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TABEL 2 / TABLE 2 / TABELLE 2 / TABLEAU 2 / 表 2 / TAULUKKO 2 / ΠΙΝΑΚΑΣ 2 / 2 TÁBLÁZAT / TABELLA 2 / 표 2  TABELL 2 / TABELA 2 / 
ТАБЛИЦА 2 / PREGLEDNICA 2 / TABUĽKA 2 / TABLA 2 / TABULKA 2 / TABLO 2

TABEL 3 / TABLE 3 / TABELLE 3 / TABLEAU 3 / 表 3 / TAULUKKO 3 / ΠΙΝΑΚΑΣ 3 / 3 TÁBLÁZAT / TABELLA 3 / 표 3   TABELL 3 /  TABELA 3 
/ ТАБЛИЦА 3 / PREGLEDNICA 3 / TABUĽKA 3 / TABLA 3 / TABULKA 3 / TABLO 3

* Namažte závit šroubu a závit matky pomocí měděného maziva / Smør boltens og møtrikkens gevind med kobberfedt / Fetten Sie das 
Bolzengewinde und das Muttergewinde mit Kupferfett / Λιπάνετε το σπείρωμα μπουλονιού και το σπείρωμα περικόχλιου με γράσο χαλκού 
/ Grease the bolt thread and the nut thread with copper grease / Engrase la rosca del perno y la rosca de la tuerca con grasa de cobre 
/ Rasvaa pultin ja mutterin kierteet kuparirasvalla / Graissez le filetage du boulon et celui de l’écrou avec de la graisse à cuivre / Kenje 
meg a csavarmenetet és anyamenetet rézből készült zsírral / Lubrificare la filettatura del bullone e la filettatura del dado con lubrificante 
al rame / 볼트 나사산과 너트 나사산에 구리 그리스를 바릅니다 / Vet de boutdraad en de moerdraad met kopervet / Smør skruegjengen og 
muttergjengen med kobberfett / Nasmaruj gwinty śruby i nakrętki smarem miedzianym / Lubrifique a rosca do parafuso e a rosca da porca 
com massa lubrificante com cobre / Смажьте резьбу болта и резьбу гайки медной смазкой / Namažte závit skrutky a závit matky 
pomocou medeného maziva / Namažite navoj vijaka in navoj matice z bakrenim mazivom / Smörj bult- och muttergängorna med kopparfett / 
Cıvata ve somun dişlisini, bakır gresi ile gresleyin / 给螺栓螺纹和螺帽螺纹加入铜润滑油。

Ø BD HD BF HF Y Z W
DN 050/065  400 mm  700 mm 300 mm 450 mm R ½ Rp1 50 mm
DN 080/100  550 mm  900 mm 400 mm 600 mm R ½ Rp1 50 mm
DN 125/150  750 mm 1250 mm 500 mm 800 mm R ½ Rp1 50 mm

DN 200 1000 mm 1650 mm 700 mm 1000 mm R ½ Rp1 50 mm
DN 250 1350 mm 2350 mm 850 mm 1400 mm R ½ Rp2 50 mm
DN 300 1700 mm 2900 mm 1000 mm 1650 mm R ½ Rp2 50 mm
DN 350 1850 mm 3100 mm 1200 mm 1750 mm R 1 Rp2 75 mm
DN 400 2100 mm 3250 mm 1350 mm 1950 mm R 1 Rp2 75 mm
DN 450 2350 mm 3650 mm 1500 mm 2150 mm R 1 Rp2 75 mm
DN 500 2650 mm 4150 mm 1650 mm 2400 mm R 1 Rp2 75 mm
DN 600 3150 mm 4850 mm 1950 mm 2850 mm R 1 Rp2 75 mm

Ø BD HD BF HF
DN 050/065 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg
DN 080/100 20 kg 25 kg 20 kg 20 kg
DN 125/150 45 kg 60 kg 40 kg 45 kg

DN 200 80 kg 105 kg 70 kg 80 kg
DN 250 140 kg 195 kg 115 kg 140 kg
DN 300 210 kg 280 kg 170 kg 200 kg
DN 350 305 kg 425 kg 245 kg 305 kg
DN 400 445 kg 625 kg 355 kg 445 kg
DN 450 625 kg 865 kg 475 kg 600 kg
DN 500 815 kg 1155 kg 625 kg 800 kg
DN 600 1360 kg 1940 kg 1010 kg 1000 kg

Ø BD / HD / BF / HF
DN 050/065 M20 300 Nm
DN 080/100 M20 300 Nm
DN 125/150 M24 500 Nm

DN 200 M24 500 Nm
DN 250 M24 500 Nm
DN 300 M27 700 Nm
DN 350 M27 700 Nm
DN 400 M30 900 Nm
DN 450 M30 900 Nm
DN 500 M33* 900 Nm
DN 600 M36* 900 Nm
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MONTERINGS- OCH DRIFTANVISNINGAR 1SV

Grattis! Med denna produkt har du en produkt som definitivt kommer att förbättra hela 
anläggningens kvalitet.

Dessa anvisningar gäller produkttyperna som börjar med B eller H förutom B*S och 
H*S (fig. 1A, ).
Tillverkare: Spirotech bv, Helmond - Nederländerna

Denna produkt är utformad och tillverkad enligt god teknisk praxis enligt tryckkärlsdi-
rektivet (97/23/EG). 

OBS!
• Dessa anvisningar måste ges till slutanvändaren, som bör spara dem.
• Beakta lokala föreskrifter.

Tillämpning
(Helt) automatiskt avlägsnande av luft, gaser och/eller föroreningar från vatten och vatten-/
glykolblandningar (max. 50 %). Ej lämplig för destillerat vatten, dricksvatten och farliga eller 
antändliga ämnen. Kan användas tillsammans med kemikalier/inhibitorer godkända enligt 
lokala föreskrifter. Kontrollera att den är kompatibel med materialen som användes vid up-
pförandet av anläggningen. För mer information, tag kontakt med leverantören.

Tryck-	och	temperaturområde	(fig. 1A, )
Drifttryck:   0-10 bar-g.
Drifttemperatur:  0 – 110 °C.
Om inget annat uttryckligen anges på produkten.

Kvalitetskontroll
Täthetskontroll:

  Standard och <= DN300     p > 10 bar eller T > 110 °C eller > DN300
Testtryck               7+/- 1 bar-g 1,5 x drifttryck
Testmedel  Luft Vatten
Testtid 60 s 60 min
Kriterium för godkännande               Inget läckage  Inget läckage

Luftningsventilens funktionstest (ej för BE/HE och BF/HF):

 Ventilöppningstest Genomgångsventilering 
 Ventilstängningstest Positiv ventilstängning

Kvalitets-, säkerhets- och miljöaspekter klaras inom certifierade driftsystem enligt:
- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

OBS!
• Montering och underhåll får endast utföras av auktoriserad montör.
•  Innan arbete på avskiljaren, kontrollera alltid att anläggningen är trycklös och 

att den kallnat.
• Att ta på produkten när den är ”i drift” kan orsaka brännskador.
• Använd aldrig tömningsventilen för (på-)fyllning. 

Hantera	(fig. 1B)
Var särskilt uppmärksam på följande försiktighetsåtgärder när avskiljaren lyfts från för-
packningen: 
• Använd godkända lyftkedjor/spännband med säkerhetskrokar.
• Kontrollera att lyftkedjorna/spännbanden sitter åt ordentligt innan avskiljaren lyfts. 
• Stå inte under lasten.
• Se till att avskiljaren har svängrum.

Installera
För maximal avluftning skall såväl luftavskiljaren och den kombinerade avluftaren/smut-
savskiljaren monteras på installationens hetaste punkt, t.ex. i en centralvärmeanlägg-
nings huvudflöde eller i en kylanläggnings huvudreturledning. Smutsavskiljare skall helst 
monteras direkt innan komponenterna som skall skyddas, t.ex. i huvudreturledningen. 
• Avskiljaren skall monteras i lugn och ro och med kroppen vertikalt.
• Avskiljaren får inte användas för att stödja rörnät.
•  Avskiljaren får på inget sätt ändras. Den får inte heller svetsas i, såvida detta inte är 

nödvändigt vid monteringen av avskiljaren i anläggningen.
• Lyftöglorna  får endast användas för hantering vid montering.
• Enheten fungerar oberoende av flödesriktningen .
• Erfordrat utrymme för demontering av separationselementet enligt tabell 1. 
• Blockera inte luftningsventilen / och håll ventilerna / åtkomliga.
•  Använd produktdekalerna som levererades separat om dekalerna på produkten inte 

är synliga, t.ex. efter att avskiljaren isolerats.
•  Vi rekommenderar att montera avstängningsventiler på avskiljarens båda sidor, särs-

kilt på BD/HD, BF/HF.
•  Montera bifogad tömningsventil  i botten på avskiljaren, stäng av ventilen och mon-

tera säkerhetspluggen . (Ej för BA/HA)
•  Ett rör kan monteras i luftventilen  som leder bort utsläppt luft (som luktar). Överflödiga 

smutspartiklar eller skum som bildas kan orsaka ett tillfälligt läckage från luftningsventilen . 
• Max. tillåtna hydrauliska testtryck: 1,5 x max. drifttryck (se produktdekal ).
•  Om anläggningen testas med tryckluft skall avskiljaren stängas av tillfälligt med en huv R½ 

(bifogas ej) . Kom ihåg: huv R½ måste avlägsnas innan anläggningen tas i drift.
• För separatorer > DN300, måste ventil j vara stängd. Observera: ventil j måste öppnas

innan installationen driftsätts.

•  Randavloppet  och den manuella luftningsventilen  är utformade för att blåsa ut/
släppa in stora mängder luft när anläggningen fylls/töms.

OBS!
Hett vatten eller het ånga kan strömma ut! 

-  Öppna den manuella luftningsventilen  (max. 1 varv) eller använd följande pro-
cedur när randavloppet  används:

- Avlägsna säkerhetslocket  eller pluggen k.
-  Montera en slang, som tål respektive tryck och temperatur, för att tömma anlägg-

ningen på vatten på lämplig plats.
- Använd kåpans  baksida för att öppna ventilen  successivt. 
- Stäng ventilen  när all luft släppts ut.
- Montera säkerhetslocket  eller pluggen k.
-  Återstående avluftning görs automatiskt av avskiljaren (ej för BE/HE och BF/HF).

Tömma	smuts	och	flytande	föroreningar	
Efter att avskiljaren tagits i drift måste den tömmas regelbundet av en auktoriserad 
montör för att avlägsna ansamlade föroreningar enligt nedanstående procedur. Korrekt 
och regelbunden tömning säkerställer korrekt funktion hos separatorn och maximerar 
förväntad livslängd samt problemfri drift av enheten och systemet. Regelbundna ana-
lyser av systemvätskan kommer att bidra till att upprätthålla rätt kvalitet på vätskan och 
prestandan på själva systemet.

OBS!
• Vattnet kan vara hett!
• Försök att begränsa mängden vatten som töms så mycket som möjligt.
• Kontrollera anläggningens tryck efter tömning och fyll om nödvändigt på.

• Avlägsna säkerhetspluggen .
•  Montera en slang eller en permanent anslutning som är anpassad för aktuellt tryck 

och temperatur. Släpper ut det insamlade skräpet från enheten till en behållare som 
är anpassad för att fånga upp skräpet. Följ lokala bestämmelser när det uppsamlade 
skräpet och vätskan bortskaffas.

• Öppna tömningsventilen  successivt en kort stund.
• Stäng tömningsventilen  när det inte finns fler föroreningar att tömma.
• Sätt tillbaka säkerhetspluggen .
• Randavloppet  kan användas för att avlägsna flytande föroreningar:

- Avlägsna säkerhetslocket  eller pluggen k.
-  Montera en slang som tål respektive tryck och temperatur, för att tömma anläggnin-

gen på vatten på lämplig plats.
-  Använd kåpans  baksida för att öppna ventilen  successivt en kort stund. 
- Stäng ventilen  när det inte finns fler flytande föroreningar att tömma.
- Montera säkerhetslocket  eller pluggen k.

Underhåll	(endast	för	BD/HD	och	BF/HF)
Separationselementet (Spirotube-knippe) kan rengöras eller bytas ut. 

OBS!
• Kontrollera att avskiljaren är trycklös och låt den kallna. 
•  Rörknippen och bottnar kan vara betydligt tyngre av blockerande föroreningar.
•  Spirotube-knippet vilar helt på bottnen. Stöd botten och knippe med lämpliga 

lyftdon. I vissa situationer kan Spirotube-knippet vara t.ex. korroderat eller 
förorenat, vilket kan minska den mekaniska styrkan.

• Rörknippet kan välta. 
• Rengör aldrig med frätande kemikalier.

Gör så här för att rengöra eller byta Spirotube-knippet:
• Töm avskiljaren.
• Lossa tömningsventilen . 
• Demontera bottnen. (Se tabell 2 för bottnens och Spirotube-knippets vikt)
• Rengör Spirotube-knippet, t.ex. med hett vatten eller lågtrycksånga. 
•  Kontrollera knippet och byt det om nödvändigt. Tag kontakt med leverantören för re-

servdelar. 
• Rengör flänsytorna och använd en ny flänspackning.
•  Montera Spirotube-knippet på rätt plats. På den demonterbara kombinerade luft- och 

smutsavskiljaren (BD/HD) skall du tänka på randavloppet position längst upp på en-
heten. Därför har Spirotube-knippet en ursparning.

• Montera bultarna och drag åt dem korsvis med vridmomenten enligt tabell 3.
• Sätt tillbaka tömningsventilen  och säkerhetspluggen .
• Fyll på anläggningen och kontrollera om den läcker. 

Fel
•  Första gången luftningsventilen  används kan det droppa lite. (Ej för BD/HD och 

BF/HF). Detta slutar efter en kort period.
• Tag alltid kontakt med montören vid fel.
•  När luftningsventilen  läcker, skall hela avluftningskåpan (fig.1A,A) bytas ut. (Ej för 

BE/HE och BF/HF)

Garanti
• 5 år efter inköpsdatum.
• Felaktig montering eller obehörig användning eller reparation kan häva garantin.
•   Skador eller förluster som uppkommit på grund av fel omfattas inte av garantin.
•   Normalt slitage gäller ej på garantin.

Med reservation för ändringar.
Ej	lämplig	för	användning	utomhus.
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