Kv=16,2

 Testai specializuotoje laboratorijoje

 TNO – Mokslas ir pramonė (NL)

Montavimas

Nešvarumų atskyriklį geriausia montuoti grįžtamajame priešsroviniame katilo 
kontūre.  Tokiu būdu visi jau kontūre susikaupę nešvarumai bus pašalinti, ypač 
jei tai pirmoji sistemos paleistis, kol nešvarumai dar nepasiekė katilo. Nešvarumų 
atskyriklį visada reikia montuoti vertikaliai ir geriausia prieš srovę iki siurblio. 
Naudokite specialiąsias versijas, skirtas montuoti ant horizontalių arba vertikalių 
vamzdžių. Terminės terpės srauto kryptis nešvarumų atskyrikliams nesvarbi. 
5466 serijos prietaisams reikalingas bent 16 cm tarpas po nešvarumų atskyrikliu 
magnetui ištraukti.

ŠALDIKLIS



5462 serijos DIRTCAL®

Nešvarumų atskyriklis horizontaliems vamzdžiams. Dydis DN 20 (nuo DN 20 iki DN 50); jungtys 3/4 col. (nuo 3/4 col. iki 2 col.) F (ISO 228-1). 
Viršutinė jungtis 1/2 col. F (su kaiščiu). Nuotakas su žarnos jungtimi. Žalvariniai nešvarumų surinkimo kamera ir korpusas. PA66G30 vidinis 
elementas. EPDM hidrauliniai sandarikliai. Žalvarinis nuotako vožtuvas. Terpė: vanduo ir glikolio tirpalai; maksimalus glikolio procentas 50 %. 
Maksimalus darbinis slėgis 10 bar. Darbo temperatūros diapazonas 0–110 °C. Dalelių atskyrimo kategorija iki 5 μm.

5463–5468 serijos DIRTMAG®

Nešvarumų atskyriklis su magnetu horizontaliems ir vertikaliems vamzdžiams. Horizontaliems vamzdžiams: dydis DN 20 (nuo DN 20 iki 
DN 50); jungtys 3/4 col. (nuo 3/4 col. iki 2 col.) F (ISO 228-1). Vertikaliems vamzdžiams: dydis DN 20 (nuo DN 20 iki DN 32); jungtys 3/4 
col. (ir 1 col.) F (ISO 228-1) ir kompresiniais galais, skirtais Ø 22 (ir Ø 28) variniams vamzdžiams. Viršutinė jungtis 1/2 col. F (su kaiščiu). 
Nuotakas su žarnos jungtimi. Žalvariniai nešvarumų surinkimo kamera ir korpusas. PA66G30 vidinis elementas. EPDM hidrauliniai 
sandarikliai. Žalvarinis nuotako vožtuvas. Terpė: vanduo ir glikolio tirpalai; maksimalus glikolio procentas 50 %. Maksimalus darbinis slėgis 
10 bar. Dalelių atskyrimo kategorija iki 5 μm (5463). Uždarų mikroporų PE-X karštuoju būdu pagal korpusą išlieta izoliacija. Darbinės 
temperatūros diapazonas 0–110 °C. PATEIKTA PCT TARPTAUTINĖ PARAIŠKA.

5466 serijos DIRTMAG®

Nešvarumų atskyriklis. Junginės jungtys DN 50 (nuo DN 50 iki DN 150) PN 16; junginė DN 200 (nuo DN 200 iki DN 300) PN 10, gali būti jungiama 
su priešpriešine junge EN 1092-1. Viršutinė jungtis 3/4 col. (su kaiščiu). Žalvarinis išleidimo vožtuvas 1 col. F (nuo DN 50 iki DN 150), 2 col. (nuo 
DN 200 iki DN 300). Epoksidine derva padengtas plieninis korpusas. Nerūdijančiojo plieno vidinis elementas. Hidraulinės tarpinės iš neasbestinio 
pluošto. Terpė: vanduo ir nepavojingi glikolio tirpalai, kuriems netaikomos EB direktyvos 67/548 gairės; maksimalus glikolio procentas 50 %. 
Maksimalus darbinis slėgis 10 bar. Darbo temperatūros diapazonas 0–100 °C. Dalelių atskyrimo kategorija iki 5 μm. Tvirta uždarų mikroporų 
besiplečiančio poliuretano putplasčio korpuso izoliacija dydžiams iki DN 100 (uždarų mikroporų PE-X, skirta DN 125 ir DN 150). Įspaustinis 
nebaigto formuoti aliuminio išorinis dangtelis Darbo temperatūros diapazonas 0–105 °C (0–100 °C skirta DN 125, DN 150 ir 5466 serijoms). 
Grindų atrama dydžiui DN 200 (nuo DN 200 iki DN 300). Magneto magnetinė indukcija DN 50 ir DN 65: 7x0,475 T (DN 80–DN150 12x0,475 T) 
(DN 200–DN300 13x17x0,475 T).
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