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MINDIG A JÓ IRÁNYBAN
A Spirotech csavar egyet a könnyű beszerelésen!
Az állítható Spirotrap MB2 és MB3 csatlakozására kapott pozitív visszajelzések miatt a
Spirovent terméknél is elérhető ez a verzió. A SpiroVent RV2 egy teljesen univerzális
leválasztó. Ahogy a többi SpiroVent verziónál ez a termék is gyorsan és hatékonyan
távolítja el a keringési levegőt és a mikrobuborékokat a rendszer vízből. A csatlakozó
elfordításának köszönhetően felszerelhető vízszintes, függőleges és átlós csövekre is.

1.

Minőségi szivárgásmentes légszelep. Különleges szelep
konstrukció, mely tökéletesen lezár.

2. Speciális légkamra-kialakítás. Az úszó szennyeződés nem éri el a
szelepet, és elegendő űrtartalom áll rendelkezésre a
nyomáskülönbségek kiegyenlítésére. Erős úszók szilárd
műanyagból, mely nem tud megrepedni.
3. A berendezés magját a Spiro-cső képezi. Ezt az egységet
speciálisan a levegő és a mikrobuborékok optimális
leválasztására tervezték, az ellenállása nagyon kicsi.
4. A forgatható csatlakozással a termék gyorsan és könnyen
beépíthető vízszintes, függőleges vagy akár átlós csövekhez is.

HÁZTARTÁS

Öblítő csatlakozás
Egy speciális öblítő adapter
csatlakoztatható a Spirotrap MB3-hoz.
A Spirotech öblítő adalékanyagok széles
választékát kínálja, melyek a rendszervíz/folyadék hatékony működésének
fejlesztéséhez és a rendszer optimális
működéséhez ad segítséget.

SpiroVent RV2 előnyei
• Üzembe helyezése csak néhány percet vesz
igénybe
• Hatékonyan eltávolítja az aramló
levegőt és a mikrobuborékokat.
• Meggátolja a termékeket a
korróziótól
• Véget vet a hangos, idegesítő rendszer
zajoknak
• Eltávolítja a levegőt és meggátolja a
hideg radiátorokat
• Nincs szükség manuális légtelenítésre
• Minimum, állandó
nyomás esés
• Energia megtakarítás
• 20 év garancia
A kezdő légtelenítés után még tartalmaz a víz mikrobuborékokat és oldott gázokat.
A SpiroVent légleválasztót lehetőleg a
rendszer legmelegebb pontján kell
telepíteni. Fűtésrendszer esetén például ez a
pont ott található, ahol a víz elhagyja a
kazánt.

Lehetetlen eltávolítani a mikrobuborékokat általános automatikus légtelenítőkkel. A
kazánokban lévő légtelenítők csak a szabad levegőt tudják eltávolítani, azonban a
rendszer más részén lévő levegőt és mikrobuborékokat nem.
A mikrobuborékok össze tudnak gyűlni nagyobb buborékokká, mely hideg pontokat tud
képezni a radiátorokban vagy akár elzárhatják teljesen.
Ha a levegő nincs hatékonyan eltávolítva, az kézi légtelenítésekhez, kiszámíthatatlan
szivattyú teljesítményhez, szükségtelen energia fogyasztáshoz, alkatrészek
korróziójához és további problémákhoz vezethet. Ezek a problémák drága alkatrészek
sérüléséhez és folyamat hibákhoz vagy akár teljes rendszerleálláshoz vezethetnek.
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Technical specifi ations Spi oVent RV2
28 mm comp.

0.35

0.55

Volume [l]

0.18

0.18

Súly [kg]

1.75

1.8

Dimension Hv [mm]

195

195

Dimension Hh [mm]

177

177

Dimension L [mm]

100

100

Dimension M [mm]

125

125

UA022W

UA028W

Cikkszám
Áramlási seb. ≤ 1m/s

Munkanyomás 0 - 6 bar

Hh
Hv

22 mm comp.

Max. áramlási seb. [l/sec]

A Spirotech az átfogó megoldások nagy
választékát ajánlja a fűtési, hűtési, klíma
valamint az ipari rendszerek számára:
kiegészítők, adalékok és tanácsok, a
berendezésben használt folyadék
optimális működéséért és minőségének
megőrzéséért. Ezek a termékek és
szolgáltatások segítenek csökkenteni
karbantartási költségeket, növelik a
rendszer élettartamát, és kiküszöbölik a
hibás működést. Ugyanakkor javítják a
berendezés hatékonyságát és csökkentik
energiafogyasztását. Ezen átfogó
megoldások alkalmazásával
megkönnyíthetjük a tervezés, kivitelezés,
beüzemelés és a beállítás folyamatát.
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Csatlakozás

Átfogó megoldások

Forgatható
csatlakozás

Középhőmérséklet 0 - 110°C

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