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 характеристики

 

0,7 мра (7 бар)

 1,4 мра (14 бар)

 120 °C

 1/4” - 3/8” - 1/2”

R88

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ

Приложение

В системите за отопление, по време на работа се отделя газ, състоящ се от

въздух, водород, кислород и др., който трябва да бъде изведен от системата,

защото може да предизвика нарушения в правилното и функциониране.

Проблемите които се явяват са следните: паразитни шумове в системата, 

слаба  циркулация на водата, които водят до недостатъчно затопляне на

отоплителните тела, корозия, преждевременно стареене на тръбопровода 

и елементите. За да се избегнат тези проблеми GIACOMINI разработи и 

реализира спесифичен автоматичен обезвъздушител, необходим при 

монтаж на отоплителни инсталации.

Обезвъздушителя R88 е създаден да извежда  навън въздуха  в системата, има компактни 

размери, които позволяват монтажа  му в малки пространства. Механизмът за обезвъздушаване

е с висока надежност. Всеки обезвъздушител, преди да постъпи в търговската мрежа, преминава

3 контролни теста: два - на способност за обезвъздушаване и един - за плътност под налягане.

Технически данни

Макс. работно налягане - 

Макс. налягане при техн.изпитания* - 

Макс. температура при техн. изпитания* - 

Подходящ за системи за водоснабдаване, отопление и охлаждане, с вода или гликол.

Присъединителни размери - 

* В условия на техн.изпитване гарантиращи физическата цялост на компонентите.
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Размери

Монтаж

Обезвъздушителя се монтира на колектори от всякакъв тип, в най-високата точка, където може да

се образува въздушна възглавница, на отоплителни агрегати и топлообменници. Може да се 

окомплектова с възвратен клапан тип R160, с размери 1/4"х3/8" и 1/4"х1/2". Клапанът позволява 

демонтажа на обезвъздушителя, без да се източва системата. Такова съчетание на артикулите

(обезвъздушител R88 и клапан R160) предполага универсално приложение, а също така и създават

артикул R88I с размери 3/8" и 1/2".

ТEРАТЕРМ ООД



R88 

0006/5 IT-3995

ISO 9001: 2000

3

  

 

.

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ

МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН R160

За да монтирате обезвъздушител R88 с възвратен клапан R160, е необходимо първо да поставите

клапана R160 на определеното място, проверявайки дали пластмасовия език не навлиза прекалено

много във вътрешноста на гнездото. Ако е така, отрежете с ножица част от пластмасовия език, както

е показано на снимката.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Преди да монтирате обезвъздушителя R88 на възвратния клапан R160, е  нужно да премахнете 

пластмасовия език от обезвъздушителя R88. На снимката са показани събрани елементите R88 

и R160, еквивалентни на артикула R88I.

ТEРАТЕРМ ООД
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 заключение

НАЧИН НА РАБОТА

При монтажа на обезвъздушителя, възвратния клапан е отворен. Когато в обезвъздушителя няма 

въздух, поплавъка е повдигнат, затваряйки изпускателния отвор. При наличие на въздух в 

обезвъздушителя, поплавъка се отпуска, отваряйки изпускателния отвор, от което му действие

произтича изпускането на въздух.

Автоматичен обезвъздушител, компактен, нехромиран, с външна резба и възвратен клапан. Корпус

от щампован месинг UNI EN 12164 CW 617 N, поплавък от PP, пружина от неръждаема стомана,

уплътнения от NBR. Подходящ за водоснабдителни инсталации, отоплителни и охладителни 

системи с вода или гликол.

Максимално работно налягане - 0,7 Мра (7 бара)

Максимално налягане при изпитване - 1,4 Мра (14 бара)

Максимална температура при изпитване - 120 Со

ТEРАТЕРМ ООД
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ЯНУАРИ

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ

ТEРАТЕРМ ООД



GIACOMINI SPA
Via per Alzo,39

28017 San Maurizio d’Opaglio (NO)  ITALY 
tel. 0322 923111 - fax 0322 96256

e-mail: info@giacomini.com
internet: www.giacomini.com
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ТЕРАТЕРМ ООД

кв. „Павлово”, Витоша

бул. “Цар Борис ІІІ” №253           

тел./факс: 02 / 85 69 174

моб. тел.: +359 878 20 55 33 

sales@terratherm-bg.com

www.terratherm-bg.com


