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LETT Å INSTALLERE

Helautomatisk vakuumavgasser til varme-, kjøle- og
prosessanlegg. Takket være fullstendig elektronisk styring
har vakuumavgasseren veldig mange muligheter for
avlesning av system-, feil- og historikk informasjon.

Vakuumavgassing er en teknikk for fjerning av oppløst
gass i flytende væsker ved å senke trykket i anlegget.

Ved vakuumavgassing blir deler av installasjonsvæsken
periodisk satt i undertrykk (vakuum). Gassene som er løst
opp i væsken, frigis, separeres og fjernes fra installasjonen.
Den avgassede, absorberende væsken føres tilbake til
installasjonen og kan absorbere eventuelle gjenværende
frie gasser igjen. Ved å gjenta denne prosessen
kontinuerlig, kan nærmest alle gasser frigjøres og fjernes.
Væsken blir nå undermettet i en slik grad at ingen gasser
frigjøres noe sted i installasjonen. Derfor vil ikke
problemene nevnt ovenfor oppstå mer. Problemer på
steder med lav strømningshastighet og lavt overtrykk eller
ugunstige rørføringer løses også med denne metoden

Henry' Lov
Det er alltid en viss mengde gasser i en væske, avhengig av trykk og
temperatur. Den britiske fysikeren William Henry påviste forholdet mellom
trykk, temperatur og mengden oppløste gasser på 1700-tallet. Sakt på en enkel
måte, dreier det seg om prinsippet om at det er mindre oppløst gass i en væske
etter som trykket reduseres eller temperaturen øker.

Hvordan oppstår luft i anlegget ?
Problemer forårsaket av luft ;
- (på)Fylling av systemet, endringer og vedlikehold
- Mindre lekkasjen og diffusjon gjennom pakninger og
plastikk rør
- Åpen ekspansjon og kjøletårn

- Kapasitet i vannet til å absorbere gasser iflg.fysiske lover,
spesielt Henry’s Lov

- Lyd i radiatorer, varmevekslere, rør og pumper
- Rask slitasje av varmevekslere, avstegningsventiler,
strupeventiler og pumper
- Mangelfull varme eller kjøle effekt, redusert varmeoverføring
- Økt energiforbruk
- Må avlufte manuelt
- Høyere vedlikeholdskostnader
- Det største problemet er: Korrosjon
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Når bør VIRADEG brukes ?
Når statisk høyde over det varmeste punket overstiger
den kritiske høyden.
Når en installasjon inneholder mange forgreninger med lav
strømningshastighet. I dette tilfellet, blir de frie, oppsamlede
gassene nesten ikke ført med strømmen, men forsvinner sakte
fordi væsken blir mer absorberende.

Når en inline avlufter ikke kan monteres av praktiske
årsaker.
En vakuumavgasser kan monteres nesten hvor som
helst i en installasjon.
Når statisk høyde over det varmeste punket overstiger
den kritiske høyden.

Ved kun små temperaturforskjeller blir kun en liten mengde gass
frigjort ved oppvarming eller trykksenkning slik at denne kan fjernes av
en inline mekanisk avlufter. En vakuumavgasser fungerer uavhengig
av væsketemperaturen og fjerner all gass i varmeanlegg, og tilnærmet
alt i kjøleanlegg.

Fordeler med Vakuumavgasser
- Fjerner oppløste gasser
- Absorbativ væske sikrer også fjerning av luftlommerr
- Redusert igangkjøring, tid og leveringstid
- Energieffektiv takket være Flow Switch
- Automatisk avgassing, (på)fylling og opprettholding av trykk
- Beskyttet mot utilsiktet påfylling.
- Ideel for lav-temperatur system som varmepumpesystem og gulvvarme system
- Produkt programmet dekker behovet i de fleste varme og kjøleanlegg.

Teknisk Spesifikasjon:
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Effektive løsninger for optimal væskekvalitet og dermed maksimal
systemvirkningsgrad
Væske systemene i varme og kjøleanlegg er ment å transportere og avgi varme og kulde på de riktige
stedene. Dette skjer optimalt i et rent system, med væske som inneholder minst mulig luft og urenheter.
Når luft og urenheter ikke blir fjernet tilstrekkelig, eller ikke i det hele tatt, oppstår ulike problemer, slik
som forstyrrende lyder, unødvendig mye manuell lufting, redusert virkningsgrad på pumper ubalanse i
systemene, unødig stopp, økt vedlikehold og øket energiforbruk.

Produkter fra Nor-Shunt kan hjelpe deg å oppnå rene og gassfrie systemer:
ViraTop
Toppavluftere er til for å fjerne luft ved oppfylling av anlegget
og å slippe inn luft ved nedtapping.

ViraVent
Mikrobobleutskillere er til å fjerne frie mikrobobler som
sirkulerer i anlegget.

ViraClean Magnet
Smussutskillere med magnet er til for å fjerne både magnetisk
og ikke magnetiske partikler helt ned til 5u(0,005mm)

ViraPluss Magnet
Kombinert mikroboble og smussutskiller med magnet er til for
å fjerne frie mikrobobler og å fjerne både magnetiske og ikke
magnetiske partikler helt ned til 5u (0,005mm)

ViraDeg
Vakuumavgasser som fjerner både bundet (oppløst) luft og fri
luft i form av mikrobobler og luftlommer

Produsent: www.viravalf.com
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