
PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND 953.011.0048 3  

Õhuseparaator  
FAR 301, 302, 311 i 312
Art. nr  77 731 10, 77 731 20, 77 730 10, 

77 730 20, 77 731 30, 77 731 40, 
77 731 50

AFRISO Sp. z o.o. 
Szałsza, ul. Kościelna 
7 42-677 Czekanów 
www.afriso.pl

Zespół Obsługi Klienta 
tel. 32 330 33 55 
fax 32 330 33 51 
zok@afriso.pl

TÄHELEPANU

Käesolev paigaldus- ja hooldusjuhend on saadaval veebilehel www.afriso.pl jaotistes 
„Veebikataloog“ ja „Laadi alla“.

HOIATUS

FAR õhuseparaatorit tohivad paigaldada, hooldada ja demonteerida ainult 
koolitatud ja kvalifitseeritud isikud.

Volitamata isikute tehtud muudatused võivad olla ohtlikud ja on ohutuse huvides 
keelatud.

KASUTAMINE

Õhuseparaator paigaldatakse keskkütte- ja jahutussüsteemidesse. Seda kasutatakse vedelikus 
lahustunud õhu eemaldamiseks.

PAIGALDUS

Kütteseadmete puhul tuleks õhuseparaator paigaldada sinna, kus vee temperatuur on kõrgeim, või 
siis sissevoolutorule otse soojusallika taga. Enne ja pärast separaatorit tuleb paigaldada 
separaatori hooldamiseks vajalikud sulgventiilid.

TÄHELEPANU! Jahutussüsteemides tuleks separaator paigaldada tagasivoolutorusse (kõrgema 
temperatuuriga keskkond).

Näide paigaldusest vahetult torule

TAGASIVOOLUTORU 
EVOOLUTORU

Näide paigaldusest koos segamisventiiliga

TAGASIVOOLUTORU
SISSEVOOLUTORU

Õhuseparaatorid FAR 301 ja 302 paigaldada horisontaalsetele ja vertikaalsetele torudele. 
Separaatori ühendused pöörlevad 360°.

360°

Teisaldatava ühendusega separaatorite puhul on voolu suund oluline ja tähistatud noolega. 

Automaatset õhutit saab pöörata 360° ilma sulgventiile sulgemata.

360°

Separaator tuleb paigaldada vertikaalselt. 
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TEHNILISED ANDMED

Parameeter/osa Väärtus/materjal
Korpus messing CB753S

Ujuk Polüpropüleen
Kassett 6FV nailon
Rõngastihend EPDM

Nominaalrõhk PN10

Töötemperatuur max 110°C

Voolukiirus max 1,4 m/s 

HOOLDUS

Õhuseparaator vajab kasseti perioodilist hooldust kogunenud mustuse eemaldamiseks. Separaatori 
läbivoolu käigus sadestunud saasteained võivad settida selle sisse. Nende eemaldamiseks saab 
alumise ühenduse avada, et eemaldada mustus koos veega.

Enne hoolduse alustamist sulgege separaatorist üles- ja allavoolu jäävad sulgventiilid ning seejärel 
keerake mutrivõtme abil korpuse ülemine osa lahti.  

Eemaldage õhutuskork, seejärel kasutage õhutuskruvi eemaldamiseks kuuskantvõtit. 
Automaatsest õhutusavast peaks välja voolama väike kogus vett. Puhastage õhuti või 
vajaduse korral vahetage selle osad välja. 

Õhuti kokkupanekul kontrollige, et tihvt läheks ujukisse. Pöörake korpuse ülaosa tagurpidi nii, 
et õhutusava oleks horisontaalne, seejärel keerake kuuskantkruvi kinni. Paigaldage 
õhutuskork.

DEKLARATSIOONID JA SERTIFIKAADID

FAR õhuseparaatorite suhtes kohaldatakse surveseadmete direktiivi PED 2014/68/EL, 
vastavalt artiklile 4.3 (tunnustatud inseneripraktika) ei tähistata neid CE-märgistusega.

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE JA UTILISEERIMINE

1. Võtke seade lahti.
2. Looduskeskkonna kaitsmiseks ei ole lubatud kasutusest kõrvaldatud seadet koos 

sorteerimata olmejäätmetega ära visata. Seade tuleb toimetada selleks 
ettenähtud jäätmekogumispunkti.

FAR õhuseparaatorid on valmistatud materjalidest, mida saab võtta taaskasutusse.

Garantii

Tootja annab seadmele 36-kuulise garantii alates selle ostmisest ettevõttest AFRISO Sp. z o.o. 
Omavoliliste muudatuste või paigaldus- ja kasutusjuhendiga vastuolus oleva paigaldamise korral 
kaotab garantii kehtivuse.

Kliendi rahulolu

Klientide rahulolu on AFRISO Sp. z o.o jaoks esmatähtis. Kui teil on küsimusi, ettepanekuid 
või probleeme tootega, võtke ühendust: zok@afriso.pl, tel 32 330 33 55.
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