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FUNKCIJAS UN LĪDZEKĻI

	Autonomi un nepārtraukti izvada gaisu no 
klimata kontroles ķēdēm līdz pat mikroburbuļu 
līmenim (lēna un nepārtraukta gāzu atdalīšana).

	Pateicoties regulējamiem stiprinājumiem, 
sistēma ir piemērota uzstādīšanai gan uz 
horizontālām, gan vertikālām caurulēm

	Sistēmas īpašā iekšējā konfigurācija novērš 
mikroburbuļu veidošanos un nodrošina īpaši 
zemus spiediena kritumus.

	Sistēma ir aprīkota ar higroskopisku drošības 
vāku, kas novērš noplūdes. 

	Sistēmā cirkulē pilnībā atgaisots ūdens, tādēļ 
to var ekspluatēt optimālos apstākļos, un tā 
nerada trokšņus, rūsu, lokalizētu pārkaršanu vai 
mehāniskus bojājumus.

	Šīs sērijas kompaktie atgaisotāji ir piemēroti 
uzstādīšanai zem apkures katla un uz vara un 
tērauda caurulēm.

Centrālā apkures sistēma: sistēmas kodols
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PATENT PENDING

Apkure



ATSAUCES DOKUMENTI

Korpusa materiāls PPAG40

Nesējviela ūdens, glikola šķīdumi

Maks. glikola procentuālā daļa 30%

Maks. darba temperatūra 110°C

Makss. darba spiediens 3 bar
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DISCALSLIM īpašā iekšējā konfigurācija līdz minimumam samazina spiediena 
kritumus.
Iekārtas iekšējais profils daļu plūsmas novirza uz atgaisošanas kameru. Kamerā 
ūdens plūsmas ātrums tiek samazināts. Kad ūdens plūst cauri sekundārās 
kameras atskarpēm, veidojas turbulenta plūsma.
Tā rezultātā veidojas nelieli virpuļi, kas no plūsmas atdala ūdens burbuļus, kuri 
nosēžas kameras apakšdaļā, kur tie tiek savākti. No tiem tiek izveidoti lieli burbuļi, 
kas tiek izvadīti pa izplūdes kanāliem, kuri atrodas pludiņa sānos.
Kad burbuļi sasniedz vārsta augšdaļu, tie sāk spiest pludiņu lejup, tādējādi atverot 
izplūdes vārstu un izvadot uzkrāto gaisu.

Var uzstādīt uz horizontālām un vertikālām caurulēm. Nedrīkst uzstādīt ar 
augšpusi uz leju.

Higroskopiskais drošības vāks

Higroskopiskā drošības vāka darbība ir atkarīga no celulozes šķiedras diska 
raksturlīknēm, jo šie diski darbojas kā blīvējoša kasetne. Saskaroties ar ūdeni, disku 
apjoms palielinās par 50%. Šī procesa rezultātā diski noslēdz vārstu. Tādā veidā 
tiek novērstas jebkādas noplūdes un netiek radīts kaitējums.

Tehnopolimērs

Atgaisotājs ir veidots no tehniskā 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 atgaisotāju konstrukcijā.
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TEHNISKIE DATI

UZSTĀDĪŠANA

DARBĪBAS PRINCIPS

INFORMĀCIJA PAR KONSTRUKCIJU

IZSTRĀDĀJUMU KLĀSTS

KODS SAVIENOTĀJI

551805 3/4” F

551806 1” F

KODS SAVIENOTĀJI

551801 ∅ 18

551802 ∅ 22

MĒS PATURAM TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ UN BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA 
MAINĪT MŪSU IZSTRĀDĀJUMUS UN SAISTĪTOS ŠAJĀ BROŠŪRĀ IEKĻAUTOS 

TEHNISKOS DATUS.
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