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Lég- és szennyeződés-leválasztás tökéletes egyensúlyban.

"Három funkció 
egyetlen kompakt 
megoldásban"

A megfelelő vízoldali egyensúly nagyon fontos a leválasztott körű, vagy több csoporttal és 
szivattyúval rendelkező HVAC- (fűtés, szellőzés, légkondicionálás) és folyamat-
berendezésekben. A levegő és a szennyeződés hatékony eltávolítása is hozzájárul a 
berendezés optimális működéséhez. A hidraulikus egyensúly-kialakítás, a légleválasztás 
és a szennyeződés-leválasztás egyaránt megtalálható a kompakt SpiroCross rendszerben.

Ennek logikus következménye, hogy nyolc 
csatlakozás helyett csupán négy szükséges. 
Így spórolhatunk a beszerzés során, de 
csökkenthetjük az összeszerelési és 
karbantartási költségeket is. A SpiroCross új 
fűtő, hűtő és folyamat-berendezések építése, 
valamint régi berendezések helyreállítása 
során egyaránt alkalmazható.
A Spirotech a Computational Fluid Dynamics 
segítségével fejlesztette ki a SpiroCross 
rendszert. A SpiroCross-t emellett átfogóan 
teszteltük a saját, TÜV tanúsítvánnyal 
rendelkező teszt- és mérőállomásunkon, 
valamint a gyakorlatban, különböző 
berendezéseknél is.
A SpiroCross előnyei
 • Három funkció egyetlen alkatrészben.
 • Csupán négy csatlakozó nyolc helyett.
 • Optimális vízoldali egyensúly a berendezésben.
 • Minimális folyadékkeveredés.
 • Valódi, aktív lég- és szennyeződés-leválasztás.
 • Még a legkisebb légbuborékokat és szennyeződés-

részecskéket is leválasztja és eltávolítja.
 • A berendezés üzemelése közben a külvilágba 

juttatja a szennyeződéseket.
 • Minimális, egyenletes nyomáscsökkenés.
 • Kompakt tervezés és csekély beépítési 

magasság, a Spiro-csőnek köszönhetően.
 • Kivételes garancia

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.

SpiroPlus®

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

A SpiroCross berendezéshez különleges 
szigetelő készletek állnak rendelkezésre.



Ebben a ritka helyzetben a kínálat mértéke 
pontosan megegyezik az igény mértékével. Ez 
az ideális helyzet, ahol a nyitott elosztó 
tulajdonképpen felesleges volna.

HŰTÉS FŰTÉS 
1. helyzet : Qp = Qs     ∆Tp = ∆Ts     T2 = T4

Az egyedülálló Spiro-cső biztosítja az aktív lég- és szennyeződés-leválasztást, 
kompakt kivitelben készült, és tökéletes egyensúlyt biztosít minimális 
folyadékkeveredés mellett. Habár a Spiro-cső a legkisebb mikrobuborékokat és 
szennyeződés-részecskéket is képes felfogni, mégis igen nyitott szerkezetű. 
Ennek eredménye az igen kis mértékű nyomásesés, ezen kívül a SpiroCross nem 
tömődik el, mivel a felfogott szennyeződés az áramláson kívül gyűlik össze.

Mi  pontosan a nyitott 
elosztó feladata?
A nyitott elosztó felfogja a primer kör 
(kínálat = Qp) és a szekunder kör (igény = 
Qs) közötti áramlási mennyiségeinek 
különbségeit. Az alábbiakban három 
üzemelési szituáció látható, amelyek a 
berendezésnél alkalmazott nyitott elosztó 
esetén előfordulhatnak.

A felfogott szennyeződés a berendezés üzemelése közben jut a külvilágba. Ezzel igen sok 
idő takarítható meg, így nagy előnyt jelent a szűrők szempontjából.

SpiroCross: sokoldalú és kompakt

Ebben a helyzetben az igény nagyobb a 
kínálatnál. A hidegebb visszatérő víz egy része 
továbbmegy a bemenő oldalra, így tovább tart, 
amíg a helyiségekben elérjük a kívánt 
hőmérsékletet. Lehetőség szerint növelni kell a 
kazán vagy a hűtőberendezés teljesítményét.

3. helyzet: Qp > Qs    ∆Tp < ∆Ts      T1 = T3

A harmadik helyzetben a kínálat nagyobb, mint 
az igény. A melegebb bemenő víz egy része 
továbbmegy a visszatérő oldalra, így csökken a 
kazán vagy a hűtőberendezés haszna. 
Lehetőség szerint vissza kell alakítani a 
teljesítményt.

A SpiroCross víz és víz-glikolkeverékek számára alkalmas (maximum 50%).
Helyileg jóváhagyott vegyi adalékokkal és inhibitorokkal kombinálva alkalmazhatók, melyek 
nem károsítják a berendezés anyagát. Nem alkalmas ivóvíz-berendezésekhez.

A standard SpiroCross 0 és 110ºC közötti hőmérséklet-tartományhoz alkalmas, 0-tól 10 bar 
munkanyomásig. A SpiroCross készülékek burkolata DN 050-től ötvözetlen acélból készül. A 
karima csatlakozó PN 16. A 1”, 1¼ ” és 1½” -os háza sárgarézből készült. Más anyagból, más 
nyomásra és hőmérsékletre megrendelhető.

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.
Részletes termék információhoz külön irodalom áll rendelkezésére. Ugyanakkor 
megnézheti internetes oldalunkat is.

2. helyzet: Qp < Qs     ∆Tp > ∆Ts     T2 = T4

A SpiroCross XC műszaki specifikációi
Cikkszám* XC050 XC065 XC080 XC100 XC125 XC150 XC200 XC250 XC300

Csatlakozás [DN] 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Csatlakozás OD [mm] 60 76 89 114 140 168 219 273 324

 H [mm] 815 905 999 1261 1546 1781 2321 2870 3388

 h [mm] 240 305 360 460 560 670 870 1100 1295

 L [mm] 260 260 370 370 525 525 650 750 850

 LF [mm] 350 350 470 475 635 635 775 890 1005

P mennyiség 1,5m/s-nél [m3/h] 12,5 20 27 47 72 108 180 288 405

P mennyiség 1,5 m/s-nél [l/s] 3,5 5,5 7,5 13 20 30 50 80 113

Kapacitás (∆T = 200°C) [k/W] 294 462 630 1092 1680 2520 4200 6720 9450

Kapacitás (∆T = 60°C) [k/W] 88 139 189 328 504 756 1260 2016 2835

Térfogat [l] 12 13 29 38 105 123 252 501 859

Tömeg L [kg] 17 19 33 43 95 110 230 344 559

Tömeg F [kg] 26 31 49 60 119 140 274 408 643

A SpiroCross AX műszaki specifikációi
Cikkszám AX100 AX125 AX150

Csatlakozás (d) [G] 1 1 ¼ 1 ½

 H [mm] 515 515 515

 h [mm] 144 144 144

 D [mm] 80 80 80

 L [mm] 236 236 236

P mennyiség 1 m/s-nél [m3/h] 2,0 3,6 5,0

P mennyiség 1 m/s-nél [l/s] 0,55 1,0 1,4

Kapacitás (∆T = 200°C) [k/W] 46 84 118

Kapacitás (∆T = 60°C) [k/W] 14 25 35

Térfogat [l] 1,5 1,5 1,5

Tömeg [kg] 6,5 6,5 6,5

T2 T1T4 T3

T1 T2T3 T4

QP QPQS QS

T2 T1T4 T3

T1 T2T3 T4

QP QPQS QS

T2 T1T4 T3

T1 T2T3 T4

QP QPQS QS

*hegesztett kivitelhez L hozzáadás (pl. XC200L) karimás kivitelhez F hozzáadás (pl. XC200F)
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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, 
a Spirotech bv írásbeli engedélye nélkül a kiadvány használata tilos.

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

Spirotech UK Ltd.
PO Box 818 Altrincham
Cheshire, WA15 5GZ 
T +44 (0)208 451 3344 
F +44 (0)208 451 3366 
info@spirotech.co.uk 
www.spirotech.co.uk 

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 termékek 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.




