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Instrukcja
monta¿u i obs³ugi

Parametry pracy
Medium robocze:
woda, woda z glikolem
Stê¿enie glikolu:
Maksymalnie 30%
wk³ad

PL

Kompozytowy,
magnetyczny separator
zanieczyszczeñ

Seria
DF Kompakt MAGNUM

Max cinienie pracy:
3 bar
Max temperatura pracy:
0 ÷ 90 °C
Przy³¹cza:
1 1/4 GW x GW - 1 1/4 GZ x GZ
(ISO 228-1)
Moc magnesu:
3 x 1 T ( = 3 x 10000 GAUSS)

Materia³y:

Instalacje hydrauliczne, w których woda/czynnik
jest w³aciwie wolny od zanieczyszczeñ, s¹ bardziej
wydajne, wytwarzaj¹ mniej ha³asu i maj¹ d³u¿sz¹
¿ywotnoæ. Kompozytowy, magnetyczny separator
zanieczyszczeñ DF KOMPACT MAGNUM s³u¿y do
ci¹g³ego usuwania zanieczyszczeñ w instalacjach
hydraulicznych. Pozwala oddzieliæ zanieczyszczenia, gromadz¹c je w dolnej czêci urz¹dzenia
(miska zbiorcza). Korpus/zasadnicza czêæ
separatora wykonana jest z wysoko wytrzyma³ego
techno-polimeru. Wewn¹trz separatora
zanieczyszczeñ, w pozycji poprzecznej do kierunku
przep³ywu, znajduje siê specjalny filtr ze stali
nierdzewnej wykorzystuj¹cy efekt cyklonu
z 8 stopniami filtracji: cz¹stki zanieczyszczeñ
przep³ywaj¹c przez wk³ad filtracyjny wytracaj¹
prêdkoæ i osiadaj¹ w dolnej czêci urz¹dzenia.
W dolnej czêci urz¹dzenia znajduje siê równie¿
³atwo wysuwalny magnes (3x1T), zbieraj¹cy
zanieczyszczenia ferromagnetyczne. Okresowe
odkrêcenie zaworu spustowego pozwala na
opró¿nienie miski zbiorczej.
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G³ówne cechy (charakterystyka urz¹dzenia; zasada dzia³ania)
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Korpus: PA66G30
 Wk³ad do separacji magnetycznej:
Górna pokrywa: PA66G30
magnes samarowo-kobaltowy (3 x 1 T)
Uszczelnienie: EPDM / FKM
 Zawór spustowy [ze z³¹czk¹ do wê¿a]:
8 stopniowy filtr wewnêtrzny:
mosi¹dz EN 12165 CW 617
stal nierdzewna AISI 304 / POM  Z³¹czki (trójnik wraz z nakrêtk¹): mosi¹dz

221,5

i






Sugerowany maksymalny przep³yw:
Rekomendowana maksymalna prêdkoæ cieczy na przy³¹czach urz¹dzenia
to 1,2 m/s. Tabela podaje (w nawiasach) wartoæ przep³ywu, dla którego powy¿szy
warunek jest spe³niony.
Typ:
rednica przy³¹cza wejciowego
rednica przy³¹cza wyjciowego
rednica (wylotu) zaworu spustowego
Masa
Przep³yw Kvs [m3/h]

7.030.02990
1 1/4`` GZ
1 1/4`` GZ
3/4`` GZ
1,45kg
10 (2,2)

7.030.02992
1 1/4`` GZ
1 1/4`` GZ
3/4`` GZ
1,45kg
12 (2,6)

Instalacja (dot modelu 7.030.02990):
Separator zanieczyszczeñ powinien byæ montowany z zachowaniem kierunku przep³ywu
zaznaczonym strza³k¹ na korpusie trójnika, najlepiej na powrocie czynnika z kot³a.
Powinien byæ zamontowany przed pomp¹, w pozycji pionowej lub przechylonej
maksymalnie o 45 stopni.

Przyk³adowy schemat instalacji:
7.030.02990
Prawid³owy monta¿
w systemach ogólnych

7.030.02990
Prawid³owy monta¿
w systemach z zaworem mieszaj¹cym

7.030.02992
Prawid³owy monta¿
w systemach ogólnych
ZASILANIE POWRÓT

POWRÓT

ZASILANIE

POWRÓT

ZASILANIE

OSTRZE¯ENIE: Ze wzglêdu na obecnoæ czêci magnetycznych, zaleca
siê osobom z rozrusznikami serca, aby zachowa³y bezpieczn¹ odleg³oæ
podczas pracy i konserwacji. Nale¿y zachowaæ ostro¿noæ podczas
u¿ywania sprzêtu elektronicznego w pobli¿u magnesu, który mo¿e
wywo³aæ nieprawid³owe dzia³anie.

i

Odpowietrznik (dot modelu 7.030.02990):
U¿yj rubokrêta lub klucza motylkowego (do odpowietrzników) w celu odkrêcenia ruby
odpowietrznika w celu usuniêcia powietrza, które zebra³o siê w górnej czêci separatora.
Standardowy odpowietrznik rêczny mo¿e byæ zast¹piony przez odpowietrznik
automatyczny w zale¿noci od uznania oraz od konfiguracji przewodów hydraulicznych
instalacji. Otwór gwintowany odpowietrznika mo¿e byæ równie¿ wykorzystany w celu
wprowadzenia rodków chemicznych (konserwuj¹cych) do instalacji.

W celu wyczyszczenia wnêtrza
separatora nale¿y odkrêciæ
pokrywê górn¹ i wyj¹æ wk³ad
filtracyjny w celu przep³ukania.

ZAMKNIÊTE

Konserwacja, czyszczenie
i usuwanie osadów:

Usuwanie zanieczyszczeñ:
Wyjmij (przekrêæ i wysuñ) wk³ad magnetyczny z gniazda. Otwórz zawór spustowy
w celu pozbycia siê osadów. T¹ czynnoæ mo¿esz wykonaæ nawet na dzia³aj¹cej instalacji.
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Dystrybutor i gwarant:
Ottone Brzegowa Szczygie³ Side³ko Sp. J.
G³ogoczów 996, 32-444 G³ogoczów
tel.: 600 892 333  biuro@ottone.pl

