
Daugiafunkcis įrenginys su purvo separatoriumi 
ir tinkliniu filtru „DIRTMAG ®“

5453 serija

Veikimas

„DIRTMAGPLUS®“ daugiafunkcį prietaisą sudaro du atskiri iš eilės sudėti 
komponentai: nešvarumų separatorius ir keičiamas filtras.
Šie du komponentai sudaro sąlygas nuolat apsaugoti šilumokaičius ir 
vamzdynus nuo nešvarumų, kurie kaupiasi hidraulinėje sistemoje, tiek 
paleidžiant sistemą, tiek sistemai veikiant įprastomis sąlygomis. 
Nešvarumus pirmiausia atskiria nešvarumų separatorius, kurie tuomet 
surenkami didelėje nešvarumų surinkimo kameroje, iš kur jie gali būti 
išleisti netgi sistemai veikiant. 
Dėl dviejų magnetų, esančių specialiame nuimame išoriniame žiede, 
juodųjų metalų nešvarumai taip pat yra surenkami vidiniame prietaiso 
korpuse.
Naudojant mechaninį atskyrimą, filtras su tinkleliu atlieka paskutinį 
proceso etapą ir pašalina esamus nešvarumus, pradedant iš karto nuo 
pirmos cirkuliacijos sistemoje. „DIRTMAGPLUS®“ gali būti reguliuojamas 
horizontaliam, vertikaliam ir 45° įrengimui bei yra pristatomas su 
uždarymo vožtuvais, kurie palengvina techninės priežiūros darbus.

Gaminių asortimentas

5453 serijos „DIRTMAGPLUS®“ daugiafunkcis prietaisas kartu su nešvarumų separatoriumi ir filtru su srieginėmis jungtimis   
    dydžiai DN 20 (3/4”) ir DN 25 (1”)

5453 serijos „DIRTMAGPLUS®“ daugiafunkcis prietaisas su nešvarumų separatoriumi ir filtru  su kompresinėmis jungiamosiomis detalėmis   
    dydžiai DN 20 (Ø 22) ir DN 25 (Ø 28) su jungiamosiomis detalėmis variniam vamzdžiui

01258/18 LT
003FM 21654

Techninės specifikacijos 

Medžiagos
Prietaiso korpusas: PA66G30
Nešvarumų separatoriaus dangtis: PA66G30
Viršutinis kaištis: žalvaris EN 12164 CW614N
Nuotako varžtas: žalvaris EN 12164 CW614N
Fiksavimo veržlė prietaiso trijų krypčių jungiamajai detalei: PPSG40
Vidinis elementas: HDPE
Nešvarumų kolektorius: POM
Filtras: POM – nerūdyjantysis plienas EN 10088-2 (AISI 304)
Hidrauliniai sandarikliai: EPDM
Nutekėjimo čiaupas su žarnos jungtimi: žalvaris, EN 12165 CW617N
Uždarymo vožtuvai: žalvaris EN 12165 CW617N

Našumas
Terpė: vanduo, glikolio tirpalai
Maks. glikolio procentas:  30 % 
Maksimalus darbinis slėgis: 3 bar
Darbinės temperatūros diapazonas: 0–90 °C
Magnetinė žiedo sistemos indukcija: 2 x 0,3 T
Pradinis valymo filtro tinklelio dydis (mėlynas), skersmuo: 0,30 mm
Techninės priežiūros filtro tinklelio dydis 
(pilkas, atsarginės dalies kodas F49474/GR), skersmuo:  0,80 mm
Prietaiso vidinis tūris 0,4 l

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

Matmenys

Kodas Masė (kg)



Veikimo principas

Daugiafunkcio prietaiso veikimo principas yra paremtas dviejų iš eilės 
įrengtų atskirų komponentų veikimu.
1.  Nešvarumų separatoriaus (1), kuris atskiria nešvarumus, esančius 

oro kondicionavimo sistemose.
Vidinį nešvarumų separatoriaus elementą (2) sudaro radialinių 
retikulinių paviršių komplektas. Susidūrus su šiais paviršiais, 
vandenyje esantys nešvarumai yra atskiriami, nukrenta į korpuso 
(3) apačią, kur yra surenkami. Dėl dviejų magnetų (4), esančių 
specialiame nuimame išoriniame žiede, juodųjų metalų nešvarumai 
taip pat yra kaupiami nešvarumų separatoriaus korpuse. Didelis 
nešvarumų separatoriaus vidinis tūris sulėtina terpės srautą, todėl, 
veikiant gravitacijai, yra atskiriamos dalelės, kurių skersmuo siekia tik 
vieną tūkstantąją milimetro dalį.

2.  Filtro su keičiama kasete 
(5), kuris mechaniškai 
sustabdo nešvarumus, 
esančius šiluminėje 
terpėje.
Kasetinis filtras sustabdo 
nešvarumus mechaniškai 
atrinkdamas daleles 
pagal jų dydį specialiu 
metaliniu tinkleliu.

Problemos, kurias sukelia nešvarumai hidraulinėse grandinėse 

Šildymo ir oro kondicionavimo sistemos komponentai dėl sistemos grandinėje esančių nešvarumų poveikio nusidėvi greičiau. Jei nešvarumai iš 
šiluminės terpės nėra pašalinami, jie gali pakenkti prietaiso arba komponentų, pavyzdžiui, katilų arba šilumokaičių, veikimui, ypač atliekant paleidimą, 
jau nuo pirmos cirkuliacijos ciklo. Nereiktų nuvertinti pastarosios problemos, nes katilų gamintojai dažnai atmeta garantines pretenzijas, jei jų 
produktas nebuvo tinkamai apsaugotas filtru nuo pat paleidimo laiko. Šiuo metu rinkoje pristatomi kitų gamintojų nešvarumų separatoriai ir filtrai negali 
užtikrinti komponentų apsaugos visais veikimo etapais. 

Todėl būtina naudoti daugiafunkcį prietaisą, kuris įveiktų visas 
šias problemas, efektyviai šalindamas nešvarumų daleles 
esant bet kokioms darbo sąlygoms. 
 1.  Netgi mažo skersmens (kelių šimtųjų milimetro 

dalių) dalelių šalinimas yra atliekamas nešvarumų 
separatoriumi, kuris veikia dalelių kolizijos principu ir 
kuris turi integruotą vidinį elementą. Be to, surinkimo 
kameroje atliekamas ir nuosėdų gravitacinis 
dekantavimas. 

  Tokį rezultatą galima gauti tik cirkuliuojant terpei, 
vadinasi, sistemai veikiant įprastomis ir pastoviomis 
sąlygomis. 

2.  Visišką dalelių, kurių skersmuo matuojamas milimetro 
dešimtosiomis dalimis, pašalinimą, iš karto  nuo pirmo 
terpės praėjimo (sistemos paleidimo), užtikrina filtras 
su tinkleliu, kuris mechaniškai sustabdo nešvarumus, 
pernešamus šiluminės terpės.

Filtro našumas išgaunamas reikšmingai sumažėjus slėgiui 
bei dažnai valant filtro tinklelį.
Todėl reikia sistemos, kurioje būtų paprasta atlikti greitus filtro 
priežiūros darbus arba netgi pašalinti filtrą, taip apribojant 
slėgio sumažėjimą po pradinio praplovimo etapo.

GARANTIJA

KATILAS

ŠILUMOS SIURBLYS

ŠILUMOKAIČIO 
APSAUGA

Vanduo, cirkuliuojantis sistemoje, teka tokia seka: pirmiausia per 
nešvarumų separatorių (1) ir tuomet per kasetinį filtrą (5). Pirmas 
praėjimas per nešvarumų separatorių atskiria didžiąją dalį nešvarumų, 
cirkuliuojančių vandenyje, iki minimalaus dalelių dydžio. Tuomet terpė 
teka per filtrą, kuris mechaniškai sustabdo 100 % likusių dalelių, kurių 
skersmuo yra didesnis už tinklelio dydį. Nešvarumų separatoriaus 
našumas aukščiausiu lygiu pasireiškia po kelių recirkuliacijų ir yra 
garantuojamas iki sistemos nominalių veikimo sąlygų.
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Konstrukcinės detalės

Kasetinis filtras
Didelio našumo kasetinį filtrą sudaro dvi dalys: išorinis korpusas (6) su 
nerūdijančiojo plieno tinkleliu ir specialios formos vidinis elementas (7), 
kuriame renkami nešvarumai. Nesvarbu, ar prietaisas įrengtas vertikaliai, 
horizontaliai ar 45°, nešvarumų surinkimas visada yra optimalus.

Pristatomą filtrą (mėlyną) sudaro metalinis tinklelis, kuris ir atlieka 
filtravimą, pavyzdžiui, sustabdo daleles, kurių skersmuo yra didesnis 
negu 0,3 mm. Šis specialus filtro tinklelis gali sustabdyti visas 
daleles, kuriuos dar cirkuliuoja, taip užtikrindamas optimalų vamzdžių 
išvalymą. Išjungus ir išleidus „DIRTMAGPLUS®“ prietaisą, filtrą (6) 
galima paprastai patikrinti:
•   pirmiausia reikia pašalinti iš filtro nešvarumus, kuriuos jis sugavo ir 

kurie susikaupė nešvarumų kolektoriuje (7);
•  filtrą reikia pakeisti techninės priežiūros filtru (pilku) (8) (papildoma 

parinktis, kodas F49474/GR – filtravimo geba: sulaikyti daleles, 
kurių skersmuo didesnis negu 0,8 mm);

•  jei tinkama, daugiafunkcis prietaisas gali veikti kaip paprastas 
nešvarumų kolektorius – tereikia išimti filtrą.

Uždarymo vožtuvai
Siekiant palengvinti patikrinimo ir techninės priežiūros užduotis, 
daugiafunkcis prietaisas yra įrengtas su dviem uždarymo vožtuvais 
(11), kurie leidžia, kad prietaisas būtų ne tik izoliuotas, bet ir visiškai 
ištuštintas naudojant nutekėjimo čiaupą (12). 

Filtras, prieinamas iš abiejų gaubto pusių
Du užsidarantys kaiščiai, esantys ant abiejų filtro gaubto (10) pusių 
(9) palengvina jo išėmimą pagal „DIRTMAGPLUS®“ įrengimo padėtį.
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Korpuso pritaikymas horizontaliems ir vertikaliems vamzdžiams
Dėl specialios trijų krypčių jungiamosios detalės ir fiksavimo veržlės 
movos „DIRTMAGPLUS®“ gali būti sureguliuotas (1 pav.) taip, kad jis 
galėtų būti montuojamas ant vertikalių vamzdžių (2 pav.), horizontalių 
vamzdžių (3 pav.) arba 45° kampinių vamzdžių, išsaugant jo funkcines 
charakteristikas.
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Daugiafunkciškumas ir praktiškumas mažoje erdvėje
„DIRTMAGPLUS®“ yra kompaktiškas prietaisas, sukurtas taip, kad 
užimtų kuo mažiau vietos bei būtų praktiškas ir universalus įrengimo, 
techninės priežiūros atžvilgiu bei galimas naudoti atliekant pripildymo 
ir praplovimo procedūras.
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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.

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.

Priedų komplektas

Priedų komplektą, skirtą pripildyti ir praplauti grandinę, 
(kodas F49476) sudaro kaištis su nutekėjimo čiaupu (13) ir 
juodas elementas (14), kuris turi būti įstatytas į filtro konteinerį 
(15) ir kuris atskiria srautus.  

Šis komplektas gali būti naudojamas prijungti specialią išorinę 
sistemos pripildymo / praplovimo mašiną (16) pagal konkrečius 
paleidimo nurodymus ir procedūras.

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

Priedų dozavimas
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SISTEMOS PUSĖ

Technopolimeras 
Nešvarumų separatorius yra pagamintas naudojant 
technopolimerą, 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.

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.

PRAPLOVIMO PRIETAISAS

CHEMINIAI PRIEDAI



Oro anga

Naudodami atsuktuvą 
(17) arba sparnuotąjį 
raktą (18) atsukite varžtą, 
esantį ties viršutiniu 
kaiščiu, išleiskite orą, 
kuris susikaupė korpuso 
viršuje.

Techninė priežiūra

Jei atliekate nešvarumų surinkimo kameros techninės priežiūros 
darbus, išjungę prietaisą su specialiais vožtuvais (11), 
tiesiog atsukite viršutinį dangtį (19) naudodami pristatytą 
raktą, tuomet ištraukite vidinį elementą (20).

Nuosėdų išleidimas

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

1 2

Montavimas 

Daugiafunkcis prietaisas būti įrengtas pagal srauto kryptį, kuri nurodyta 
rodykle ant trijų krypčių jungiamosios detalės, geriausiai – ties 
grįžtamąja grandine prieš katilą / šaldiklį.
Rekomenduojama, kad prietaisas būtų įrengtas prieš siurblio srovę, jo 
korpusas turi būti vertikaliai, o oro anga nukreipta į viršų.

Hidraulinės charakteristikos

Δp (mm H2O) Δp (kPa)

G
 (m

3 /
va

l.)

Maksimalus rekomenduojamas srauto terpės greitis ties prietaiso 
jungtimis yra ~1 m/s. Lentelėje pavaizduotas maksimalus srauto 
greitis, atitinkantis reikalavimą.
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DN 20–25
1   Prietaisas su mėlynu filtru (pristatomas) Kv (m3/val.) = 6,3

2
  Prietaisas su pilku filtru (atsarginė 
dalis)

Kv (m3/val.) = 6,7

3   Prietaisas be filtro Kv (m3/val.) =7,0

DN l/min. m3/h
20–25 18,8 1,13
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„DIRTMAGPLUS®“ 5453 serija 
Daugiafunkcis prietaisas su nešvarumų separatoriumi ir filtru Nešvarumų separatorius su magnetais. Dydis DN 20 (ir DN 25). 
Reguliuojamos 3/4” (ir 1”) F jungtys (ISO 228-1). PA66G30 korpusas ir dangtis. HDPE vidinis elementas. EPDM hidrauliniai 
sandarikliai. Fiksavimo veržlė trijų krypčių jungiamajai detalei iš PPSG40. Uždarymo vožtuvai ir nutekėjimo čiaupas su žalvarine 
žarnos jungtimi. Nešvarumų kolektorius iš POM, filtras iš POM ir nerūdijančiojo plieno. Terpė: vanduo ir glikolio tirpalai; 
maksimalus glikolio procentas 30 %. Maksimalus darbinis slėgis 3 bar. Darbinės temperatūros diapazonas 0–90  °C. Filtro 
tinklelio dydis Ø 0,30 mm. Vidinis prietaiso tūris 0,4 l. PATEIKTA PCT TARPTAUTINĖ PARAIŠKA. 

„DIRTMAGPLUS®“ 5453 serija 
Daugiafunkcis prietaisas su nešvarumų separatoriumi ir filtru Nešvarumų separatorius su magnetais. Dydis DN 20 (ir DN 25). 
Reguliuojamos jungtys su kompresiniais galais, skirtos Ø 22 mm (ir Ø 28 mm) variniam vamzdžiui. Uždarymo vožtuvai ir 
nutekėjimo čiaupas su žalvarine žarnos jungtimi. PA66G30 korpusas ir dangtis. HDPE vidinis elementas. EPDM hidrauliniai 
sandarikliai. Fiksavimo veržlė trijų krypčių jungiamajai detalei iš PPSG40. Uždarymo vožtuvai ir nutekėjimo čiaupas su žalvarine 
žarnos jungtimi. Nešvarumų kolektorius iš POM, filtras iš POM ir nerūdijančiojo plieno. Terpė: vanduo ir glikolio tirpalai; 
maksimalus glikolio procentas 30 %. Maksimalus darbinis slėgis 3 bar. Darbinės temperatūros diapazonas 0–90  °C. Filtro 
tinklelio dydis Ø 0,30 mm. Vidinis prietaiso tūris 0,4 l. PATEIKTA PCT TARPTAUTINĖ PARAIŠKA.

SPECIFIKACIJŲ SANTRAUKA
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TUždarymo vožtuvas

Rutulinis vožtuvas

BALLSTOP vožtuvas Temperatūros matuoklis

Diferencialinis atbulinis 
vožtuvas

Maišymo sklendė

Siurblys

AUTOFLOW®

Hidraulinis separatorius

Temperatūros zondasReguliatorius

Išsiplėtimo indas
Grubaus valymo �ltras

Atgalinio srauto 
prevencijos prietaisas

Automatinis įkrovimo 
blokas

TT

Priedai

Pirmas valymo filtras
Tinklelio dydis Ø = 0,30 mm

Techninės priežiūros filtras
Tinklelio dydis Ø = 0,80 mm

F49474/BL
F49474/GR

Kodas

Papildomi filtrai

valymo filtras (mėlynas)

techninės priežiūros filtras (pilkas)F49476

Kodas

Priedų komplektas, skirtas pripildyti 
ir praplauti 5453 prietaisą.

Taikymo schema

Pasiliekame teisę keisti ir tobulinti gaminius bei susijusius šiame leidinyje pateiktus duomenis bet kuriuo metu iš anksto neįspėję.


