
Kombinētais netīrumu separators  
ar magnētu ®

5453. sērija

Darbība

Netīrumu separators ar īpaši zemu zudumu koeficientu uztver slēgtajās 
ķēdēs cirkulējošos netīrumus, kas galvenokārt ir smiltis un rūsas 
daļiņas. Netīrumi tiek savākti lielā filtrēšanas kamerā, no kuras tos var 
iztīrīt, pat ja sistēma darbojas. Kamerai laiku pa laikam jāveic tīrīšanas 
procedūras.
Šīs sērijas DIRTMAG® netīrumu separatori ir aprīkoti arī ar noņemamu 
magnētisko gredzenu, kurš uztver metāla daļiņas.
Šis netīrumu separators tiek izgatavots no kompozīta materiāla, kas 
ir īpaši paredzēts izmantošanai gaisa kondicionēšanas sistēmās, tādēļ 
separatoru drīkst uzstādīt gan uz horizontālām, gan uz vertikālām 
caurulēm.

Izstrādājumu klāsts

Kods: 5453 DIRTMAG® kombinētais netīrumu separators ar magnētu un vītņveida savienojumiem, uzstādīšana uz horizontālām un vertikālām caurulēm   
    lielumi DN 20 (3/4 collas) un DN 25 (1 colla)
Kods: 5453 DIRTMAG® kombinētais netīrumu separators ar magnētu un saspiešanas galiem, uzstādīšana uz horizontālām un vertikālām caurulēm   
    lielumi: DN 20 (Ø 22) un DN 25 (Ø 28) ar armatūru vara caurulēm
Kods 5453 DIRTMAG® kombinētais netīrumu separators ar magnētu un slēgvārstiem uzstādīšana uz horizontālām un vertikālām caurulēm   
    lielumi DN 20 (3/4 collas), DN 25 (1 colla) un DN 32 (1 1/4 collas)

Izmēri

Kods A B C C’ D EDN Masa (kg)

42

C’’

003FM 21654

01240/18 LV

Tehniskās specifikācijas 

Materiāli
Korpuss: PA66G30
Netīrumu atdalītāja vāks: PA66G30
Augšējais aizbāznis:  misiņš EN 12164 CW614N
Izlaišanas skrūve: misiņš EN 12164 CW614N
Trejgabala savienotājs: – kods: 545305, 545306, 545302 un 545303: 
 misiņš EN 12420 CW617N
 – kods: 545345, 545346 un 545347:
 PPSG40

Trejgabala pretuzgrieznis: – kods: 545305, 545306, 545302 un 545303: 
 misiņš EN 1982 CB 753S
 – kods: 545345, 545346 un 545347:
 PA66G30
Iekšējais elements: HDPE
Hidroizolācija: EPDM
Izplūdes krāns ar šļūtenes savienojumu: misiņš EN 12165 CW617N
Izlaišanas krāns: – kods: 545345, 545346 un 545347:
 misiņš EN 12165 CW617N

Veiktspēja
Nesējviela: ūdens, glikola šķīdumi
Maks. glikola koncentrācija: 30%
Maks. darba spiediens: 3 bar
Darba temperatūras diapazons: 0–90 °C
Magnētiskā gredzena indukcija: 2 x 0,3 T

Savienojumi
Korpuss:  3/4 collas, 1 colla, sievišķais (ISO 228-1)
 Ø 22 un Ø 28 mm vara caurulei
 3/4 collas, 1”, 1 1/4 collas, sievišķais (ISO 228-1) ar slēgvārstiem 



Īpaši zems zudumu koeficients un izcila veiktspēja tiek 
saglabāta visa darbmūža laikā.
Izcilo netīrumu separatora veiktspēja tiek nodrošināta, pateicoties 
iekšējam elementam, kam ir sietveida virsmas. Salīdzinot ar parastajiem 
filtriem, separatora darbību ievērojami uzlabo cieto daļiņu sadursmes 
un dekantēšanas princips. Šāda veiktspēja tiek saglabāta visa 
darbmūža laikā, pretēji parastajiem filtriem, kas aizsērē ar uztvertajiem 
netīrumiem, tādējādi negatīvi ietekmējot darbības raksturlīknes.

Ģeometriska uzbūve un liela netīrumu savākšanas tvertne
Netīrumu savākšanas tvertnei ir šādas raksturlīknes:
–  uzstādīta ierīces apakšdaļā un tādā attālumā no savienojumiem, ka 

savāktos netīrumus neietekmē plūsmas virpuļkustība cauri sietam;
–  tā ir pietiekami liela, lai savāktu ievērojami daudz netīrumu, tādēļ 

retāk nepieciešams veikt iztukšošanas/izvadīšanas procedūras 
(salīdzinājumā ar filtriem, kuri ir regulāri jātīra);

–  ja šķiedru vai lielu netīrumu dēļ tvertnē veidojas aizsprostojums, to var 
viegli noskrūvēt no vārsta korpusa, lai pārbaudītu un iztīrītu gan tverti, 
gan tās iekšējos elementus.

Metālu atdalīšana
Šīs sērijas netīrumu separatori ir aprīkoti ar magnētu, kas nodrošina 
ievērojami efektīvāku metālu 
atdalīšanu un savākšanu. Īpašā 
ārējā gredzenā ir iebūvēti magnēti, 
kas rada spēcīgu magnētisko 
lauku, kura ietekmē netīrumi tiek 
uztverti separatora korpusā.
Ārējo gredzenu var noņemt no 
korpusa, lai dekantētu un iztīrītu 
metāla daļiņas, pat ja sistēma 
darbojas.
Magnētiskais gredzens ir novietots 
ārpus netīrumu separatora 
korpusa, tādēļ ierīces hidrauliskās 
raksturlīknes netiek nekādi 
ietekmētas.

Informācija par konstrukciju

Tehnopolimērs
Netīrumu separators ir veidots no polimēra. Šāds materiāls tika 
izvēlēts tādēļ, ka tas ir īpaši piemērots apkures un dzesēšanas 
sistēmām. Būtiskākās tehnopolimēra raksturlīknes ir šādas:
–  augsta deformācijas stiprības pakāpe, kas neietekmē stiepes 

deformāciju;
–  laba izturība pret plaisu izplatīšanos;
–  īpaši zema mitruma absorbcijas pakāpe;
–  augsta nodilumizturība, pakļaujot nepārtrauktai nesējvelas plūsmas 

ietekmei;
–  temperatūras svārstības neietekmē veiktspēju;
–  saderība ar glikolu un ķēdēs izmantotajām piedevām.
Iepriekš minētās būtiskākās materiālu raksturlīknes un atbilstoša forma 
tajās vietās, kas visvairāk tiek pakļautas lielai slodzei, ir līdzvērtīgas tiem 
metāliem, kas parasti tiek izmantoti netīrumu separatoru konstrukcijā.

Korpusa pielāgošana uzstādīšanai uz horizontālām un 
vertikālām caurulēm

Pateicoties īpašiem savienojumiem 
starp pretuzgriezni un trejgabalu, 
DIRTMAG® netīrumu separatoru 
var pielāgot  (1), lai uzstādītu 
vai nu uz horizontālas  (2), vai 
vertikālas  (3) caurules, nemainot 
darba spiediena vērtības.

Darbības princips

Netīrumu separatora ar magnētu darbības princips ir balstīts uz 
kombinētu vairāku fizisko fenomenu darbību.
Iekšējais elements (1) sastāv no vairākām radiālām sietveida virsmām. 
Ūdenī esošie netīrumi, kas pielīp pie šīm virsmām, tiek atdalīti un 
novadīti uz korpusa apakšdaļu (2), kur tie vienuviet uzkrājas.
Pateicoties diviem magnētiem  (3), kas ievietoti īpašā noņemamā 
gredzenā, netīrumi, kas satur metālu, tiek uzkrāti netīrumu separatora 
korpusā. DIRTMAG® separatoram ir liels iekšējai tilpums, kas samazina 
nesējvielas plūsmas ātrumu. Tā rezultātā veidojas gravitācija, kas 
atdala cietās daļiņas.
Savāktos netīrumus var izvadīt, pat ja sistēma darbojas, atverot 
izplūdes krānu (4). Šo procedūru drīkst veikt pat tad, ja sistēma 
darbojas. 
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Uzstādīšana 

Netīrumu separators jāuzstāda atbilstoši plūsmas virzienam, kā 
norādīts ar bultiņu uz trejgabala savienotāja. To ieteicams uzstādīt uz 
boilera augšupplūsmas atgriezes ķēdes.
Netīrumu separators vienmēr jāuzstāda sūkņa augšupplūsmā, un tā 
korpuss vienmēr jānovieto vertikālā stāvoklī.

Hidrauliskās raksturlīknes

Δp (mm w.g.)

G
 (m

3 /
h)

Δp (kPa)

Ventilācijas vārsts

Lai izvadītu korpusa augšdaļā 
uzkrājušos gaisu, izskrūvējiet 
skrūvi, kas atrodas aizbāžņa 
augšpusē, izmantojot skrūvgriezi 
vai spārnskrūves atslēgu.

Apkope

Lai veiktu netīrumu savākšanas tvertnes apkopi, noskrūvējiet 
augšējo vāku, izmantojot komplektā iekļauto atslēgu, un pēc tam 

izņemiet iekšējo elementu, kas 
ir piestiprināts tā, lai to būtu 
iespējams noņemt un veikt 
tīrīšanu.

Netīrumu izvadīšana

Izmantojot komplektā iekļauto atslēgu (2), noņemiet gredzenu, kurā ir 
uzstādīti magnēti (1), un izteciniet netīrumus (pat ja sistēma darbojas).

1 2

DN 20 25 32

Savienojumi Ø 22 3/4 collas 3/4 collas Ø 28 1 colla 1 colla 1 1/4 collas

Kods 545302 545305 545345 545303 545306 545346 545347

Kv (m3/h) 9,5 10,3 7,5* 10,6 10,5 7,5* 9,9*

*Ar slēgvārstiem

Maksimālais ieteicamais plūsmas ātrums pie ierīces savienojuma ir 
~1,2  m/s. Tālāk sniegtajā tabulā ir norādītas maksimālā plūsmas 
ātruma vērtības, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām.

l/min m3/h

DN 20 21,67 1,3

DN 25 21,67 1,3

DN 32 35 2,1

Piedevu dozēšana

Ierīci var izmantot arī kā 
piekļuves punktu, lai ievadītu 
ķēdes ķīmiskās piedevas, 
kas tiek izmantotas sistēmas 
aizsardzībai.

ĶĶMISKĶS PIEDEVAS



5453. sērijas netīrumu separators no kompozīta materiāla DIRTMAG®

Netīrumu separators ar magnētu. Lielums DN 20 (un DN 25). Regulējami savienotāji: 3/4 collas (un 1 colla) sievišķie (ISO 228-1). 
Misiņa trejgabals. Misiņa izlaišanas krāns ar šļūtenes savienojumu. PA66G30 korpuss un vāks. HDPE iekšējais elements. 
EPDM hidrauliskais blīvējums. Nesējviela: ūdens un glikola šķīdumi. Maksimālā glikola koncentrācija ir 30%. Maksimālais darba 
spiediens: 3 bar. Darba temperatūru diapazons: 0–90 °C. IESNIEGTS STARPTAUTISKAIS PIETEIKUMS.

5453. sērijas netīrumu separators no kompozīta materiāla DIRTMAG®

Netīrumu separators ar magnētu. Lielums DN 20 (un DN 25). Regulējami savienotāji ar saspiešanas galiem vara caurulei ar 
diametru 22 mm (un 28 mm). Misiņa trejgabals. Misiņa izlaišanas krāns ar šļūtenes savienojumu. PA66G30 korpuss un vāks. 
HDPE iekšējais elements. EPDM hidrauliskais blīvējums. Nesējviela: ūdens un glikola šķīdumi. Maksimālā glikola koncentrācija ir 
30%. Maksimālais darba spiediens: 3 bar. Darba temperatūru diapazons: 0–90 °C. IESNIEGTS STARPTAUTISKAIS PIETEIKUMS.

5453. sērijas netīrumu separators no kompozīta materiāla DIRTMAG®

Netīrumu separators ar magnētu. Lielums DN 20 (DN 20–DN 32). Regulējami savienotāji: 3/4 collas (3/4–1 1/4 collas) sievišķie                 
(ISO  228-1). Kompozīta materiāla trejgabals. Misiņa slēgvārsti. Misiņa izlaišanas krāns ar šļūtenes savienojumu. Izplūdes krāns 
ar šļūtenes savienojumu. PA66G30 korpuss un vāks. HDPE iekšējais elements. EPDM hidrauliskais blīvējums. Nesējviela: ūdens 
un glikola šķīdumi. Maksimālā glikola koncentrācija ir 30%. Maksimālais darba spiediens: 3 bar. Darba temperatūru diapazons: 
0–90 °C. IESNIEGTS STARPTAUTISKAIS PIETEIKUMS.

SPECIFIKĀCIJU KOPSAVILKUMS

Slēgvārsts

Lodvārsts

Temperatūras mērierīce

Atvienotājvārsts

Sūknis Hidrauliskais separators

Temperatūras zondeRegulators

Izplešanās trauks Y veida �ltrs

Pārplūdes vārsts

Atpakaļplūsmas 
bloķētājs

Automātiska u
zlādes ierīce

Pielietojuma shēma

T

BALLSTOP AUTOFLOW®
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