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Funktsioon
DIRTMAGPLUS® multifunktsionaalne seade koosneb kahest järjestikku
paigutatud eraldi komponendist: mustuse eraldaja ja vahetatav filter.
Nende kahe komponendi olemasolu võimaldab generaatori ja seadmete
pidevat kaitset mustuse eest, mis moodustub hüdrosüsteemis süsteemi
käivitamisel ja tavapärastel töötingimustel.
Esmalt eraldatakse mustus eraldajaga ja kogutakse seejärel suurde
mustuse kogumiskambrisse, kust seda saab eemaldada isegi süsteemi
töötamise ajal.
Raualisandid püütakse kinni ka seadme põhiosas, tänu spetsiaalsesse
eemaldatavasse välisrõngasse sisestatud kahe magneti toimele.
Mehaanilise valiku abil viib esinevate lisandite eemaldamise protsessi
lõpule võrkfilter alates esimesest süsteemi läbimisest. DIRTMAGPLUS®
seadet on võimalik reguleerida horisontaalseks, vertikaalseks ja 45° nurga
all paigaldatavaks ning see tarnitakse täiskomplektina sulgeventiilidega,
et võimaldada hooldusprotseduuride teostamist.

Tootevalik
5453-seeria DIRTMAGPLUS® multifunktsionaalne seade koos keermesliitmikega mustuse eraldaja ja filtriga.
suurused DN 20 (3/4”) ja DN 25 (1”)
5453-seeria DIRTMAGPLUS multifunktsionaalne seade koos surveliitmikega mustuse eraldaja ja filtriga
suurused DN 20 (Ø 22) ja DN 25 (Ø 28) vasktoru liitmikega
®

Tehnilised andmed

Mõõtmed

Materjalid
Seadme põhiosa:
PA66G30
Mustuse eraldaja kaas:
PA66G30
Pealmine kork:
messing EN 12164 CW614N
Tühjenduskruvi:
messing EN 12164 CW614N
Lukustusmutter seadme paigaldustoele:
PPSG40
Siseelement:
HDPE
Lisandite koguja:
POM
Filter:
POM - roostevaba teras EN 10088-2 (AISI 304)
Hüdraulilised tihendid:
EPDM
Vooliku ühendusega kuivenduskraan: messing EN 12165 CW617N
Sulgeventiilid:
messing EN 12165 CW617N
Jõudlus
Aine:

vesi, glükoolilahused

Glükooli max protsent:
30%
Max töösurve:
3 bar
Töötemperatuuri vahemik:
0÷90°C
Tsüklisüsteemi magnetinduktsioon:
2 x 0,3 T
Esmase puhastamisfiltri võrgusilma suurus (sinine komplektis) Ø: 0,30 mm
Hooldusfiltri võrgusilma suuruse
(hall varuosa, kood F49474/GR) Ø:
0,80 mm
Seadme sisemaht
0,4 l
Ühendused
Põhiosa:

3/4”, 1” F (ISO 228-1)
Ø 22 ja Ø 28 mm vasktorule

Kood

Kaal (kg)

Hüdrosüsteemides sisalduvate lisandite põhjustatud probleemid
Kütte- ja kliimaseadme komponendid saavad kahjustada süsteemi ringes sisalduvate lisandite tõttu. Kui termilise keskkonna lisandeid ei eemaldata,
võivad need kahjustada üksuste või komponentide, näiteks katlate või soojusvahetite tööd, eriti kasutuselevõtu etapis, juba esimesest süsteemi
läbimisest alates. Viimast probleemi ei tohi alahinnata, sest katla tootjad keelduvad sageli garantiinõuetest, kui nende toodet ei ole kasutuselevõtu
hetkest alates filtriga piisavalt kaitstud. Praegu ei ole turul olevad mustuse eraldajad ja filtrid suutelised tagama komponentide kaitset mis tahes
tööetapis.
Seetõttu on oluline kasutada multifunktsionaalset
KATEL
seadet, mis kõik need probleemid ületab , eemaldades
prahiosakesed tõhusalt igas tööetapis.
SOOJUSPUMP
1.	
Isegi väikese diameetriga osakesed (suurus
mõnisajandik millimeetrit) eemaldatakse mustuse
eraldajaga osakeste kokkupõrkumise toimel
siseelemendiga ja reoveesetete raskusjõu toimel
settimisega kogumiskambris.
	Seda tulemust on võimalik saada alles pärast mõningaid
aine tsirkulatsioone ja seega süsteemi püsivas olekus
töötamise ajal.
2.	
Kümnendik millimeetri suuruse diameetriga osakeste

SOOJUSVAHETI
KAITSE APSAUGA

GARANTII

Tööpõhimõte
Multifunktsionaalse seadme tööpõhimõte põhineb järjestikku
paigaldatud kahe eraldi komponendi koostoimel:
1. Mustuse eraldaja (1), mis eemaldab õhus oleva saaste seadmetest.
Mustuse eraldaja siseelement (2) koosneb radiaalse võrgustikuga
pindade komplektist. Nende pindadega kokkupuutumisel
eraldatakse vees sisalduvad lisandid ja need vajuvad põhiosa
(3) põhja, kus need kokku kogutakse. Raualisandid püütakse
samuti mustuse eraldaja põhiosas kinni tänu spetsiaalsesse
eemaldatavasse välisrõngasse sisestatud kahe magneti (4) toimele.
Mustuse eraldaja suur sisemaht aeglustab aine voolukiirust, aidates
seega raskusjõu mõjul eralda selles sisalduvaid lisandeid, mille
suurus on suurusjärgus tuhandik millimeetrit.
2.	Vahetatav padrunfilter (5),
mis püüab mehhaaniliselt
kinni
soojusaines
sisalduvad lisandid.
Padrunfilter
püüab
lisandid kinni spetsiaalse
5
metallvõrgu
abil
1
osakeste mehhaanilise
valikuga vastavalt nende
suurusele.

täielik eemaldamine kohe esimesest keskkonna
läbivoolust (süsteemi kasutuselevõtt) on tagatud
võrkfiltriga, mis püüab mehhaaniliselt kinni
soojuskeskkonna kantud lisandid.
Filtri toime tõhusus on saavutatud oluliste rõhulangustega
ja filtri võrgu sagedase puhastamise vajadusega.
See nõuab kiiret filtri hooldussüsteemi või isegi filtri
eemaldamise võimalust, et piirata rõhulangusi pärast
esimest loputusetappi.

Süsteemis ringlev vesi voolab järjestikku esmalt läbi mustuse eraldaja
(1) ja seejärel läbi padrunfiltri (5). Esimene mustuse eraldajast läbivool
võimaldab eraldada suure osa ringleva vee lisanditest kuni minimaalse
suurusega osakesteni. Seejärel voolab aine läbi filtri, millega püütakse
mehhaaniliselt kinni ülejäänud 100% osakestest, mille diameeter on
suurem kui võrgusilm. Mustuse eraldaja tõhusus on suurim pärast väikese
arvu soojusaine taasringlust süsteemi nominaalsetel töötingimustel.
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Seadme ehituse üksikasjad
Padrunfilter
Suure läbilaskevõimega filtri kassett koosneb kahest osast: välimisest
põhiosast (6), millel on roostevabast terasest võrk, ja spetsiaalselt
kujundatud siseelemendist (7) lisandite kogumiseks. Lisandite täielik
kogumine on alati optimaalne nii vertikaalse, horisontaalse kui ka 45°
nurga all paigalduse korral.
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Põhiosa reguleerimine vastavalt horisontaalsetele ja
vertikaalsetele torudele
Tänu paigaldustoe lukustusmutri spetsiaalsele ühendusele on võimalik
seadet DIRTMAGPLUS® reguleerida (joonis 1) nii, et seda saab
paigaldada vertikaalsetele torudele (joonis 2), horisontaalsetele torudele
(joonis 3) või 45° nurga all olevatele torudele ilma, et see mõjutaks
toimivusnäitajaid.
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Kaasasolev filter (sinine) koosneb metallvõrgust, mille filtreerimisvõime
püüab kinni üle 0,3 mm diameetriga osakesi. See spetsiifiline
filtervõrk on võimeline kinni püüdma kõik ringluses olevad osakesed,
tagades seeläbi torude optimaalse puhastamise. Pärast seadme
DIRTMAGPLUS® väljalülitamist ja tühjendamist on võimalik filtrit (6)
lihtsasti kontrollida järgmisi samme järgides.
• 	Eemaldamine, et puhastada filter kinnipüütud lisanditest ja mustuse
kogujasse kogunenud lisanditest (7).
•	Hooldusfiltri vastu vahetamine (hall) (8) (valikuline, kood F49474/
GR - filtreerimisvõime, mis püüab kinni osakesed diameetriga üle
0,8 mm).
•	Vajadusel võib multifunktsionaalne seade toimida lihtsa mustuse
kogujana, kui eemaldada kaasasolev filter.
Filter on ligipääsetav korpuse mõlemalt küljelt
Filtri korpuse (10) kummalgi küljel olevad sulgekorgid (9)
võimaldavad seda eemaldada vastavalt seadme DIRTMAGPLUS®
paigaldusasendile.
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Multifunktsionaalsus ja praktilisus piiratud ruumis
DIRTMAGPLUS® on minimaalselt ruumi hõivav kompaktne seade, mis
võimaldab praktilist ja mitmekülgset paigaldust, hooldust ja võimalikku
kasutamist ringluse täitmise ja loputamise protseduurideks.

10
Sulgeventiilid
Kontrollimise ja hoolduse toimingute võimaldamiseks on
multifunktsionaalne seade varustatud kahe sulgeventiiliga (11), mis
võimaldavad seadet nii isoleerida kui ka tühjenduskraani (12) kaudu
täielikult tühjendada.
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Tehnopolümeer
Mustuse eraldaja on valmistatud tehnopolümeerist, mis on
valitud spetsiaalselt kütte- ja jahutussüsteemides kasutamiseks.
Tehnopolümeeri põhiomadused on:
- 	väga vastupidav pingekoormusele, säilitades samal ajal hea
katkevenivuse;
- 	hea vastupidavus pragude suurenemisele;
- 	väga madal niiskusimavus, mis tagab püsiva mehhaanilise
käitumise;
- 	
väga vastupidava hõõrdejõule, mida põhjustab pidev
keskkonna vool;
- 	jõudluse säilimine erinevatele temperatuuridel;
- 	ühilduv ringetes kasutatavate glükoolide ja lisaainetega.
Need põhilised materjaliomadused koos kõige kõrgema
koormusega piirkondade sobiva kujundamisega võimaldavad
seda võrrelda metallidega, mida tavaliselt mustuse eraldajates
kasutatakse.

Väike rõhukadu ja säiliv jõudlus aja jooksul Mustuse
eraldaja suur jõudlus põhineb võrkpindadega siseelemendi
kasutamisel. Osakeste kokkupõrke ja settimise põhimõte
muudab mustuse eraldamise toime võrreldes tavaliste filtritega
tõhusamaks.. Jõudlus on ajas muutumatu, erinevalt filtritest,
mis lõksu jäänud reoveesetete tõttu ummistuvad, muutes seega
funktsionaalseid omadusi.

Tarvikute komplekt
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Ringluse täitmise ja loputamise tarvikute komplekt (kood
F49476) koosneb tühjenduskraaniga korgist (13) ja musta
värvi elemendist (14), mis sisestatakse voolude eraldamiseks
filtrimahutisse (15).
Komplekti võib kasutada kindla välissüsteemi täitmis-/
loputusseadme (16) ühendamiseks vastavalt määratud
kasutuselevõtu ettekirjutustele ja protseduuridele.

Raualisandite eraldamine
See magnetiiga mustuse eraldajate seeria võimaldab
raualisandite tõhusamat eraldamist ja kogumist. Lisandid jäävad
spetsiaalsesse välisrõngasse sisestatud magnetite tekitatud
tugeva magnetvälja mõjul mustuse eraldaja põhiosasse kinni.
Välisrõngast on võimalik ka põhiosast eemaldada, et võimaldada
seadme töötamise ajal settimist ja sellele järgnevat eemaldamist.
Kuna magnetrõngas on paigaldatud mustuse eraldaja põhiosast
väljapoole, siis seadme hüdraulika omadusi ei muudeta.

KEEMILISED LISANDID
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SÜSTEEMIPOOLNE KÜLG

Lisaainete lisamine

Geomeetriline struktuur ja suur mustuse kogumiskamber
Mustuse kogumiskambril on järgmised omadused:
-	see asub seadme põhjas ühendustest sellisel kaugusel, et
läbi võrgu kulgev voolukeeris ei mõjuta kogutud lisandeid;
- 	
see on piisavalt suur, et võimaldada koguda suurt kogust
mustust, mis tähendab, et tühjendamise/väljalaskmise
protseduure on vaja teostada harvemini (erinevalt filtritest,
mida tuleb sageli puhastada);
- 	seda on lihtne kontrollida, keerates selle ventiilikehast lahti, et
teostada siseelemendi hooldustoiminguid, mis on vajalikud,
kui kiud või suured mustuse osakesed seda ummistavad.
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Multifunktsionaalset seadet
saab
kasutada
ka
ligipääsupunktina, et süstida
ringesse
süsteemi
kaitsmiseks
mõeldud
keemilisi lisaaineid.

Hüdraulika omadused

Õhutusava
Δp (kPa)

Δp (mm H2O)
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Kasutage pealmise korgi
kruvi lahti keeramiseks
kruvikeerajat (17) või
liblikvõtit (18), et eemaldada
õhk, mis on põhiosa
ülaosasse kogunenud.
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Reoveesetete eemaldamine

G (m3/h)

Eemaldage magneteid
sisaldav rõngas (joonis
1) ja eemaldage lisandid,
isegi kui süsteem töötab,
spetsiaalse kaasasoleva
võtmega (joonis 2).

1
2
3

Sinise filtriga (komplektis) seade
Halli filtriga (varuosa) seade
Ilma filtrita seade

DN 20 - 25
Kv (m3/h) = 6,3
Kv (m3/h) = 6,7
Kv (m3/h) =7,0

Keskkonna suurim soovituslik voolukiirus seadme liitmike juures on ~1
m/s. Järgmises tabelis on toodud nõudmisele vastamiseks vajalikud
maksimaalsed voolukiirused
DN
20 - 25

l/min
18,8

m /h
1,13

1

2

3

Paigaldamine
Multifunktsionaalne seade tuleb paigaldada vastavalt paigaldustoel
oleva noolega tähistatud voolusuunale ja eelistavalt katla/jahuti
tagasivooluringes ülesvoolu.
Seade tuleb eelistatavalt paigaldada pumbast ülesvoolu ja alati
vertikaalse põhiosaga, nii et õhutusava on suunaga üles.

Hooldamine
Mustuse kogumiskambri hoolduse korral keerake pealmine
kate (19) kaasasoleva võtmega pärast seadme sulgemist
spetsiaalsete ventiilidega (11) lahti ja seejärel eemaldage
siseelement (20).
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JAHUTI

Lisafiltrid

Tarvikud
Tarvikute komplekt 5453-seeria
seadme ringluse täitmiseks ja
loputamiseks.

Esimene puhastusfilter
Võrgusilma Ø = 0,30 mm

Hooldusfilter
Võrgusilma Ø = 0,80 mm

Kood
Kood

F49474/BL
F49474/GR

F49476

Puhastusfilter (sinine)
Hooldusfilter (hall)

Paigaldusskeem

T

Segamisventiil

Kuulklapp

Pump

BALLSTOP
(kuulsulgur)

AUTOFLOW
(automaatvoog)®

Temperatuuriandur

Tagasivoolu takisti
prevencijos prietaisas

Diferentsiaalne
möödavooluklapp
vožtuvas

Hüdroeraldaja

Automaatne
laadimisüksus blokas

Termomeeter

Paisupaak

Regulaator

T

Sulgeventiil

T

Y-filter

TEHNILISE ANDMETE ÜLEVAADE
DIRTMAGPLUS® 5453-seeria

Mustuse eraldajat ja filtrit sisaldav multifunktsionaalne seade. Magnetitega mustuse eraldaja. Suurus DN 20 ( ja DN 25).
Reguleeritav 3/4“ (ja 1“ ) F-liitmikele (ISO 228-1). PA66G30 põhiosa ja kate. HDPE-st siseelement. EPDM-st hüdraulilised
tihendid. PPSG40 lukustusmutter seadme paigaldustoele. Sulgeventiilid ja tühjenduskraan messingust voolikuühendusega.
POM-st mustuse koguja, POM-st ja roostevabast terasest filter. Aine vee- ja glükoolilahused; glükooli maksimaalne sisaldus
30%. Maksimaalne töösurve 3 bar. Töötemperatuuri vahemik 0÷90°C. Filtri võrgusilma Ø 0,30 mm. Seadme sisemaht 0,4 l.
RAHVUSVAHELINE PATENDITAOTLUS MENETLUSES.
DIRTMAGPLUS® 5453-seeria

Mustuse eraldajat ja filtrit sisaldav multifunktsionaalne seade. Magnetitega mustuse eraldaja. Suurus DN 20 ( ja DN 25).
Ø 22 mm (ja Ø 28 mm) vasktorude surveotsikutega reguleeritavad liitmikud. Sulgeventiilid ja tühjenduskraan messingust
voolikuühendusega. PA66G30 põhiosa ja kate. HDPE-st siseelement. EPDM-st hüdraulilised tihendid. PPSG40 lukustusmutter
seadme paigaldustoele. Sulgeventiilid ja tühjenduskraan messingust voolikuühendusega. POM-st mustuse koguja, POM-st ja
roostevabast terasest filter. Aine vee- ja glükoolilahused; glükooli maksimaalne sisaldus 30%. Maksimaalne töösurve 3 bar.
Töötemperatuuri vahemik 0÷90°C. Filtri võrgusilma Ø 0,30 mm. Seadme sisemaht 0,4 l. RAHVUSVAHELINE PATENDITAOTLUS
MENETLUSES.
Jätame endale õiguse teha igal ajal ja ette teatamata muudatusi ja täiustusi selles trükises kajastatud toodetele ja nendega seotud andmetele.
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