








Undertrycksavgasare med cyklonisk effekt är den opmala 
produkten för a få e maximalt avgasat system.



Magnetventil stängd och
en cyklon med gas skapas
skickas till behållare för attt
avlägsna gaserna. 
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Orsaken är då normalt något av följande:

Denna beskrivning av problem, verklighet och lösningar bör vara till hjälp när du åtgärdar dina egna 
luftproblem. Rätt produktval och rätt placering avgör hur bra din anläggning kommer att fungera och 
vara kostnadseffektiv. Har du ändå funderingar eller önskar ytterligare information, 
kontakta då

1. Den obligatoriska manuella avluftningen efter första påfyllningen av systemet är bristfälligt utförd.
För mycket luft finns kvar stående i luftfickor som kräver manuell åtgärd.
Ofta finns provtrycksvätska kvar i systemet.

2. Cirkulationspumpen har satts igång innan den manuella avluftningen är slutförd.

3. Inte tillräcklig efterpåfyllning av vatten har gjorts efter avslutad avluftning. Vilket får till följd att
expansionskärlet inte har möjlighet att kompensera för utsläppta volymer av luft/vattenblandningar.
Därmed uppstår stor risk för undertryck i selar av systemet, som ger ytterligare luft fritt tillträde.

4. Expansionskärlet håller inte rätt drifttryck (oftast för små kärl monterade)

A. För expansionskärl med kompressor eller pump, normalt beroende på att volymen i kärlet är
helt fel., nästan tomt eller fullt. I båda driftfallen uppstår då tryckhållningsproblem.

B. För förtryckta expansionskärl med gummibälg eller membran, beror detta på att förtrycket ät felaktigt.
I en nyinstallation har kärlets förtryck inte anpassats till anläggningens statiska höjd, för lågt
eller för högt. I båda fallen kommer det varierande drifttrycket att hamna utanför nödvändigt tryck.
I ett äldre system för att kärlets förtryck inte har kontrollerats och justerats. eller fyllts på.
Detta är nödvändigt då inga material är 100% täta, diffusion sker med 0,1 mg/l varje dygn i ett system.
Innebär att förtrycket över tid, lånsamt sjunker och påfyllning med kompressor blir nödvändig.
Om inte detta sker inom rimlig tid, kommer kärlets försämrade funktion bl.a. att leda till inträngning av
luft p.g.a undertryck i systemet.

5. Expansionskärlet/tryckhållningssystemet ät felaktigt anslutet till anläggningen. Är inkopplat på trycksidan 
on cirkulationspumpen. I anslutningspunkten (den mest neutrala punkten) är trycket alltid lika med 
expansionskärlets drifttryck, oberoende om denna är på sug/tryck sidan om pumpen. Felaktig inkoppling på 
trycksidan innebär att pumpens tryck uppsättning inte kan utnyttjas på rätt sätt och får då till följd att 
trycket i anläggningens högsta del riskerar att bli negativt d.v.s. ett undertryck, lika med insläpp av luft.

6. Magnetit, mikrobubblor och beläggningar i system 2 år och äldre. Även viss bakteriell flora uppstår
då främst i kylsystemen. Systemen får sämre flöden, verkningsgrad och sliter på komponenter i systemet. 
CleanSys åtar sig uppdrag som rensar systemen från partiklar, beläggningar och bakterier. 
Installerar en avgasare som hindrar uppkomsten av dessa problem igen. Detta ger en besparing på 
energikostnaden, driftkostnaden och förlänger systemets livslängd med flera år.
För att vara på den säkra sidan att systemen är på topp, bör du teckna ett serviceavtal där vi kommer
att kontrollerar vätskan och installerade avgasare i systemet varje år.

7. Fastigheten sparar på miljön och medverkar till ett bättre samhälle och hamnar inom EU's mål. 
Miljöaspekterna minskar och din miljöcertifiering klarar sig ett tag till.
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