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Kifejlesztettük az S3-at...
...Bemutatjuk az új, nagyobb teljesítményű és intelligensebb...

SpiroVent Superior -  
       Vákuumos gáztalanító

S4 fő előnyei az S3-al szemben:
• Munkanyomás fejlődése: 3,5 bar-ról 4,5-re.

• Munkahőmérséklet növelése: 70°c -ról 90°c-ra

• Rendszerműködés: 15m3 - 25m3.

• Még erősebb szivattyú rezgéscsillapító technológiával

• Bemenet újratöltő jelek fogadásához Épület-ellenőrző 
rendszerektől.

Az S4 a legújabb tagja a Spirotech SpiroVent Superior családjában, mely  
páratlan a gáztalanításban a fűtő, hűtő és folyamat rendszereknél-
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SpiroVent Superior - 
Vákuumost gáztalanító

Miért használjuk S4 SpiroVent Superior-t?
Az optimális rendszer akkor érhető el, ha a levegő a minimumon van tartva. 
Ha a levegő nincs hatékonyan eltávolítva, akkor számtalan probléma és 
kellemetlenség adódhat, mint például idegesítő zajok, kézi légtelenítések, 
szivattyú teljesítmény ingadozás. Mindezek magas energiafogyasztáshoz és 
meghibásodásokhoz vezetnek, melyek gyakran költséges azonnali 
beavatkozást igényelnek.

Az S4 2 modellel kapható. Az S4A kizárólag gáztalanításra, illetve az S4a-R 
gáztalanításra és automatikus  rendszer újratöltésre. Az S4 erős teljesítménye és 
kompakt mérete jelenti az ideális megoldást nagy lakóházaknak és 
irodaépületeknek 10.000m2-ig

Hogy működik a SpiroVent Superior 
A folyamatosan működő szivattyú egy bizonyos mennyiségű folyadékot kivesz a 
rendszerből.  Az elektromágnese szelep lezár és vákuumot képez és a gázok 
távoznak a ventillátorokon keresztül. A gáztalanított abszorpciós folyadékot 
visszapumpálódik a rendszerbe és a kör újrakezdődik.

SpiroVent Superior előnyei
•Oldott gázok eltávolítása

• Abszorpciós folyadék eltávolítja a megragadt levegőbuborékokat

• Plug	and	play

• SmartSwitch-nek köszönhető energia hatékonyság

• Automatikus gáztalanítés és (újra)töltés
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"Az ideális megoldás nagy 
lakóházaknak és irodaépületeknek" S4A  S4A-R

 Max. rendszer érték [m3] 25  25

 Rendszer nyomás [bar] 1 - 4.5 1 - 4.5

 Rendszer folyadék hőmérséklet [°C] 0 - 90 0 - 90

 Kezelt folyadék (degassed) [l/h] 70 70

-  50

- ≥ 0,5

 Környezeti hőmérséklet [°C]

Újratöltés értéke [I/h] 1)

0 - 40      0 - 40

 Méretek [HxWxD] 490x340x340 490x340x340

 Zajszint [dB(A)] 52  52

 Üres súly [kg] 16 17

 Működési fesz. [V] 230   230

 Teljesítmény [watt]

Úrjatöltési nyomás [bar]

100 100

Cikkszám 50Hz

 Cikkszám 60Hz

MA04A50 MA04R50

MA04A60 MA04R60

Type
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