
Purvo separatoriai kompozicinio plastiko 
korpusu su magnetu „ ®“

5453 serija

Veikimas

Nešvarumų separatoriai atskiria nešvarumus, kuriuos daugiausia 
sudaro smėlio ir rūdžių dalelės, cirkuliuojančios uždaros grandinės 
sistemose, su labai mažais hidrostatinio slėgio nuostoliais. Nešvarumai 
surenkami didelėje dekantavimo kameroje (kuriai atlikti valymo 
procedūras reikia retais intervalais), iš kuriuos jie gali būti pašalinti 
netgi sistemai veikiant.
„DIRTMAG®“ nešvarumų separatorių serija taip pat yra įrengta su 
nuimamu magnetiniu žiedu, skirtu atskirti juodųjų metalų priemaišoms.
Šis nešvarumų separatorius, pagamintas naudojant kompozicinę 
medžiagą, skirtą specialiai naudoti oro kondicionavimo sistemose, yra 
itin universalus, nes gali būti montuojamas tiek ant horizontalių, tiek 
ant vertikalių vamzdžių.

Gaminių asortimentas

Kodas 5453...  „DIRTMAG®“ kompozicnis nešvarumų separatorius su magnetu horizontaliems ir vertikaliems vamzdžiams su srieginėmis jungtimis   
    dydžiai DN 20 (3/4”) ir DN 25 (1”)
Kodas 5453...  „DIRTMAG®“ kompozicinis nešvarumų separatorius su magnetu horizontaliems ir vertikaliems vamzdžiams su kompresiniais antgaliais   
    dydžiai DN 20 (Ø 22) ir DN 25 (Ø 28) su jungiamosiomis detalėmis variniam vamzdžiui
Kodas 5453...  „DIRTMAG®“ kompozicinis nešvarumų separatorius su magnetu horizontaliems ir vertikaliems vamzdžiams su uždarymo vožtuvais   
    dydžiai DN 20 (3/4”), DN 25 (1”) ir DN 32 (1 1/4”)

Matmenys

Kodas A B C C’ D EDN Masė (kg)

42

C’’

003FM 21654

01240/18 LT

Techninės specifikacijos

Medžiagos
Korpusas: PA66G30
Nešvarumų separatoriaus dangtis: PA66G30
Viršutinis kaištis:  žalvaris, EN 12164 CW614N
Išleidimo varžtas: žalvaris EN 12164 CW614N
Trijų krypčių jungiamoji detalė: – kodai 545305, 545306, 545302 ir 545303: 
 žalvaris, EN 12420 CW617N
 – kodai 545345, 545346 ir 545347:
 PPSG40
Fiksavimo veržlė trijų krypčių jungiamajai detalei: 
 – kodai 545305, 545306, 545302 ir 545303: 
 žalvaris EN 1982 CB 753S
 – kodai 545345, 545346 ir 545347:
 PA66G30
Vidinis elementas: HDPE
Hidrauliniai sandarikliai: EPDM
Nutekėjimo čiaupas su žarnos jungtimi: žalvaris, EN 12165 CW617N
Išleidimo vožtuvas: – kodai 545345, 545346 ir 545347:
 žalvaris, EN 12165 CW617N

Našumas
Terpė: vanduo, glikolio tirpalai
Maks. glikolio procentas: 30 %
Maks. darbinis slėgis: 3 bar
Darbinės temperatūros diapazonas: 0–90 °C
Magnetinė žiedo sistemos indukcija: 2 x 0,3 T

Jungtys
Korpusas:  3/4”, 1” F (ISO 228-1)
 Ø 22 ir Ø 28 mm variniam vamzdžiui
 3/4”, 1”, 1 1/4” F (ISO 228-1) su uždarymo vožtuvais 



Maži hidrostatinio slėgio nuostoliai ir našumas palaikomas ilgą 
laiką
Didelis nešvarumų separatoriaus našumas yra paremtas vidiniu 
elementu su retikuliniais paviršiais. Naudojant dalelių kolizijos ir 
dekantavimo principą, palyginus su įprastais filtrais, geriau atskiriami 
nešvarumai. Našumas, laikui bėgant, nesikeičia, skirtingai nuo 
įprastų filtrų, kuriuos užkemša susikaupusios nuosėdos, kas pakeičia 
funkcines savybes.

Geometrinė konstrukcija ir didelė kamera surinkti nešvarumams
Kamera surinkti nešvarumams pasižymi toliau nurodytomis savybėmis:
–  ji yra įrengta prietaiso apačioje tokiu atstumu nuo jungčių, kad surinkti 

nešvarumai nebūtų veikiami sūkurinio srauto, tekančio per tinklelį;
–  ji yra pakankamai didelė, tad gali surinkti didelį kiekį nešvarumų, kas 

reiškia, kad ištuštinti / išvalyti kamerą reikia žymiai rečiau (lyginant su 
filtrais, kurie turi būti valomi dažnai);

–  ją paprasta tikrinti, tereikia atsukti nuo vožtuvo korpuso, jei reikia 
patikrinti vidinį elementą, kuris gali būti užkimštas pluoštu arba 
didelėmis nešvarumo dalelėmis.

Metalo dalelių atskyrimas
Ši nešvarumų separatorių, 
įrengtų su magnetu, serija 
našiau atskiria ir surenka juodųjų 
metalų nešvarumus. Nešvarumai 
kaupiami nešvarumų separatoriaus 
korpuso viduje veikiant stipriam 
magnetiniam laukui, kurį sukuria 
magnetai, esantys specialiame 
išoriniame žiede.
Išorinis žiedas taip pat gali būti 
išimtas iš korpuso, kad įvyktų 
dekantavimas ir vėlesnis išmetimas, 
sistemai ir toliau veikiant.
Kadangi magnetinis žiedas 
yra nešvarumų separatoriaus 
korpuso išorėje, prietaiso 
hidraulinės charakteristikos išlieka 
nepakitusios.

Konstrukcinės detalės

Technopolimeras
Nešvarumų separatorius yra pagamintas naudojant polimerą, specialiai 
atrinktą šildymo ir vėsinimo sistemoms. Pagrindinės technopolimerų 
savybės:
–  didelis atsparumas įtempiui, bet išlaikomas maksimalus pailgėjimas;
–  didelis atsparumas įtrūkimams;
–  labai maža drėgnio absorbcija, taigi mechaninė elgsena nekinta;
–  didelis atsparumas nuolatinio srauto sukeliamam dilimui;
–  našumo išlaikymas, kai yra temperatūros pokyčių;
–  suderinamumas su grandinėse naudojamais glikoliais ir priedais.
Dėl šių pagrindinių medžiagos savybių ir tinkamo didelio įtempio 
sričių formavimo galima lyginti su paprastai nešvarumų separatorių 
gamyboje naudojamais metalais.

Korpuso reguliavimas horizontaliems ir vertikaliems 
vamzdžiams

Dėl specialios movos tarp 
fiksavimo veržlės ir trijų krypčių 
jungiamosios detalės „DIRTMAG®“ 
nešvarumų separatorius gali būti 
reguliuojamas (1) įrengti tiek ant 
horizontalių (2), tiek ant vertikalių 
(3) vamzdžių, išsaugant tas pačias 
veikimo savybes.

Veikimo principas

Nešvarumų separatoriaus su magnetu veikimo principas yra paremtas 
bendru kelių fizinių reiškinių veikimu.
Vidinį elementą (1) sudaro radialinių retikulinių paviršių komplektas. 
Nešvarumai vandenyje, susidūrę su šiais paviršiais, yra atskiriami, 
nukrenta į korpuso (2) apačią, kur jie ir yra surenkami.
Dėl dviejų magnetų (3), esančių specialiame nuimame išoriniame 
žiede, juodųjų metalų nešvarumai taip pat yra kaupiami nešvarumų 
separatoriaus korpuse. Didelis „DIRTMAG®“ vidinis tūris sulėtina 
terpės srauto greitį, taip padėdamas dėl gravitacijos atskirti terpėje 
esančias daleles.
Surinkti nešvarumai yra pašalinami, netgi veikiant sistemai, atsukus 
nutekėjimo čiaupą (4). Ši procedūra gali būti atliekamai netgi sistemai 
veikiant. 
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Montavimas 

Nešvarumų separatorius turėtų būti įrengtas pagal srauto kryptį, kuri 
nurodyta rodykle ant trijų krypčių jungiamosios detalės, geriausiai – 
ties grįžtamąja grandine prieš katilą.
Nešvarumų separatorius turėtų būti visada įrengtas prieš siurblio 
srovę, jo korpusas visada turi būti vertikalioje padėtyje.

Hidraulinės charakteristikos
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Oro anga

Naudodami atsuktuvą arba 
sparnuotąjį raktą atsukti varžtą, 
esantį ties viršutiniu kaiščiu, 
išleiskite orą, kuris susikaupė 
korpuso viršuje.

Techninė priežiūra

Jei reikia atlikti nešvarumų surinkimo kameros techninės priežiūros 
darbus, tiesiog atsukite viršutinį dangtį naudodami pristatomą raktą, 

tuomet ištraukite vidinį elementą, 
kuris yra pritvirtintas taip, kad 
būtų paprasta jį išimti ir išvalyti.

Nuosėdų išleidimas

Nuimkite žiedą, kuriame yra magnetai (1), ir išleiskite nešvarumus netgi 
sistemai veikiant. Naudokite specialų kartu pristatomą raktą (2).

1 2

DN 20 25 32

Jungtys Ø 22 3/4” 3/4” Ø 28 1" 1" 1 1/4"

Kodas 545302 545305 545345 545303 545306 545346 545347

Kv (m3/val.) 9,5 10,3 7,5* 10,6 10,5 7,5* 9,9*

*su uždarymo vožtuvais

Maksimalus rekomenduojamas terpės greitis ties prietaiso jungtimis 
yra ~1,2 m/s. Lentelėje nurodomas maksimalus srauto greitis, 
atitinkantis šią sąlygą.

l/min. m3/h

DN 20 21,67 1,3

DN 25 21,67 1,3

DN 32 35 2,1

Priedų dozavimas

Prietaisas taip pat gali būti 
naudojamas kaip prieigos taškas 
įpilti į grandinę cheminių priedų, 
skirtų apsaugoti sistemą.

CHEMINIAI PRIEDAI



5453 serijos nešvarumų separatorius iš kompozicinio plastiko „DIRTMAG®“
Nešvarumų separatorius su magnetu. Dydis DN 20 (ir DN 25). Reguliuojamos jungtys 3/4” (ir 1”) F (ISO 228-1). Žalvarinė 
trijų krypčių jungiamoji detalė. Žalvarinis išleidimo vožtuvas su žarnos jungtimi. PA66G30 korpusas ir dangtis. HDPE vidinis 
elementas. EPDM hidrauliniai sandarikliai. Terpė: vanduo ir glikolio tirpalai; maksimalus glikolio procentas 30 %. Maksimalus 
darbinis slėgis 3 bar. Darbinės temperatūros diapazonas 0–90 °C. PATEIKTA PCT TARPTAUTINĖ PARAIŠKA.

5453 serijos nešvarumų separatorius iš kompozicinio plastiko „DIRTMAG®“
Nešvarumų separatorius su magnetu. Dydis DN 20 (ir DN 25). Reguliuojamos jungtys su kompresiniais galais, skirtos Ø 22 mm 
(ir Ø 28 mm) variniam vamzdžiui. Žalvarinė trijų krypčių jungiamoji detalė. Žalvarinis išleidimo vožtuvas su žarnos jungtimi. 
PA66G30 korpusas ir dangtis. HDPE vidinis elementas. EPDM hidrauliniai sandarikliai. Terpė: vanduo ir glikolio tirpalai; 
maksimalus glikolio procentas 30 %. Maksimalus darbinis slėgis 3 bar. Darbinės temperatūros diapazonas 0–90 °C. PATEIKTA 
PCT TARPTAUTINĖ PARAIŠKA.

5453 serijos nešvarumų separatorius iš sudėtinės medžiagos „DIRTMAG®“
Nešvarumų separatorius su magnetu. Dydis DN 20 (nuo DN 20 iki DN 32). Reguliuojamos jungtys 3/4” (nuo 3/4” iki 1 1/4”) F   
(ISO 228-1). Sudėtinė trijų krypčių jungiamoji detalė. Žalvariniai uždarymo vožtuvai. Žalvarinis išleidimo vožtuvas su žarnos 
jungtimi. Nutekėjimo čiaupas su žarnos jungtimi. PA66G30 korpusas ir dangtis. HDPE vidinis elementas. EPDM hidrauliniai 
sandarikliai. Terpė: vanduo ir glikolio tirpalai; maksimalus glikolio procentas 30 %. Maksimalus darbinis slėgis 3 bar. Darbinės 
temperatūros diapazonas 0–90 °C. PATEIKTA PCT TARPTAUTINĖ PARAIŠKA.

SPECIFIKACIJŲ SANTRAUKA

Uždarymo vožtuvas

Rutulinis vožtuvas

Temperatūros matuoklis

Zonos vožtuvas

Siurblys Hidraulinis separatorius

Temperatūros zondasReguliatorius

Išsiplėtimo indas
Grubaus valymo 
�ltras

Viršslėgio vožtuvas

Atgalinio srauto 
prevencijos prietaisas

Automatinis 
įkrovimo blokas

Taikymo schema

T

BALLSTOP uždarymo 
vožtuvas AUTOFLOW®
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