
>    Effektiv – upp till 9 gånger effektivare avskiljning 
än liknande produkter på marknaden enligt test av 
oberoende institut.

* Testat av Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik UMTEC, Rapperswil, Schweiz

>    Flexibel – enda smutsavskiljaren i den storleken 
som kan installeras både vertikalt och horisontellt.

>   Enkel – kan spolas under drift.

Zeparo G-force smutsavskiljare

Monteras 
vertikalt eller 
horisontellt

Upp till 9 gånger effektivare 
smutsavskiljning

Minskar underhållskostnaderna och 
förlänger VVS-systemets livslängd

www.imi-hydronic.se



Smuts och magnetit kan förstöra ditt  
VVS-system när du minst anar det.

Smuts och magnetit är återkommande problem i värme- 
och kylsystem. De resulterar ofta i högre energianvändning, 
driftstopp, högre underhållskostnader för reparationer 
och byte av t ex ventiler, pannor och pumpar. Filter är inte 
lösningen på problemen då det endast hindrar de största 
partiklarna från att ta sig vidare i systemet.

Smuts i VVS utrustning

Hur fungerar Zeparo G-Force?

•    Med hjälp av cyklontekniken skapas en rotation i 
Zeparo G-Force, en centrifugalkraft bildas och trycker 
smutspartiklarna som har högre densitet än vattnen mot 
väggarna.  

•    Smuts samlas på botten av Zeparo G-Force i vertikalt 
läge och till vänster vid horisontellt läge. Härifrån kan 
smutsen enkelt spolas ut. 

•    Till skillnad från andra produkter på marknaden ökar 
Zeparo G-Forces effektivitet när flödeshastigheten ökas, 
vilket gör att den skyddar systemet ännu effektivare vid 
högre flöden. 
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Smutsavskiljningshastighet  
kontra smutsansamling

Uppmätt avskiljningseffektivitet 
jämfört med andra fabrikat*

* Tester utförda av Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik UMTEC, Rapperswil, Schweiz

Bli av med smutsen 
innan den skadar ditt 
VVS-system

•    Toppmodern cyklonteknik 
som är upp till 9 gånger 
effektivare än liknande 
fabrikat.

•    Kraftfull centrifugalkraft tar 
bort 95 % av smutsen under 
de första genomloppscyklerna 
innan den hinner fastna i VVS-
utrustningen. 

•    Till skillnad från filter förhindrar 
Zeparo G-Force att systemet 
täpps igen. 

•    ZGM magnetstav som 
tillbehör. 
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Antal genomloppscykler

Cyklonteknik

Ack – Zeparo G-Force

Annat fabrikat (Std) Cyklonteknik Fabrikat B

Flöde

Ack – andra fabrikat (Std) Fabrikat CFabrikat A


