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Spirocombi működését nem befolyásolja a 
felhalmozódott szennyeződés. A 
SpiroCombi virtuálisan karbantartás-
mentes és –más mint egy filter- alacsony 
és állandó áramlás ellenállással 
rendelkezik. További előnye a rendszernek 
attól függetlenül, hogy levegő és 
szennyeződés mentes, hogy energiát is 
megtakarít. 

A SpiroCombi leválasztja a gázokat és a 
szennyeződéseket a rendszer-vízből és 
eltávolítja a rendszerből. Független tesztek 
bebizonyították, hogy a mikroszkópikus 
szennyeződések és a legkisebb 
mikrobuborékok és ki lettek szűrve a 
vízáramlatból. A leggyakrabban ezek a 
dolgok okozzák a legtöbb problémát. A 

Konkrétan a legkisebb részecskék (5-10 µm) okozzák a problémákat.

A levegő és szennyeződés meggátolja a 
rendszer optimális működését.

A rendszer-víz bomlása miatt levegő és szennyeződés képződik. Ezek erős 
kopást és sérülést okozhatnak a rendszer drága alkatrészeiben vagy akár 
okozhatja a teljes rendszer hibáját is. Röviden, ezek olyan dolgok, amire a 
vevők sűrűn panaszkodnak és gyakran igényelnek azonnalli beavatkozást. 
SpiroCombi légleválasztó és szennyeződés eltávolító használatával ezek a 
gondok a múlté.

Átfogó megoldások
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.

"A szennyeződés 
jelenléte szükségtelen 
karbantartást és 
egyébként elkerülhető 
költségeket okoz."
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William Henry

Hogy jut levegő a rendszerbe?
Különböző okok miatt levegő kerülhet a berendezésbe. A legfontosabbak a 
következők:
• A berendezés (után)töltése, módosítások és karbantartás;
• Mikro-szivárgások és diffúzió a csatlakozásokon, szigeteléseken és vezetékeken keresztül;
• Nyitott expanziós rendszerek és hűtőtornyok;
• Hibás expanziós mérték, pontatlan, vagy érvénytelen előnyomás;
• A víz gázelnyelő teljesítménye a természet törvényei, mégpedig a Henry-törvény szerint*.

Gázok eltávolítása egy 
berendezésből 
A gázok folyadékból való felszabadításának 
és a berendezésből történő eltávolításának 
két módja van. Termikus gázmentesítés: 
hőmérséklet-különbség segítségével
A berendezésben a hőmérséklet 
emelésével maguktól kiválnak az oldott 
gázok. A SpiroVent mikrobuborék 
leválasztóval ezután eltávolíthatók a 
felszabadult gázok a folyadékból.

Vákuumos gázmentesítő: mesterségesen 
előállított kisebb nyomás segítségével
Vákuumos gázmentesítő esetén a 
berendezésben lévő folyadékot 
ideiglenesen kisebb nyomás (vákuum) 
állapotába hozzuk. A folyadékban oldott 
gázok felszabadulnak, kiválnak és 
eltávolíthatók a berendezésből. A kezelt 
folyadék a rendszerben így ismét képes 
levegőt felvenni.

Mikor alkalmazzuk a 
vákuumos gázmentesítőt?
1. A sok elágazással rendelkező berendezések

 és csekély átáramlás esetén. A szabad, 
felhalmozódott levegő gyakran nem halad 
tovább az áramlással, azonban egy 
vákuumos gázmentesítő elhelyezését 
követően magától eltűnik az abszorbenssé 
tett folyadéknak köszönhetően.

2. Ha csekély a hőmérséklet-különbség. Az 
ilyen helyzetekben túl kevés oldott gáz 
szabadul fel. A vákuumos gázmentesítő 
nem függ a folyadék hőmérsékletétől.

3. Ha egy átáramoltató gázmentesítő 
praktikus okokból nem szerelhető a 
berendezésre. A vákuumos gázmentesítő 
gyakorlatilag a berendezés bármely 
pontjára csatlakoztatható

4. Amikor a statikus magasság a 
legmelegebb pont felett meghaladja a 
kritikus magasságot.

*  Henry-törvény: "Egy folyadékban addig oldódik fel gáz, amíg
egyensúly nem alakul ki a gáz részleges nyomása és a folyadék 
nyomása között". Ez azt jelenti, hogy egy adott folyadékban 
kevesebb oldott gáz található magasabb hőmérséklet, vagy 
alacsonyabb nyomás esetén. A nyomás és a hőmérséklet hatására 
tehát a folyadék adott helyeken, egy berendezésen belül több 
vagy kevesebb gázt tud felvenni, vagy oldott gázt leadni.

Statikus magasság és hőmérséklet
Túl nagy statikus magasság (nyomás) esetén a légleválasztó felett, az oldott levegő nehezen 
tud kioldódni a folyadékból. E körülmények között nehéz megjósolni, hogy a rendszerben 
hol keletkezhetnek a légbuborékok. Az a pont, ahol a mikro buborékok a szabadba jutnak, 
eleve változik a közeg hőmérsékletétől és a hidrosztatikus nyomástól függően (Henry-
törvény). Ökölszabály a maximális statikus magassághoz: fűtés ≤ 15 m, hűtés ≤ 5 m. A 
kritikus magasság felett a vákuumos gázmentesítő általában hatékonyabb megoldást jelent. 
Személyre szabott tanácsadásért bármikor kapcsolatba léphet velünk.

SpiroVent mikrobuborék-légleválasztók
A SpiroVent Superior vákuumos gázmentesítőkről 
külön prospektus áll rendelkezésre.SpiroVent Superior vákuumos gázmentesítők 
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Spirocombi előnyei
 • Hatékonyan eltávolítja az aramló 

levegőt és a mikrobuborékokat.

 • A kicsi, 5µm (=0,005 mm) feletti részecskék is 
leválnak és eltávolításra kerülnek.

 • A berendezés üzemelése közben kifúvatja 
a szennyeződéseket.

 • Nem szükséges lezáró, vagy bypass.
 • Minimális, egyenletes nyomáscsökkenés.

 • A karbantartás csupán néhány másodpercet vesz igénybe.
 • Nincs szükségtelen leállás.
 • Csatlakozási átmérő ¾”-tól DN 600-ig, 

vagy még nagyobb méretig.
 • Teljes választék, alkalmas különböző 

nyomásértékekhez és hőmérséklethez.
 • Kivételes garancia.

1. Szivárgásmentes és nem lezárható 
kifúvó szelep. Sok modell 
csavarmenettel készült egy lefúvó 
vezeték esetleges csatlakoztatásához.

2. Az emelőszemek jócskán megkönnyítik a 
nagyobb készülékek kezelését.

3. Speciális légkamra-kialakítás. Az úszó 
szennyeződés nem éri el a szelepet, és 
elegendő űrtartalom áll rendelkezésre 
a nyomáskülönbségek kiegyenlítésére.

4. A nagyobb mennyiségű levegő leeresztésére és az 
úszó szennyeződés eltávolítására szolgáló 
leeresztő csap az acél készülékeken (a berendezés 
töltése és vagy kiürítése során).

5. Számos csatlakozási lehetőség. Sárgaréz 
roppantós csatlakozóval, vagy belső 
vezetékkel vízszintes és függőleges. Acél 
hegesztett végekkel, vagy karimákkal.

6. A felfogott szennyeződés nem 
akadályozza az átáramlást.

7. Az erős szerkezet igen hosszú 
élettartamot biztosít.

8. A berendezés magját a Spiro-cső 
képezi. Ezt az egységet speciálisan a 
szennyeződés optimális leválasztására 
tervezték, az ellenállása nagyon kicsi.

9. Nagy szennyeződés-felfogó kapacitás, aminek 
köszönhetően ritkábban szükséges a kiürítés.

10.Lefúvató cső a felfogott 
szennyeződés eltávolításához.

A felfogott szennyeződés a berendezés 
üzemelése közben jut a külvilágba. Ezzel 
igen sok idő takarítható meg, így nagy 
előnyt jelent a szűrők szempontjából. Az 
általánosan használt szűrők esetében 
ugyanis ki kell kapcsolni a berendezést a 
tisztítási tevékenységekhez. Ha nincs 
elhelyezve külön lezáró, akkor a

 berendezést nekünk magunknak kell 
részben leereszteni, mielőtt a szűrőt 
megtisztítanánk, vagy kicserélnénk.
A lefúvató cső megnyitása során gyorsan és 
erősen kipréselődik az összegyűlt 
szennyeződés. Ez az eljárás - a csap 
megnyitása és lezárása - csupán néhány 
másodpercet vesz igénybe.

A SpiroTrap készülékek belsejében egy spirál alakú szerkezet található, 
amelyen a folyadék keresztül áramlik. Ez a "Spiro-cső" biztosítja, hogy a 
szennyeződés-részecskék automatikusan lesüllyedjenek. Habár a Spiro-cső a 
legkisebb mikrobuborékokat és szennyeződés-darabkákat is képes felfogni, 
mégis igen nyitott szerkezetű. Ennek köszönhetően nem tömődik el a 
SpiroTrap. Az átáramlást és a csekély nyomáscsökkenést nem befolyásolja a 
felfogott szennyeződés, mivel az az áramláson kívül gyűlik össze.

SpiroCombi légleválasztó és szenyeződés 
eltávolító: hatékony és időtakarékos

SPIRO

EXCEPTIONAL 
GUARANTEE
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SpiroPlus

SpiroPlus öblítőszerekkel és 
adalékokkal védje és optimalizálja a 
berendezést és a megtérülést!

Egyéni kivitelezésű megoldások 
és OEM alkalmazások

A Spirotech nem csak ajánlja a standard 
termékeket. Néhány esetben egyéni 
kivitelezésű megoldásokat ajánlunk az 
ügyfelekkel való konzultálás során, a 
különleges felhasználói követelmények 
alapján. Ha óhajtják ezeket a megoldásokat, 
OEM termékekként is lehet szállítani.

Digitális segítség
Honlapunk segítségével, ajánlataink 
magukba foglalják a termékleírást, 
szabványra jellemző szövegeket, vonalas 
rajzokat, CAD szimbólumokat és projekt 
leírást. Részletes termékinformációért 
külön irodalom kérhető. Ehhez kérjük, 
látogassa meg honlapunkat.

A Spirocombi légleválasztó és szennyeződés eltávolítók víz és víz-glikolkeverékek számára 
alkalmasak (maximum 50%).
Helyileg jóváhagyott vegyi adalékokkal és inhibitorokkal kombinálva alkalmazhatóak, 
melyek nem károsítják a berendezés anyagát. Nem alkalmas ivóvíz-berendezésekhez.

A szabvány Spirocombi 0 és 110ºC közötti hőmérséklet-tartományhoz alkalmas, 0-tól 10 bar 
munkanyomásig. A Spirocombi burkolata DN 050-től ötvözetlen acélból készül. A karima 
csatlakozó PN 16. A Spirocombi 22mm-es és 1”-es burkolata bronzból készült. Egyéb 
méretek, anyagok, nyomások és hőmérsékletek kérésre elérhetőek.

SpiroCombi beszerelése
A SpiroCombi légleválasztó és szennyeződés eltávolítót ajánlott a rendszer legmelegebb 
pontjára beszerelni. Fűtési rendszernél ez a pont az ahol a víz a kazánból távozik. Hűtési 
rendszernél ez a visszatérő ág a hűtő készülék előtt.

Spirocombi ellenállási grafika
Filterekkel ellentétben a SpiroCombi légleválasztó és szennyeződés eltávolítónak minimális 
az egyenletes nyomáscsökkenése.

Áramlás [l/s]

A mért értékek a Spirotech szabványának megfelelőek. Az értékek maximum értékek. 

További információkkal kapcsolatban kérem vegye fel velünk a kapcsolatot.
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A Spirotech Spirocombi légleválasztók és 
szennyeződés eltávolítók széles 
választékát kínálja a levegő és 
szennyeződések eltávolítására. 
Valamennyi termék új fűtő, hűtő és 
folyamat-berendezések építése, valamint 
régi berendezések helyreállítása során 
egyaránt alkalmazható. A Spirocombi 
légleválasztó és szennyeződés eltávolítók 
sárgarézből, valamint acélból/

rozsdamentes acélból egyaránt 
kaphatók. A sárgarézből készült 
leválasztók 1m/s névleges áramlási 
sebességhez alkalmasak, vízszintes és 
függőleges vezetékekhez egyaránt 
használhatók. Az acélból készült 
változatok standard és hi-flow kivitelben 
egyaránt rendelkezésre állnak.

SpiroCombi légleválasztók és szennyeződés 
eltávolítók széles választéka

A berendezések és folyamatok folyadékai akkor biztosítják a legjobb feltételeket, ha minél 
kevesebb levegőt és szennyeződést tartalmaznak. Ha nem, vagy nem megfelelő mértékben 
távolítjuk el a levegőt és a szennyeződést, akkor ebből számos kellemetlenség és probléma ered, 
például: zavaró hangok, kézi légtelenítés gyakori szükségessége, csökkenő szivattyúteljesítmény, 
egyenlőtlenségek a berendezésben, szükségtelen zavarok és túlzott mértékű kopás. Mindezek a 
jelenségek együttesen extra energiafelhasználáshoz, panaszokhoz és üzemkimaradáshoz 
vezetnek, valamint gyakran azonnali beavatkozás válik szükségessé.
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Cikkszám

 22 mm. comp. 257 106 1,3 0,35 1,3 AC022

 22 mm. comp. V 246 97 1,3 0,35 1,7 AC022V

 G1 257 88 2,0 0,55 1,3 AC100

Csatlakozás

V= Függőleges csatlakozás Áramlási sebesség ≤ 1m/s

Munkanyomás 0 - 10 bar Középhőmérséklet 0 - 110°C

Egyéb csatlakozási méretben, más anyagból, más nyomásra és hőmérsékletre megrendelhető.

Sárgaréz, függőleges: 22 mm

Sárgaréz, vízszintes: 22 mm és 1”
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Ha nagyobb csatlakozási méretet választunk, akkor ugyanazt a mennyiséget érhetjük el 
kisebb áramlási sebességgel. Ennek eredménye egy jobb leválasztási teljesítmény és 
kisebb nyomcsökkenés (kevesebb energiaveszteség).

Szétszerelhető
Ha a szennyeződés olyan jellegű, hogy a leválasztó elemet (Spiro-cső csomagot) ki kell 
cserélni, vagy meg kell tisztítani, akkor választhatjuk a leszerelhető kivitelt.

Standard vs. Hi-flow
A standard acél SpiroTrap termékeket 1,5 m/s névleges áramlási sebességre terveztük. 
Nagyobb sebességek esetén a megnövekedett turbulencia a standard készülékben már nem 
mindig tesz lehetővé elegendő nyugodt zónát az optimális leválasztáshoz. A nagyobb 
áramlási sebesség szintén egy erősen megnövelt nyomáscsökkenéshez vezet. A strukturálisan 
nagyobb áramlási sebességek számára (3 m/s-ig) egy ún. hi-flow kivitelt javasolunk.

050 60 260 350 630 3,5 12,5 3,0 7 25 11,8 BC050 BD050 910 7 25 11,8 HC050 HD050

065 76 260 350 630 5,5 20 2,7 11 40 11,6 BC065 BD065 910 11 40 11,6 HC065 HD065

080 89 370 470 785 7,5 27 2,9 15 54 12,4 BC080 BD080 1145 15 54 12,4 HC080 HD080

100 114 370 475 785 13 47 3,7 26 94 14,6 BC100 BD100 1145 26 94 14,6 HC100 HD100

125 140 525 635 1045 20 72 4,2 40 144 16,8 BC125 BD125 1570 40 144 16,8 HC125 HD125

150 168 525 635 1045 30 108 4,9 60 215 19,4 BC150 BD150 1570 60 215 19,4 HC150 HD150

200 219 650 775 1315 50 180 5,8 100 360 23,1 BC200 BD200 1995 100 360 23,1 HC200 HD200

250 273 750 890 1715 80 288 6,9 160 575 27,7 BC250 BD250 2680 160 575 27,7 HC250 HD250

300 324 850 1005 2025 113 405 7,7 225 810 31,0 BC300 BD300 3190 225 810 31,0 HC300 HD300

350 356 n.v.t. 1128 2560 140 500 7,8 280 1000 31,0 BC350 BD350 3530 280 1000 31,0 HC350 HD350

400 406 n.v.t. 1226 2860 180 650 8,4 360 1300 34,0 BC400 BD400 3970 360 1300 34,0 HC400 HD400

450 457 n.v.t. 1330 3150 235 850 10,0 470 1700 39,0 BC450 BD450 4410 470 1700 39,0 HC450 HD450

500 508 n.v.t. 1430 3460 295 1060 11,0 590 2120 43,0 BC500 BD500 4860 590 2120 43,0 HC500 HD500

600 610 n.v.t. 1630 4070 425 1530 12,0 835 3000 47,0 BC600 BD600 5760 835 3000 47,0 HC600 HD600

*

Standard; névl. 1,5 m/s

névl. = 1,5 m/s max. = 3 m/s

Hi-flow; névl. 3 m/s

 Max. áramlás m3/h & l/s Alkalmazható  
SpiroCombi
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DN065 BC/BD065 HC/HD065

DN080 BC/BD080 HC/HD080

DN100 BC/BD100 HC/HD100

DN125 BC/BD125 HC/HD125

DN150 BC/BD150 HC/HD150

DN200 BC/BD200 HC/HD200

DN250 BC/BD250 HC/HD250

DN300 BC/BD300 HC/HD300

DN350 BC/BD350 HC/HD350

DN400 BC/BD400 HC/HD400

DN450 BC/BD450 HC/HD450

DN500 BC/BD500 HC/HD500

DN600 BC/BD600 HC/HD600

l/s
∅

Szétszerelhető: DN50 - DN600
Hi-flow szétszerelhető: DN50 - DN600

Standard: DN 50 - DN 600

Standard

Hi-fl w: DN 50 - DN 600

Hi-fl w
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*

Cikkszám
 Szétszerelhető*

Munkanyomás: 0 - 10 bar       Folyadék-hőmérséklet 0 - 110°C
Egyéb csatlakozási méretek, anyagok, nyomások és hőmérsékletek kérésre 
kaphatók.

hegesztett kivitelhez L hozzáadás (pl. BE200L)
karimás kivitelhez F hozzáadás (pl. BE200F)

Válassza ki a megfelelő SpiroTrap készüléket
1. Határozza meg a vezeték átmérőjét..
2. Határozza meg az átfolyást.
3. A táblázat segítségével határozza meg a pontos modellt.

Egyéb csatlakozási méretek, anyagok, nyomások és hőmérsékletek kérésre kaphatók..

= standard kivitel névleges áramlási 
sebességnél 

= standard kivitel maximális áramlási  
sebességnél

= nagyobb átmérőt válasszon, vagy 
csökkentse a mennyiséget
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A termékismertetőben lévő rajzok és helyzetek példa jellegűek. Örömmel 
adunk tanácsot más speciális helyzetekben is. Előfordulhatnak 
változások/nyomtatási hibák. ©Copyright Spirotech bv. Harmadik félnek, 
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SPIROLIFE
Kivételes garancia
A Spirotech egyedülálló 
garanciális feltételei!

Feltételek: 
A termékek megfelelő kiválasztása, telepítése, 
karbantartása és alkalmazása az előírásainkkal, 
adatlapjainkkal és kézikönyveinkkel összhangban. A 
normál kopás nem képezi a garancia részét. Lásd az 
általános értékesítési és szállítási feltételeinket.

Sárgaréz termékek  ≤ 110°C:
20 év

Acél és sárgaréz termékek 
> 110°C: 
5 év
Vákuumos 
gázmentesítők: 2 év

A Spirotech innovatív, átfogó megoldásokat gyárt és fejleszt ki a folyadékok szabályozására a fűtési, hűtési, klíma, 
valamint az ipari rendszerek számára. Termékeink és szolgáltatásaink eredménye a hibás működés és az 
elhasználódás csökkentése. Ennek eredménye, hogy kevesebb karbantartás szükséges, nő a hatékonyság, és 
csökken az energiafogyasztás.
A Spirotech-et jogosan tartják világelsőnek ezen a szakterületen. A minőségre, 
termékfejlesztésre és folyamatjavításra fektetett hangsúlynak köszönhetően, a Spirotech 
termékeket ajánlják a fűtési rendszer alkatrészeket gyártó piacvezetők.

A terjedelmes, nemzetközi beszállítók hálózatának köszönhetően, naponta sok felhasználó 
élvezheti világszerte a termékeink és szolgáltatásaink előnyeit.

Spirotech: kiegészítők, adalékok és tanácsok

A Spirotech a Spiro Enterprises tagja.




