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 huBiztonsági, szerelési és tárolási tudnivalók
Ez az útmutató az illetékes szakemberek számára 
készült. A szerelési munkák megkezdése előtt el 
kell olvasni és az üzemeltetőnek meg kell őriznie. 

A személyzetnek rendelkeznie kell a megfelelő szakisme-
retekkel és gyakorlati tapasztalatokkal.
Tárolás vízszintesen, eredeti csomagolásban, száraz he-
lyiségben. Szerelés előtt a Zeparót szemrevételezéssel 
meg kell vizsgálni. Durva sérülések esetén nem szabad 
használni a Zeparót.
Meg kell tenni az előírásoknak megfelelő intézkedéseket, 
hogy a megengedett TS hőmérsékletek és PS nyomások 
betarthatók legyenek.
A helyi tűzvédelmi előírásokat be kell tartani.
Illetéktelen személyeknek a gépházba belépni tilos.
A Zeparo szerelését és karbantartását csak lehült és nyo-
másmentes állapotban lehet megkezdeni. Szerelési és 
karbantartási munkáknál a következő szimbólumokra és 
információkra kell figyelni:

Figyelem: Magas hőmérséklet és nyomás 
alatt álló forró víz!
A mágneses hatással működő 
Zeparo ZU...M használata: Adathordozóknál 
és szívritmus szabályozóknál vigyázni kell!

Alkalmazás | Felépítés
• Kivitel Univerzális, sárgaréz
• Zeparo ZUT | ZUP: Légtelenítő leakfree biztonsági cso-

maggal, a biztonságos és száraz légtelenítéshez
• Zeparo ZUV | ZUD | ZUM | ZUK: Leválasztó helistill szepa-

rátorral mikrobuborékok és/vagy iszap leválasztásához
• Zeparo ZUC: Hidraulikus váltó hidraulikus leválasztáshoz
• Fűtő-, szolár- és hűtővízrendszerek
• Fagyásgátló adalék 50 %-ig
A leírtaktól eltérő alkalmazás esetén egyeztessen a IMI 
Hydronic Engineering céggel.

Műszaki adatok
• Max. megeng. hőmérséklet TS:
 -10 – 110 °C ZUT | ZUTX | ZUP | ZUV | ZUD | ZUM | ZUK | ZUC 

-10 – 160 °C ZUTS | ZUVS
• Max. megeng. nyomás PS: 

0 – 10 bar ZUT | ZUTS | ZUTX | ZUP ** | ZUV | ZUVS |  
   ZUD | ZUM | ZUK | ZUC 
   ** ZUP üzemi nyomástartomány DPP: 6 bar

• A működés az áramlási iránytól független
• Max. áramlási sebesség tartós üzem esetén: 1 m/s

Anyag
• Légtelenítő test, lánc: sárgaréz
• helistill szeparátor: rozsdamentes acél AISI 304 | 1.4301 

vagy műanyag PP - 30 % üvegszálarány
• Tömítések: EPDM -10 – 110 °C | FPM (Viton) -10 – 160 °C
• Úszó: műanyag -10 – 110 °C | nemesacél -10 – 160 °C

Előírások | Felülvizsgálat
A Zeparo ZU készülékek a PED/2014/68/EU sz. nyomás 
alatti berendezésekre vonatkozó irányelv 3. cikk, 3. be-
kezdésének hatálya alá tartoznak. Ebből nem származnak 
szabványosított vizsgálati előírások. A helyi előírásokat és 
környezetvédelmi utasításokat figyelembe kell venni.

Működés | Karbantartás
Gyorslégtelenítő és leválasztó mirobuborék-leválasztással
A ZUT, ZUP gyorslégtelenítő, a ZUV mikrobuboréklevá-
lasztók, valamint a ZUK kombinált leválasztók és a ZUC 
hidraulikus váltók légtelenítője nem igé-
nyel karbantartást. Abban a valószínűtlen 
esetben, ha a légtelenítőszelep szivárog, 
a fluoreszkáló zárócsavar nagyon hasz-
nosnak bizonyul, mert ideiglenesen le-
zárja a szivárgó helyet és optikai úton 
figyelmeztet a hibára.
ZUTX gyorslégtelenítő
A multifunkcionális háromjáratú szelep 
egy csavarkulcs segítségével (13-as 
méret)három különböző funkcióra kapcsolható át : «Vent», 
«Service» és «Skim».
Vent: Normál üzemállapot. A légtelenítő össze van kötve a 
leválasztóval, ami elvezeti az összegyűjtött levegőt.
Service: Üzemállapot karbantartáshoz (iszaptalanításhoz). 
A szelep el van választva a szeparátortól.
Skim: A légtelenítő golyóscsapja a leválasztó felé nyitott. 
Így nagyobb mennyiségű levegő és víz engedhető le, és a 
légtelenítő csatlakozója is átöblíthető.*
Iszaptalanító funkcióval rendelkező leválasztó
Az iszapszemcsék leválasztására szol-
gáló ZUD, ZUM leválasztókat, ZUK, 
ZUKM kombinált leválasztókat és a ZUC, 
ZUCM hidraulikus váltókat a rendszer-
vízben lévő iszapmennyiségtől függően 
rendszeresen tisztítani kell.*
A mágneses hatással működő ZU...M ki-
vitelnél figyelembe kell venni a speciális 
tudnivalókra! 
1 Húzza ki a mágnesrudat
2 Öblítsen *
3 Dugja be a mágnesrudat

* A leengedett vízmennyiséget pótolni kell, külön-
ben a nyomástartás nem működik rendesen.

*

*

Zeparo ZU 
Gyorslégtelenítő | Leválasztó mikrobuborékokhoz és/vagy iszapszemcsékhez
Szerelés | Működés
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Szerelés
Gyorslégtelenítő
A legmagasabb pontokon elhelyezve alkalmas, a feltöltés utáni első 
légtelenítésre     . Magasan elhelyezett fűtőtestek üzemi légte-
lenítésére (csak kis rendszerekhez) . Leválasztók vagy gáztalanítók 
alkatrészeként a gázok elvezetéséhez. Beszerelés a felszálló strangok 
végén, az előremenő vagy a visszatérő vezetékbe. A rendszer relatív 
legmagasabb pontjain . A fűtőtest-csatlakozóval szemben .

Mikrobuborék-leválasztó
Üzemi légtelenítésre alkalmas. A hatást a leválasztó fölötti HB statikus 
magasság korlátozza : lenti táblázat | levegő kézikönyv.
Beszerelés lehetőleg a központi előremenőbe, a hőtermelő közelében 
  .
Hűtővízrendszerek esetén a melegebb visszatérőbe, a hűtő közelében. 

Iszapszemcse-leválasztó
Üzemi iszaptalanításra alkalmas. Beszerelés lehetőleg a védendő 
elemek, mint pl. hőtermelők, térfogatáram vagy hőmennyiséget mérő 
készülékek, illetve szivattyúk elé. Különösen a mágneses hatással mű-
ködő ZU...M kivitel a hatékony   .

Leválasztó mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez
Kombinált üzemi légtelenítésre és iszaptalanításra alkalmas. Beszerelés 
lehetőleg a hűtőgép előtti hűtővíz-rendszerekbe . Egyrészt védi az eli-
szaposodástól, másrészt pedig az ottani viszonylag magas hőmérséklet 
optimálisan alkalmas a mikrobuborékok leválasztására. Fűtőberendezé-
sek tetőtéri hőközpontjaiban is kiváló alkalmazási feltételek kínálkoznak 
a kombinált első és üzemi légtelenítésre, valamint az üzemi iszaptala-
nításra . A levegőleválasztás csak akkor biztosítható, ha nem lépik túl 
a HB-re megadott max. értékeket : lenti táblázat | levegő kézikönyv.

Hidraulikus váltó
A hőtermelő és hőfogyasztó körök hidraulikus szétcsatolására alkalmas, 
üzemi légtelenítéssel és iszaptalanítással kombinálva. A hőtermelő és a 
hőfogyasztó kör közé kell telepíteni. Az integrált mikrobuborék-leválasz-
tás csak akkor biztosítható, ha nem lépik túl a HB-re megadott max. érté-
keket : lenti táblázat | levegő kézikönyv. A biztonságos működéshez be 
kell szabályozni a V1 és a V2 közötti, megadott térfogatáram-arányokat.
«A» eset: V1 primer térfogatáram > V2 szekunder térfogatáram
Akkor kell alkalmazni, ha a visszatérő-bekeverés miatt a fogyasztókörö-
kön a V2 szekunder térfogatáram annyira lecsökken, hogy a kazánkör 
szabályozhatósága már nem biztosítható. Kondenzációs fűtőkészülé-
kekhez nem alkalmas : «B» eset.
«B» eset: V1 primer térfogatáram < V2 szekunder térfogatáram
Alkalmazás elsősorban padlófűtésekkel kombinált kondenzációs fű-
tőkészülékeknél. A padlófűtés V2 szekunder térfogatárama nagyobb, 
mint a kondenzációs kazán által létrehozott V1 térfogatáram. A HMV 
bojlert a kazánoldalon a váltó elé kell csatlakoztatni.

HB statikus magasság
HB = statikus magasság mikrobuborékok 
leválasztásának biztosítására max. hőmér-
séklet tmax esetén a leválasztó előtt

ZUD

ZUDL

ZUM  

ZUML

ZUK
ZUKM

≥ 20

≥ 40
≥ 100

ZUT | ZUTS ZUTXZUP | ZUPW 

tmax | °C 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
HB  | mWs 15,0 13,4 11,7 10,0 8,4 6,7 5,0 3,3 1,7

ZUC 
ZUCM
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ZUVL 
ZUVLS ZUV | ZUVS 

≥ 20

≥ 40
≥ 100
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 hu
Kapcsolási példák           

Az ábrázolt kapcsolási példák az általunk ajánlott megoldáso-
kat tartalmazzák. Eltérések akkor lehetségesek, ha betartják a 
leírásokban megadott határértékeket (HB, V1, V2).


ZUTS

ZUVLS
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 hu Szerelés
Kapcsolási példák «A» eset / «B» eset 

Az ábrázolt kapcsolási példák az általunk ajánlott megoldáso-
kat tartalmazzák. Eltérések akkor lehetségesek, ha betartják a 
leírásokban megadott határértékeket (HB, V1, V2).

HB

V• 1 ≥ 1,2 V• 2

 ZUC | ZUCM V1 | m3/h
 20   ≤ 1,25
 22   ≤ 1,25
 25   ≤ 2
 32   ≤ 3,7
 40   ≤ 5

«A» eset: V1 > V2

ZUC 
ZUCM

V• 1 ≤ 0,8 V• 2

 ZUC | ZUCM V2 | m3/h
 20   ≤ 1,25
 22   ≤ 1,25
 25   ≤ 2
 32   ≤ 3,7
 40   ≤ 5

«B» eset: V1 > V2

ZUC 
ZUCM
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We reserve the right to introduce technical alterations without previous notice.
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