
DEAERATORIUS
DISCAL  

FUNKCIJOS IR SAVYBĖS

	Autonomiškai ir nepertraukiamai išleidžia orą 
iš klimato valdymo grandinių mikroburbuliukų 
lygiu (lėtas, nepertraukiamas degazavimas).

	DISCALSLIM reguliuojamos jungtys idealiai tinka 
montuoti tiek horizontaliuose, tiek vertikaliuose 
vamzdžiuose.

	Speciali vidinė konfigūracija pašalina 
mikroburbuliukus su labai mažais slėgio kryčiais.

	Įrengtas higroskopinis apsauginis dangtelis, kuris 
apsaugo nuo vandens pratekėjimo. 

	Visiškai deaeruoto vandens apytaka leidžia 
sistemoms veikti optimaliomis sąlygomis, be 
jokio garso, korozijos, lokalizuoto perkaitimo ar 
mechaninių pažeidimų.

	Ši speciali kompaktinių deaeratorių serija 
specialiai tinka montuoti po katilu, tiek variniais, 
tiek ir plieniniais vamzdžiais.

Centrinė šildymo sistema: visos sistemos pagrindas
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Šildymas



INFORMACINIAI DOKUMENTAI

Korpuso medžiaga PPAG40

Terpė Vanduo, glikolio tirpalai

Maks. glikolio procentinė dalis 30%

Maks. darbinė temperatūra 110°C

Maksimalus darbinis slėgis 3 bar
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Speciali vidinė deaeratoriaus DISCALSLIM konfigūracija sumažina slėgio kritimą 
iki minimumo.
Jo vidinis profilis nukreipia dalį srauto į deaeravimo kamerą. Kameroje vandens 
srautas sulėtinamas ir išskaidomas briaunomis antrinėse kamerose, taip sukuriant 
turbulentinį srautą.
Susidarantys maži sūkurėliai atskiria oro burbuliukus nuo pagrindinio srauto ir 
surenka juos kameros apačioje, kur jie kaupiasi, kol tampa dideliu burbulu, kuris 
kyla aukštyn per plūdės šone esančias išleidimo angas.
Kai jie pasiekia sklendės viršų, susikaupę burbuliukai nustumia plūdę žemyn ir taip 
atidaro išleidimo vožtuvą bei išleidžia susikaupusį orą.

Montuojamas tiek ant horizontalių, tiek ant vertikalių vamzdžių. Negalima 
apversti.

Higroskopinis dangtelis

Higroskopinio dangtelio veikimo principas pagrįstas celiuliozės pluošto diskų, iš 
kurių sudaryta sandariklio kasetė, savybėmis. Šių diskų tūris susilietus su vandeniu 
padidėja 50%, taigi sklendė užsidaro. Taip išvengiama bet kokios žalos įvykus 
vandens nuotėkiui.

Technopolimeras

Deaeratorius pagamintas iš techninio polimero, skirtas naudoti šildymo ir 
vėsinimo sistemose. 
Pagrindinės technopolimerų savybės:
• didelis stipris esant 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 naudojamais glikoliais ir priedais.

Dėl šių pagrindinių medžiagos savybių ir tinkamo didelio įtempio sričių 
formavimo galima lyginti su paprastai deaeratorių gamyboje naudojamais 
metalais.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

MONTAVIMAS

VEIKIMO PRINCIPAS

KONSTRUKCINĖS DETALĖS

GAMINIŲ ASORTIMENTAS

KODAS JUNGTYS

551805 3/4” F

551806 1” F

KODAS JUNGTYS

551801 ∅ 18

551802 ∅ 22

PASILIEKAME TEISĘ KEISTI GAMINIUS BEI JŲ SUSIJUSIUS, ŠIAME LEIDINYJE 
PATEIKTUS TECHNINIUS DUOMENIS, BET KURIUO METU IŠ ANKSTO NEPERSPĖJĘ.
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