
BEGŐZÖLT?

NEM VELÜNK!

Az első és egyedülálló gőzmentes szolár légtelenítő!
VILÁG ELSŐ!

NYIT AMIKOR LEHETSÉGES, 
ZÁR AMIKOR SZÜKSÉGES.

•  Automatikusan elkülönítí a 
levegőt és a gőzt.

•  Folyamatos légtelenítés az 
ideális helyen.

SOLAR  AUTOCLOSE
SOLAR  AUTOCLOSE

HÁZTARTÁS  I  KERESKEDELEM



A szolár rendszereknél nagyon magas hőmérséklet is előfordulhat, 
amely gőz képződéshez vezethet. Hogy elkerüljük a gőzkitörést – 
akár a forrásponthoz közel – a légtelenítőnek a rendszert 
folyamatosan légtelenítenie kell és általában a záró szelepek mögé 
vannak felszerelve. Ennek eredménye, hogy a rendszer nagyon 
nehezen légtelenít, a levegő pedig folyamatosan jut a rendszerbe. A 
szolár rendszerek általában egy másodlagos fűtéssel is el vannak 
látva, tehát sokszor nem is lehet észrevenni, hogy a szolár rendszer 
nem működik jól a bejutó levegő miatt.

A jogvédett fejlesztésének köszönhetően a Spirotech légtelenítői 
AutoClose rendszerrel vannak ellátva. Automatikusan zárnak 
amikor igazán szükség van rá. Az eredmény a folyamatos 
légtelenítés a legideálisabb ponton. Lezáró szelepekre nincs is a 
továbbiakban szükség. Az AutoClose technikának köszönhetően 
most már lehetőség van a folyamatos légtelenítésre a szolár 
rendszerekben is, mely növeli a rendszer hatékonyságát.

A kitőrő gőz veszélyesen 
forró.

Egy bizonyos idő után a szolár 
rendszer csak időszakosan van 
használatban és a nagy mennyiségű 
levegő gyűlhet össze. Különösen 
beüzemelésnél fontos, hogy a 
rendszer legmagasabb pontján 
légtelenítve legyen. Praktikus 
okokból ez a légtelenítés vagy el van 
végezve vagy nem, melyből a 
beüzemelésnél és utána is a 
problémák adódhatnak. Légtelenítés 
elhanyagolás a szolár rendszer 
paneljainak hibájához illetve ez 
egész rendszernél is okozhatnak 
problémát.

Spirotech bv
P.O. Box 207, 5700 AE Helmond – NL 
T: +31 (0)492 578 989, F: +31 (0)492 541 245 
www.spirotech.com, info@spirotech.nl

Spirotech UK Ltd.
P.O. Box 109 Glossop, Derbyshire SK13 1WT
P: +44 (0)208 451 3344, F: +44 (0)208 451 3366
www.spirotech.co.uk, info@spirotech.co.uk1
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Folyamatos légtelenítés a szolár 
rendszerek kiépítésénél

AUTOCLOSE 

IN SHORT:

• MINDIG LÉGMENTES SZERELÉS

• MINIDG OPTIMÁLIS HATÉKONYSÁG

• KEVESEBB FOLYADÉK DEFORMÁLÓDÁS

• ALKALMAZHATÓ ÚJ ÉS RÉGI RENDSZEREKBEN
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