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wk³ad

Parametry pracy
Medium robocze:
woda, woda z glikolem
Stê¿enie glikolu:
Maksymalnie 30%
Max cinienie pracy:
3 bar
Max temperatura pracy:
0 ÷ 90 °C

Kompozytowy,
magnetyczny separator
zanieczyszczeñ do monta¿u
pod kot³em gazowym
EN

Seria
DF Super Kompakt
z efektem cyklonowym

Przy³¹cza:
GW 3/4 x GW 3/4
Moc magnesu:
2 x 1 T ( = 2 x 10000 GAUSS)
PL

Instrukcja
monta¿u i obs³ugi

Materia³y:





Separator zanieczyszczeñ Super Kompakt serii DF
(z magnesem) do monta¿u bezporednio pod
kot³em, s³u¿y do ci¹g³ego usuwania zanieczyszczeñ
w instalacjach hydraulicznych. Pozwala oddzieliæ
zanieczyszczenia, gromadz¹c je w dolnej czêci
urz¹dzenia (miska zbiorcza). Wewn¹trz separatora
zanieczyszczeñ w pozycji poprzecznej do kierunku
przep³ywu znajduje siê specjalny filtr wykorzystuj¹cy
efekt cyklonu. Cz¹stki zanieczyszczeñ przep³ywaj¹c
przez wk³ad filtracyjny wytracaj¹ prêdkoæ i osiadaj¹
w dolnej czêci urz¹dzenia. Okresowe odkrêcenie
zaworu spustowego pozwala na opró¿nienie miski
zbiorczej. W dolnej czêci separatora znajduje siê
równie¿ ³atwo wysuwalny magnes, zbieraj¹cy
zanieczyszczenia ferromagnetyczne. Urz¹dzenie
wykonane jest z kompozytowego techno-polimeru
co pozwala na stosowania w instalacjach grzewczych
i klimatyzacyjnych. Specjalny wk³ad zapewnia
wysokowydajn¹ filtracjê a kompaktowe wymiary
i bia³y kolor sprawiaj¹ ¿e separator jest ma³o
widoczny po zamontowaniu tu¿ pod kot³em.
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 Wk³ad magnetyczny:
Samar Kobalt (2x1T)
 Zawór spustowy i przy³¹cza:
mosi¹dz CW617N (EN 12165)

Charakterystyka urz¹dzenia; zasada dzia³ania:
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Korpus: PA66G30
Piercieñ ³¹cz¹cy korpus: PA66G30
Uszczelnienie: EPDM / VYTON
Filtr wewnêtrzny: POM

Kod:
Wejcie:
Wyjcie:
Zawór spustowy:
Waga:
Kvs [m3/h]:

OT030502
GW 3/4
GW 3/4
GZ 1/2
0,62 kg
10.1

Instalacja:
Separator powietrza powinien byæ zainstalowany na przewodzie powrotnym do kot³a,
z zachowaniem kierunku przep³ywu zaznaczonym na schematach. Korpus urz¹dzenia
musi byæ zawsze ustawiony w pozycji pionowej z zaworem spustowym skierowanym
w dó³. Sugerujemy aby przed i za separatorem zamontowaæ zawór odcinaj¹cy w celach
serwisowym.

83 mm
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Przyk³adowy schemat instalacji:
Prawid³owy monta¿ w systemach ogólnych

Prawid³owy monta¿ w systemach z zaworem mieszaj¹cym

POWRÓT

POWRÓT
ZASILANIE

Zasada dzia³ania:
Separator zanieczyszczeñ Super Kompakt
z magnesem ³¹czy dzia³anie dwóch g³ównych czêci
sk³adowych: filtra z efektem cyklonu i wk³adu
magnetycznego. Filtr z efektem cyklonu wy³apuje
zanieczyszczenia znajduj¹ce siê w strumieniu wody.
Nastêpnie opadaj¹ one do dolnej czêci korpusu.
Poprzez otwarcie zaworu spustowego mo¿liwe jest
ich usuniêcie z instalacji. Czynnoæ t¹ mo¿na
wykonywaæ na dzia³aj¹cym systemie. Podobnie
postêpujemy z zanieczyszczeniami zebranymi na
magnesie: wyci¹gamy wk³ad magnetyczny
a zebrane nieczystoci wêdruj¹ do dolnej czêci
korpusu i s¹ usuwane przez zawór spustowy. Aby
ca³kowicie wyczyciæ separator nale¿y zakrêciæ
zawory przed i za urz¹dzeniem, rozkrêciæ korpus
oraz wyj¹æ wk³ad filtruj¹cy w celu przep³ukania.

ZASILANIE

Sugerowany maksymalny przep³yw:
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Rekomendowana maksymalna prêdkoæ cieczy
na przy³¹czach urz¹dzenia to 1,2 m/s. Tabela
podaje wartoæ przep³ywu, dla którego powy¿szy
warunek jest spe³niony.

l/min

m3/h

21,67

1,3

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.
Standarowa konserwacja i czyszczenie osadów:
Osady mog¹ byæ usuniête podczas normalnej pracy
instalacji bez koniecznoci demonta¿u separatora
zanieczyszczeñ. Procedura wygl¹da nastêpuj¹co:
- wyj¹æ wk³ad, w którym znajduj¹ siê magnesy (1);
- spuciæ zanieczyszczenia, otwieraj¹c zawór
spustowy (2);
- zamkn¹æ zawór spustowy.
Podczas wykonywania tej operacji nale¿y
kontrolowaæ cinienie w instalacji.
Du¿e obni¿enie cinienia podczas czyszczenia mo¿e
zablokowaæ kocio³. Zaleca siê, aby sprawdziæ
instrukcjê kot³a pod k¹tem sposobu przywracania
cinienia i koniecznoci wy³¹czania pompy na czas
prac konserwatorskich.
Pe³na konserwacja:
Po zamkniêciu zaworów odcinaj¹cych przed i za
separatorem mo¿liwe jest przeprowadzenie pe³nej
kontroli wnêtrza urz¹dzenia. Nale¿y odkrêciæ
gwintowany piercieñ (1), zdj¹æ doln¹ czêæ korpusu
(2) separatora zanieczyszczeñ, a nastêpnie wyj¹æ filtr
cyklonowy. Nastêpnie wysun¹æ wk³ad magnetyczny.
Wyczyciæ filtr cyklonowy i pokrywê doln¹. Ponownie
w³o¿yæ wk³ad magnetyczny i filtr cyklonowy oraz
zakrêciæ poprawnie doln¹ pokrywê. Nastêpnie nale¿y
otworzyæ zawory odcinaj¹ce przed i za separatorem
zanieczyszczeñ.
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Dystrybutor i gwarant:
Ottone spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ sp. k.
G³ogoczów 996, 32-444 G³ogoczów
tel.: 600 892 333  biuro@ottone.pl

