Mágneses iszapleválasztó és
szűrő - kompozit kivitelben
5453-as sorozat

01258/14 HU

ACCREDITED

ISO 9001

FM 21654

ISO 9001 No. 0003

Működése
A DIRTMAGPLUS multifunkciós készülék egy iszapleválasztó és egy
cserélhető szűrő soros kombinációja.
Ezen két alkatrész jelenléte egy folyamatos védelmet jelent a kazán és a
berendezések számára a hidraulikus körben keletkező szennyeződésektől,
mind az indítási, mind a normál működési fázisokban.
A szennyeződések először az iszapleválasztón haladnak át, majd egy
iszapgyűjtő tartályba kerülnek, amelyből akár működés közben is üríthetők.
A vastartalmú szennyeződések egyaránt csapdába esnek a készülék
belsejében, két mágnesnek köszönhetően, amelyek egy levehető külső
gyűrűn helyezkednek el.
Mechanikai leválasztás útján a rácsos szűrő fejezi be a szennyeződések
eltávolítását, már az első áthaladáskor. A DIRTMAGPLUS alkalmas
vízszintes, függőleges vagy 45°-os telepítésre és elzáró szeleppel szállítjuk a
karbantartási folyamatok megkönnyítésére.

Termékkínálat
5453-as sorozat DIRTMAGPLUS iszapleválasztó és szűrő - kompozit kivitel, menetes csatlakozókkal ........................................ DN 20 (3/4”) és DN 25 (1”) méretekben
5453-as sorozat DIRTMAGPLUS iszapleválasztó és szűrő - kompozit kivitel, hollandis csatlakozókkal ..... DN 20 (Ø 22) és DN 25 (Ø 28) méretekben rézcsövekhez

Méretek

Műszaki jellemzők

Csatlakozók
Test:

Víz, glikololdat
30%
3 bar
0÷90°C
2 x 0,3 T
0,30 mm
0,80 mm
0,4 l

‘

Teljesítmény
Közeg:
Max. glikoltartalom:
Max. üzemi nyomás:
Üzemi hőmérséklet tartomány:
Gyűrűk mágneses indukciója:
Tisztító szűrő rácsméret (kék, alaptartozék) átmérő:
Karbantartó szűrő rácsméret
(szürke, kiegészítő F49474/GR cikkszám) átmérő:
Berendezés belső térfogat:

‘

Anyagok
PA66G30
Berendezés test:
PA66G30
Iszapleválasztó fedő:
sárgaréz EN 12164 CW614N
Felső csap:
sárgaréz EN 12164 CW614N
Ürítő csavar:
PPSG40
Gyűrű a rögzítő T-hez:
HDPE
Belső elem:
POM
Szennyeződés gyűjtőedény:
POM - rozsdamentes acél EN 10088-1 (AISI 304)
Szűrő:
EPDM
Hidraulikus tömítések:
sárgaréz EN 12165 CW617N
Ürítőcsap tömlőcsatlakozóval:
sárgaréz EN 12165 CW617N
Elzáró szelep:

DN

B

C

D

E

F/F’

G/G’ Tömeg (kg)
101

1,5

106,5 182 172,5 65,5

105

1,5

5453 72 20 Ø 22 106,5 182 172,5 65,5

186

287

1,5

5453 73 25 Ø 28 106,5 182 172,5 65,5

190

293

1,6

5453 76 25

3/4”, 1” F (ISO 228-1)
Ø 22 és Ø 28 mm rézcsövekhez

A

178
182

Cikkszám

5453 75 20 3/4” 106,5 182 172,5 65,5
1”

A hidraulikus körök szennyeződései által okozott problémák
Egy épületgépészeti rendszer különböző elemei a körben található szennyeződések károsító hatásainak vannak kitéve. Ha a hőhordozó közegben található
szennyeződések nem kerülnek eltávolításra, azok akadályozhatják a berendezés vagy azon elemeinek működését, mint például a kazánokét, vagy a hőcserélőkét,
főként a rendszerindítás alatt, már az első áthaladáskor. Ezen utóbbi
probléma semmiképp nem elhanyagolható, mivel a kazángyártók
gyakran visszautasítják a garanciális igényeket, amennyiben a termékük
nem volt megfelelően szűrő védelme alatt, az első indítástól kezdve.
A jelenleg piacon található iszapleválasztók és szűrők nem képesek
garantálni az alkatrészek védelmét bármely működési szakaszban.
Ezáltal szükségessé válik egy multifunkciós berendezés, amely
mindezen problémákat megoldja, a szennyeződés minden egyes
részecskéjének hatékony eltávolításán keresztül, bármely működési
feltétel mellett.
1. A részecskék eltávolítása, beleértve a kis átmérőjűeket is (század
milliméter nagyságrendig) az iszapleválasztóban történik, a
részecskék és a belső elem ütközésének és az iszap gyűjtőedényben
való gravitációs dekantációjának révén. Ez utóbbi csak a folyadék
néhány recirkulációja után érhető el, vagyis a normál üzemi működés
alatt.
2. A tized milliméter nagyságrendű átmérőjű részecskék teljes
eltávolítása már az első áthaladáskor garantált (a rendszer indítása)
a rácsos szűrőnek köszönhetően, amely mechanikusan választja le a
hőhordozó közegben található szennyeződéseket.

A szűrőhatás hatékonysága jelentős nyomásveszteséggel jár és a szűrőrács gyakori tisztítását igényli.
Ezért tehát szükséges egy gyors szűrőkarbantartási gyakorlat, vagy a szűrő eltávolításának lehetőségének biztosítása a nyomásveszteségek korlátozására az
első öblítés után.

Működési elve
A multifunkciós berendezés működési elve két különböző elem soros
kombinációján alapszik:
1. Egy iszapleválasztó (1), amely leválasztja a rendszerben található
szennyeződéseket.
Az iszapleválasztó belső eleme (2) radiális rácsos felületek összességéből
áll. A vízben található szennyeződések, a felületen ütközve, leválasztásra
és az alsó részbe (3) kerülnek, ahol összegyűlnek. Az iszapleválasztó
belsejében ferromágneses részecskék is csapdába esnek a két mágnesnek
(4) köszönhetően, amelyek egy levehető külső gyűrűn helyezkednek el.
Az iszapleválasztó nagy belső térfogata lelassítja a folyadék áramlását
ezáltal elősegítve az
akár ezred milliméteres
nagyságrendű részecskék
gravitációs leválasztását.
2.
Egy
cserélhető
szűrőbetét (5), amely
mechanikusan
gátolja
a hőhordozó közegben
található szennyeződések
útját.
A szűrőbetét mechanikus
leválasztás útján választja
le a szennyeződéseket,
azok mérete alapján, egy
speciális fém szűrőhálón
keresztül.

A rendszerben keringő víz először az iszapleválasztón (1) halad át,
majd a szűrőbetéten (5). Már az első áthaladáskor az iszapleválasztó
azonnal egy magas leválasztási hatásfokot tesz lehetővé, egészen a
legkisebb részecskeméretig. A folyadék ezután a szűrőn halad keresztül, ahol a rácsméretnél nagyobb átmérőjű maradó részecskék 100%a mechnikusan elfogásra kerül. Az iszapleválasztás hatékonysága a
hőhordozó közeg néhány recirkulációjától a rendszer névleges üzemi
fázisának végéig van a maximális értéken.

Szerkezeti sajátosság

Alkalmazkodás vízszintes és függőleges csővezetékekhez

Szűrőbetét
A nagykapacitású szűrőbetét két részből áll: egy külső vázból (6)
rozsdamentes acél szűrőhálóval és egy speciális alakú belső szennyeződés
gyűjtőből (7). A szennyeződések teljes összegyűjtése minden esetben
optimális, legyen szó függőleges, vízszintes vagy 45°-os telepítésről.

A DIRTMAGPLUS iszapleválasztó, a speciális rögzítőgyűrűnek és T elemnek
köszönhetően irányítható (1. ábra), függőleges (2. ábra) és vízszintes (3.
ábra), illetve 45°-os csővezetékekhez való telepítéshez, azonos működési
jellemzők mellett.

A tartozékként szállított (kék színű) szűrő egy, 0,3 mm-nél nagyobb
átmérőjű részecskéket szűrni képes hálóból áll. Ez a speciális szűrőháló
minden, a keringésben maradt szennyeződést képes elfogni, ezáltal
biztosítva az optimális első tisztítást. A DIRTMAGPLUS berendezés elzárása
és ürítése után, a szűrő (6) könnyen kivehető a következők szerint:
• kivétel az elfogott és a gyűjtőedényben (7) lerakodótt szennyeződések
eltávolítására
• csere a karbantartó szűrőre (szürke színű) (8) (opcionális, cikkszám
F49474/GR - részecske szűrőkapacitás: 0,8 mm-nél nagyobb átmérő)
• amennyiben szükséges, a multifunkciós berendezés egyszerű
iszapleválasztóként is tud működni a szűrő tartozék eltávolításával.
Hozzáférés a szűrőhöz a tartály mindkét oldaláról
A tartály két oldalán (10) található két szűrő záró sapka (9) megkönnyíti a
szűrő kivételét a DIRTMAGPLUS pozíciójának függvényében.
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Multifunkcionalitás és praktikusság kis helyen
DIRTMAGPLUS egy kompakt berendezés, amely tervezésekor a lehető
legoptimálisabb helykihasználásra, praktikusságára és sokoldalúságára
koncentráltunk, mind a telepítés, karbantartás és az esetleges hidraulikus
kör feltöltési és tisztítási folyamatok során.

Elzáró szelep
A felügyeleti és karbantartási műveletek megkönnyítésére a multifunkciós
készülék két elzáró szeleppel (11) rendelkezik, amelyek, a körtől való
teljes függetlenítésen kívül lehetővé teszik a berendezés teljes ürítését az
ürítőcsapon (12) keresztül.

Technopolimer
Az iszapleválasztó anyaga egy, kifejezetten fűtési és hűtési rendszerekben
való használatra kiválasztott technopolimer. A technopolimer főbb jellemző
a következők:
- ellenálló a képlékeny alakváltozással szemben, mindeközben jó szakadási
nyúlási tulajdonságokkal rendelkezik
- ellenálló a repedésterjedéssel szemben
- alacsony nedvességmegkötő tulajdonságú, állandó mechanikai
viselkedésű
- ellenálló a folyadék folyamatos áramlása által kiváltott kopással szemben
- fenntartja a teljesítményt a hőmérséklet ingadozások mellett is
- kompatibilis a glikollal és a körben használt adalékokkal.
Az alapanyag ezen tulajdonságai, a leginkább igénybevett részeken
való megfelelő kialakítással együtt, lehetővé teszik az iszapleválasztók
gyártásánál használatos fémekkel való összehasonlítást.

Kiegészítő készlet

Időben állandó teljesítmény és alacsony nyomásveszteségek
Az iszapleválasztó hatásossága a belső rácsos elemen alapszik, amely
működése az részecskék ütközésének és dekantációjának elvén nyugszik.
Ez hatékonyabb tisztítást és az időben állandó teljesítményt tesz
lehetővé, a hagyományos szűrőkkel szemben, amelyek a szennyeződéssel
eltömődhetnek és így az időben csökken a hatékonyságuk.
Vastartalmú szennyeződések leválasztása
Ezen, mágnessel rendelkező iszapleválasztó sorozat nagyobb
hatékonyságot biztosít a vastartalmú szennyeződések leválasztásában és
összegyűjtésében. Ezen anyagokat a külső gyűrűn elhelyezkedő mágnesek
által gerjesztett erős mágneses tér ejti csapdába az iszapleválasztó
belsejében.
A külső gyűrű levehető a testről, így megengedve a szennyeződések
dekantációját és későbbi eltávolításukat a rendszer működése közben. A
berendezés hidraulikus tulajdonságait nem befolyásolja, mivel a mágneses
gyűrű az iszapleválasztó külső részén helyezkedik el.

Geometriai felépítés és tágas iszapgyűjtő edény
A gyűjtőedény a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
- a berendezés alján helyezkedik el, olyan távolságban a csatlakozóktól,
hogy az összegyűjtött szennyeződés nem érintkezik a rácson áthaladó
áramlás turbulenciájával
- tágas, így nagy mennyiségű szennyeződést képes tárolni, ezáltal az ürítés
gyakorisága csökkenthető (ellentétben a szűrőkkel, amelyeket gyakran
szükséges tisztítani)
- könnyen hozzáférhető a szeleptestről való lecsavarozással, a belső elem
esetleges - szálak vagy nagy szennyeződések által okozott eltömődés
miatti - karbantartása céljából.

A töltő és ürítő készlet (cikkszám F49476) egy ürítőcsapból (13) és egy
fekete színű, a szűrőtartóba (15) illesztendő elemből (14) áll az áramlások
szétválasztására.
A készlet használható egy speciális töltő/ürítő gép (16) csatlakoztatására is,
az indításra vonatkozó szabványok és eljárások betartása mellett.

Rendszeroldal
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A multifunkciós berendezés
használható
a
kémiai
adalékanyagok
bevezetési
pontjaként is, a rendszer
védelmének érdekében.

Hidraulikus karakterisztika
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Távolítsa
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tartalmazó gyűrűt (1. ábra) és
végezze el a szennyeződések
leeresztését a tartozékként járó
kulccsal, akár a rendszer működése
közben is.
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Lazítsa ki a felső csapot egy
csavarhúzó (17) vagy egy kulcs
(18) segítségével, a berendezés
felső részében összegyűlt levegő
kiürítésére.

DN 20 - 25
1

Kék szűrővel (tartozék)

Kv (m3/h) = 6,3

2

Szürke szűrővel (kiegészítő)

Kv (m3/h) = 6,7

3

Szűrő nélkül

Kv (m3/h) = 7,0

A folyadék maximális ajánlott sebessége a berendezés csatlakozásainál ~ 1
m/s. Az alábbi táblázat mutatja az ezen sebesség betartásához szükséges
maximális térfogatáramokat.
DN

l/min

m3/h

20 - 25

18,8

1,13

Telepítés
A multifunkciós berendezést a csatlakozó T-n feltüntetett áramlási iránynak
megfelelően kell bekötni és lehetőség szerint a visszatérő ágba, a kazán/
hűtőgép elé. A telepítés a szivattyú elé ajánlott, mindig függőleges
állapotban, a légtelenítő szeleppel felfelé.

HLADILNA
NAPRAVA

Karbantartás
Az iszapgyűjtő edény esetleges karbantartása esetén a berendezés a
megfelelő szelepekkel (11) való elzárása után egyszerűen lazítsa meg
a felső fedőt (19) a tartozékként járó kulccsal, majd vegye ki a belső
elemet (20).

Kiegészítők

Kiegészítő szűrők
Töltő és ürítő készlet 5453-as
sorozatú berendezéshez.
Tisztító szűrő
Rácsméret Ø = 0,30 mm

Karbantartó szűrő
Rácsméret Ø = 0,80 mm

Cikkszám

F49474/BL
F49474/GR

Cikkszám

F49476

tisztító szűrő (kék)
karbantartó szűrő (szürke)

Alkalmazási ábra

T

T

Visszafolyás
gátló

Differenciális by-pass
szelep

Hidraulikus váltó

Automatikus
töltő egység

Hőmérő

Tágulási tartály

Y szűrő

Keverőszelep

Szabályzó

Golyós szelep

Szivattyú

BALLSTOP

AUTOFLOW

T

Hőmérséklet érzékelő

Elzáró szelep

MŰSZAKI ADATOK ÖSSZEGZÉSE
5453-as sorozatú DIRTMAGPLUS kompozit kivitelben
Multifunkciós berendezés iszapleválasztóval és szűrővel. Mágneses iszapleválasztó. Méretek: DN 20 (és DN 25). Irányítható csatlakozók 3/4” (és 1”) F (ISO 2281). Test és fedő PA66G30. Belső elem HDPE. Hidraulikus tömítések EPDM. T elem PPSG40. Elzáró szelep és ürítőcsap tömlővéggel sárgarézből. Szennyeződés
gyűjtő edény POM, szűrő POM és rozsdamentes acél. Közeg: víz és glikololdatok; maximális glikoltartalom 30%. Maximális üzemi nyomás 3 bar. Üzemi
hőmérséklettartomány 0-90°C. Szűrő rácsméret Ø 0,30 mm. Belső űrtartalom 0,4 L. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.
5453-as sorozatú DIRTMAGPLUS kompozit kivitelben
Multifunkciós berendezés iszapleválasztóval és szűrővel. Mágneses iszapleválasztó. Méretek: DN 20 (és DN 25). Irányítható hollandis csatlakozók rézcsövekhez Ø
22 mm (és Ø 28 mm). Elzáró szelep és ürítőcsap tömlővéggel sárgarézből. Test és fedő PA66G30. Belső elem HDPE. Hidraulikus tömítések EPDM. T elem PPSG40.
Szennyeződés gyűjtő edény POM, szűrő POM és rozsdamentes acél. Közeg: víz és glikololdatok; maximális glikoltartalom 30%. Maximális üzemi nyomás 3 bar.
Üzemi hőmérséklettartomány 0-90°C. Szűrő rácsméret Ø 0,30 mm. Belső űrtartalom 0,4 L. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.
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