AIRTERM &
AIRTERM UP
LUCHTAFSCHEIDERS
MAX.
ONTLUCHTDRUK

De luchtafscheiders Airterm en Airterm UP
worden toegepast om op continue wijze microbellen uit een installatie te verwijderen.
Ze bestaan uit 2 delen:
-- ACTIEF: zone met RVS element waar microbellen
worden gevormd door sterke turbulentie en wervelingen in het water.
-- PASSIEF: de microbellen hopen zich op en stijgen op naar de automatische vlotterontluchter
die ervoor zorgt dat de lucht wordt afgevoerd.

AIRTERM
Luchtafscheider
AIRTERM UP
Draaibare luchtafscheider

Dit ontluchtingsproces vindt voortdurend plaats, tot
uiteindelijk een sterk onverzadigd water overblijft
dat lucht kan absorberen op andere plaatsen in de
installatie.

Innovatief filterpatroon
met verschillende filtergraden. RVS is
duurzaam en uiterst betrouwbaar bij
verschillende werkingsomstandigheden
van druk en temperatuur. Bovendien
is RVS niet gevoelig voor corrosie en slijtage door
verontreinigingen. De continue stroming doorheen
het patroon en de verschillende maaswijdtes
creëren wervelingen waardoor de microbellen
gemakkelijk vrijkomen. Het patroon zorgt echter
niet voor een verhoogde weerstand (zeer lage
drukverliezen). De gevormde luchtbelletjes zetten
zich vast op de oppervlakken en hopen zich op.
Als ze groot genoeg zijn stijgen ze op naar het
bovenste, passieve deel.

Passief deel:
Automatische ontluchter voor grote
capaciteit. (Max. ontluchtingsdruk: 10bar).

IDEAAL VOOR
INSTALLATIE OP
STIJGLEIDINGEN.

Passief deel:
Automatische ontluchter
voor grote capaciteit. (Max.
ontluchtingsdruk: 10bar).

Innovatief RVS
filterpatroon in
spiraalvorm.
RVS is duurzaam en uiterst
betrouwbaar bij verschillende
werkingsomstandigheden
van druk en temperatuur.
Bovendien is RVS niet gevoelig
voor corrosie en slijtage door verontreinigingen.
De continue stroming doorheen het patroon
creëert wervelingen waardoor de microbellen
gemakkelijker vrijkomen. Het patroon
zorgt echter niet voor een verhoogde weerstand
(zeer lage drukverliezen). De gevormde
luchtbelletjes zetten zich vast op de oppervlakken
en hopen zich op. Als ze groot genoeg zijn, stijgen
ze op naar het bovenste, passieve deel.

• Verzekert het
rendement van de
installatie.
• Hoge
ontluchtcapaciteit
• Max. ontluchtingsdruk
van 10bar
• Airterm UP: Kan
gemonteerd worden
op horizontale,
verticale of diagonale
leidingen.

