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 melyek részecskék formájában sodródnak 
át a berendezésen. Ez végül a drága 
berendezések, alkatrészek károsodásához, a 
berendezés meghibásodásához és a 
folyamat zavarához, vagy teljes 
üzemkieséshez vezet. Ezek egyenként 
elkerülhető dolgok, melyek azonban 
figyelmet követelnek a szükségtelen 
kiadások elkerülése érdekében.

A mikro-buborékokat lehetetlen hagyományos 
gyors-légtelenítőkkel leválasztani. A megfelelő 
légtelenítés az egyetlen hatékony mód a 
mikro-buborékoknak a berendezésből történő 
eltávolítására.

Az első légtelenítést követően a folyadékot 
tartalmazó rendszerben, például egy fűtő, 
hűtő és folyamat-berendezésben még sok 
mikrobuborék és oldott gáz marad. Ezen 
kívül levegő is belép a berendezésen végzett 
tevékenység és (mikro)szivárgás miatt. Ha a 
gázokat nem, vagy elégtelen mértékben 
távolítjuk el, akkor problémák keletkeznek a 
beszabályozás, többszörös kézi légtelenítés, 
csökkenő szivattyúteljesítmény, 
szükségtelen energiafelhasználás stb miatt. 
A levegő jelenléte és folyamatos belépése 
miatt korróziós termékek keletkeznek,
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"A levegő jelenléte 
okozza a 
szennyeződésekkel 
kapcsolatos 
gondokat."

Ez a grafika megmutatja a kazánvízben lévő légbuborékok számát és méretét. Itt 
kazánvíz látható, amint elhagyja a kazánt.

Levegő: zavaró tényező a folyadékrendszerekben

A berendezésbe kerülő levegő gyakran szükségtelen üzemzavarokat, túlzott 
kopást és elkerülhető folyamat-megszakításokat okoz. A berendezés kevésbé jó 
működése és szükségtelen üzemkiesése mind ismert tünet.

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.
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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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A SpiroVent Superior előnyei
• Eltávolítja az oldott gázokat.
• Az abszorbens folyadék biztosítja a bezáródott 

gázbuborékok eltávolítását.
• A berendezés gyorsabb beszabályozása 

és üzembe helyezése
• Plug & play

• Energiatakarékos a SmartSwitch-nek köszönhetően.
• Automatikusan légtelenített 

(után)töltés és megtartott nyomás.
• Védett a nem kívánt utántöltés ellen.
• Ideális kis hőmérsékletű rendszerek, pl. 

hőszivattyú-rendszerek és padlófűtések 
számára is.

• Különféle berendezések széles 
választéka.

• Problémamentesen működik valamennyi forgalomban 
lévő expanziós rendszerrel kombinálva.

• Kivételes garancia.

A SpiroVent Superior készen kapható rugalmas csatlakozó vezetékekkel és feszítőcsavarokkal. 
A készülék egyszerű és gyorsan elhelyezhető, csatlakoztatható és beállítható valamennyi 
egyéni berendezéshez.

A SpiroVent Superior működése
A folyamatosan működésben lévő szivattyú mindig kivesz valamennyi folyadékot a 
körforgásból. Egy mágnesszelep lezárásával vákuum keletkezik, így felszabadulnak az 
oldott gázok. Ezek felül, az edényben gyűlnek össze, és a légszelepen keresztül távoznak. 
A légtelenített és abszorbens folyadékot ezt követően visszaszivattyúzzák a 
berendezésbe, ahol ismét gázokat tud felvenni.

Különböző okok miatt mindig jutnak gázok a berendezésbe. Gondoljunk csak a diffúzióra, a 
mikroszivárgásra és az expanziós rendszerek membránjaira, amelyek sohasem tömítettek 
100%-osan. Mindezek miatt folyamatosan szükséges vákuumos gázmentesítő. Ez tehát 
egyedülálló folyamat.

S4, fűtő- és hűtőberendezésekhez 
4,5 bar-ig, 25 m3

A SpiroVent Superior egy teljesen automatikus vákuumos gázmentesítő fűtő-, 
hűtő- és folyamat-berendezések számára. A teljesen elektronikus vezérlésnek 
köszönhetően a Superior igen sok lehetőséget kínál a rendszerinformáció és az 
állapot- és történeti adatok leolvasására.

SpiroVent Superior vákuumos gázmentesítők: 
hatásos és hatékony megoldás

S6, fűtő- és hűtőberendezésekhez 6 
bar-ig, 150 m3

S10, fűtő- és 
hűtőberendezésekhez 5-től 10 
bar-ig, 150-300 m3 
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Energiatakarékos a 
SmartSwitch-nek köszönhetően
Amint a gázok eltávolításra kerültek, ezt 
regisztrálja a beépített SmartSwith készülék. Ha 
a SmartSwith tíz percig semmit sem regisztrált, 
akkor az oldott gázok mennyisége elérte a 
minimális értéket a folyadékban. A gáztalanítási 
eljárás ekkor automatikusan leáll, és a beállított 
időpontban újraindul. A készülék így csak addig 
működik, amíg szükséges. Ennek köszönhetően 
lényegesen kevesebb energiát fogyaszt, és az 
értékes alkatrészek sokkal tovább tartanak.

A Superior tehát a következőképpen alkalmazható:
• légtelenítő, utántöltő, vagy nyomástartó funkció nélkül;
• légtelenítő, amely felügyeli a nyomást és utántölt;
• légtelenítő, amely egy külső jel alapján utántölt.

A SpiroVent Superior-t mindig bypass 
készülékként csatlakoztatjuk a berendezés 
fő vezetékére. Mivel a Superior 
felszabadítja, leválasztja és eltávolítja az 
oldott gázokat, ezért a berendezés szinte 
bármely pontján csatlakoztatható. Érdemes 
azonban a berendezés visszatérő 
vezetékéhez csatlakoztatni a Superior-t.

Valamennyi SpiroVent Superior vákuumos gázmentesítő 
teljesen elektronikus vezérléssel és felhasználóbarát 
felülettel rendelkezik. Az egyes paraméterek gyorsan és 
egyszerűen beállíthatók, úgymint:
• lezárási idők;
• hozzátöltési nyomás;
• kezdő időpont;
• hozzátöltés-riasztás;
• maximális berendezés-nyomás;
• kívánt berendezés-nyomás;
• üzemidő;
• státusz;
• hozzátöltési előzmények;
• üzemzavar-adatok;
• gáztalanítás előzményei.

Ez a különböző berendezések gyakorlati méréseinek leegyszerűsített ábrázolása. A gáztartalom 
visszaáll a minimális értékre a kezdeti gáztalanítás közben, az első használatbavételt követően, vagy 
a berendezés újraindításakor. A Superior ezután kikapcsolódik, és lassan ismét megnő a 
gáztartalom. A Superior rendszeres bekapcsolásával a minimális szinten marad a gáztartalom. Ezzel 
megelőzhetők a problémák.

Valamennyi SpiroVent Superior vákuumos gázmentesítő automatikus utántöltő 
funkcióval is kapható, amely folyamatosan ellenőrzi a berendezésben uralkodó 
nyomást. Amint a nyomás a beállított érték alá süllyed, megkezdődik az 
utántöltés. A berendezésbe szivattyúzás előtt először légteleníti az utántöltő 
folyadékot. Ha elérte a kívánt értéket, akkor az utántöltési eljárás leáll, és a 
Superior készülék a normál légtelenítési eljárásra vált.

Nyomásellenőrzés és utántöltés

Az S6, S10 és S16 készülékek közül speciális 
szigetelt változatok elérhetők hűtési 
alkalmazásokhoz.

Oldott gázok 
(elmélet)

Oldott gázok 
(gyakorlat)

Minimum 
szint

Eltávolított gázok 
kumulatív [l]

Superior Be
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A Spirotech a SpiroVent Superior vákuumos 
gázmentesítők széles választékát kínálja a 
levegő eltávolítására. Ezek új fűtő, hűtő és 
folyamat-berendezések építése, valamint régi 
berendezések helyreállítása során egyaránt 
alkalmazhatók.

A SpiroVent Superior vákuumos 
gázmentesítők különböző kivitelekben 
kaphatók, a rendszertartalomtól, a 
nyomástól és a kívánt funkcióktól 
függően.

A SpiroVent Superior vákuumos gázmentesítők víz és víz-glikolkeverékek számára 
alkalmasak (S4 max. 50%, S6/S10/S16 max. 40%). Nem alkalmas ivóvíz-
berendezésekhez.

SpiroVent Superior vákuumos 
gázmentesítők 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.

S4A S4A-R S6A S6A-R S6A-R2P S10A S10A-R S16A S16A-R

Max. rendszertartalom [m³] 25 25 300 300 300 300 300 300 300

Rendszernyomás [bar] 1 - 4,5  1) 1 -4,5  1) 1 - 6 1 - 6 1 - 6 5 -10 5 - 10 9 - 16 9 - 16

Rendszerfolyadék hőmérséklete [°C] 0 - 90  2) 0 - 90  2) 0 - 90 0 - 90 0 - 90 0 - 90 0 - 90 0 - 90 0 - 90

Kezelt folyadék (gáztalanított) [l/h] 70 70 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Hozzátöltés mennyisége [l/u] 3) n/a 50 n/a 500 500 n/a 600 n/a 550

Hozzátöltés nyomás [bar] n/a ≥ 0,5 n/a 0 - 6 0 - 6 n/a 0 - 10 n/a 0 - 10

Környezeti hőmérséklet [°C] 0 - 40 0 - 40 0 - 40 0 - 40 0 - 40 0 - 40 0 - 40 0 - 40 0 - 40

Méretek [HxWxD] 490x340x340 490x340x340 880x590x350 880x590x350 880x590x350 1272x744x400 1272x744x400 1272x744x400 1272x744x400

Hangnyomásszint [dB(A)] 52 52 57 57 57 57 57 57 57

Üres önsúly [kg] 15 16 57 59 67 77 79 90 92

Tápfeszültség [V] ) 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% 230 ± 10% 3 x 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Felvett teljesítmény [Watt] ) 100 100 800 800 1300 1150 1150 2250 2250

Védelem foka [IP] X 4D X 4D X 4D X 4D X 4D X 4D X 4D X 4D X 4D

Értesítés "működés közben" n/a n/a volt-free volt-free volt-free volt-free volt-free volt-free volt-free

Hiba értesítés volt-free volt-free volt-free volt-free volt-free volt-free volt-free volt-free volt-free

Superior run/stop n/a n/a 24 VAC (in) 24 VAC (in) 24 VAC (in) 24 VAC (in) 24 VAC (in) 24 VAC (in) 24 VAC (in)

Újratöltés on/off n/a n/a n/a 24 VAC (in) 24 VAC (in) n/a 24 VAC (in) n/a 24 VAC (in)

Újratöltés on/off külső berendezéssel n/a 5 VDC (out) n/a 5 VDC (out) 5 VDC (out) n/a 5 VDC (out) n/a 5 VDC (out)

Cikkszám 50 Hz MA04A50 MA04R50 MA06A50 MA06R50 MA06P50 MA10A50 MA10R50 MA16A50 MA16R50

Cikkszám 60 Hz MA04A60 MA04R60 MA06A60 MA06R60 MA06P60 MA10A60 MA10R60 MA16A60 MA16R60

1)  50 Hz-nél; 60 Hz = 1,5 - 4,5 bar Special insulated versions of the S6, the S10 and the S16 are available for cooling applications.

2) ≤ 4 bar-nél;  > 4 bar = 0  - 70

3) Hitelesített védő berendezés (G¾” male) választható

4) 60 Hz-os adatok kérésre

Többfunkciós, az optimális folyadék-
kondicionálás érdekében

• Fűtő- és hűtőberendezések esetén max 
300 m3-ig, és 16 bar munkanyomásig

• Gáztalanítva töltés
• Gáztalanítás a berendezés indításakor
• Automatikus gáztalanított utántöltés
• Nyomás megtartása
• Folyamatos, optimális gáztalanítás 

a SmartSwitch-csel
• Védett a nem kívánt hozzátöltés ellen
• Problémamentesen működik együtt 

valamennyi forgalomban lévő 
expanziós rendszerrel
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Megfelelő gáztalanítás = Tiszta = Megtérülő
A jó gáztalanítással csökkenthetjük a 
korróziót és a szennyeződést. Ily módon jóval 
kevesebb üzemzavar és kopási jelenség lép 
fel, sőt, teljesen el is maradhatnak. Egy jól 
légtelenített berendezésben optimális 
szinten marad a szivattyúk és más 
komponensek megtérülése.

Plug&Play

Gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható és 
üzembe helyezhető: a Superior készre 
szerelve kapható, kompletten, rugalmas 
csatlakozó vezetékekkel, optimálisan 
beállítható valamennyi berendezéshez.

Optimális gázmentesítés
Nagy gázmentesítési kapacitás, igen 
megbízható és szivárgásmentes 
gázmentesítő mechanizmussal.

A felhasználók mondták:

Egy lakó- és ellátó komplexum műszaki menedzsere:
"A Superior készülék elhelyezése előtt kéthetente kellett légteleníteni 
valamennyi radiátorunkat a magasabb szinteken. Ma már a SpiroVent Superior 
gondoskodik a folyamatosan légtelenített vízről és a maximális hőkomfortról a 
javarészt nyugdíjasokból álló lakóközösség számára."
Egy szabályozó szolgáltató cég igazgatója:
"Egy bonyolult berendezés beszabályozását meglepően rövid idő alatt végrehajthattuk. 
Mivel már minden levegőt eltávolítottunk, ezért jóval egyszerűbb volt megfelelően 
szabályozni minden paramétert. Rendszeresen találkozunk olyan problémákkal, 
amelyek közvetlenül a berendezésben jelenlévő levegőre vezethetők vissza. Konkrétan 
a kazánháztól messzebb található helyiségekben lehet igen nehéz a megfelelő 
hőmérséklet elérése. Jelen esetben ez egyáltalán nem okozott problémát."

Egy ingatlan-projektvezető:
"A SpiroVent Superior készüléknek köszönhetően ezen a télen még egyetlen olyan 
üzemzavar sem keletkezett, amelynek a levegő volt az oka. A Superior csupán heti 
néhány üzemórával biztosítja, hogy többé ne lépjenek fel olyan problémák, amelyek 
korábban minden évben gyakran jelentkeztek. A Superior mindenképpen megéri a 
befektetést."

Egy kórház műszaki menedzsere:
"Sok légtelenítési problémánk volt kórházi komplexumunkban működő, igen 
kiterjedt hálózatunkban. Miután láttam az első Superior eredményeit, rögvest 
munkába állítottam még 7-et. Szuper készülék!"

Egy telepítő vállalat munkatársa:
"Más készülékeknél nagyon sok időt kell az összeszereléssel és a csatlakoztatással 
eltölteni. A Superior már készre van szerelve, így gyorsan és egyszerűen 
csatlakoztatható. Ez jóval egyszerűbb, és jelentős időt lehet nyerni vele."

Energiatakarékos
A SmartSwitch szolgáltatásnak köszönhetően 
a készülék csak akkor működik, amikor 
valóban szükséges.

Költségcsökkentés
A gyors és egyszerű használatbavételnek, a 
berendezés gyors beszabályozásának, a 
készülék SmartSwitch-csel történő 
kikapcsolásának (ha minden gázt 
eltávolított) és az üzemzavar és kopás 
elmaradásának köszönhetően tekintélyes 
költségcsökkentést érhetünk el.

Egyéni kivitelezésű megoldások és OEM 
alkalmazások
A Spirotech nemcsak 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.

Védelem a szennyeződés ellen is
A berendezés vizébe került szennyeződés 
üzemzavart, és az alkatrészek erős kopását 
okozhatja. A szennyeződés okozta problémák 
megelőzése érdekében gyakran használnak 
szűrőt, ez a megoldás azonban nem optimális. A 
szűrők eldugulnak, ezért rendszeresen tisztítani 
és cserélni kell őket. A Spirotech a SpiroTrap 
szennyeződés-leválasztóval kínálja a megoldást. 
A SpiroTrap szennyeződés-leválasztót nem kell 
karbantartani, és folyamatosan eltávolítja 
valamennyi szennyeződést. 

SpiroPlus

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



SPIRO

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.

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
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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.

A Spirotech a Spiro Enterprises tagja.

Spirotech: kiegészítők, adalékok és tanácsok

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 
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