
Hydraulický separátor

Závitový hydraulický separátor pro oddìlení 
hlavního a sekundárního okruhu (hydraulický
vyrovnávaè dyn. tlakù èerpadel - anuloid).

Separátor art. è. 7165 se používá pro oddìlení hlavního hydraulického okruhu (zdroje tepla) a sekundárního 
okruhu (otopné/chladící plochy) pro kompenzaci rozdílu v prùtoku nebo tlakové ztrátì. Jeho sekundární funkcí 
je díky svému tvaru odstranìní vzduchu a neèistot z okruhu. Pøi použití se studenými kapalinami (klimatizaèní 
systémy) lze separátor izolovat pomocí pìnové polyetylenové izolace aplikované na tìlo 
separátoru (art. 3156ISOLxx).

Separátor je vybaven odvzdušòovacím a vypouštìcím ventilem.

ROZMÌRY BEZ IZOLÁTORU S IZOLÁTOREM
PRÙTOKOVÁ 

RYCHLOST

Technická charakteristika

Maximální provozní teplota: 110°C (100°C s
izolátorem)
Maximální pracovní tlak: 10 barù

Popis

Tìlo separátoru

Tìlo izolátoru

Materiál

Fe360 ocel s epoxidovým
práškovým nátìrem

Pìnový polyetylen (PEX)
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Rozmìry

Provoz

Hydraulický separátor lze použít v topných/chladících systémech, u kterých je hlavní okruh teplé vody skládající 
se z jednoho nebo více zdrojù tepla/chladu s pøíslušným obìhovým èerpadlem pøipojen k nìkolika sekundárním 
okruhùm s obìhovými èerpadly. Z dùvodù rozdílných tlakù v hlavním okruhu a sekundárních okruzích, zvláštì 
pokud se tlak v sekundárním okruhu mùže mìnit (pøi vypnutí èerpadla po dosažení požadované teploty prostoru), 
mùže docházet k rùzným problémùm.

Kód

Dimensioni / Rozmìry (mm)

Hmotnost (kg)
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K jejich eliminaci staèí mezi dva okruhy instalovat hydraulický separátor, který vytvoøí zónu nízké tlakové ztráty 
umožòující hydraulickou nezávislost primárního a sekundárních okruhù. Za tìchto podmínek závisí rychlost prùtoku 
každého okruhu pouze na specifické rychlosti prùtoku èerpadla a nedochází k ovlivòování èerpadel na primárním a 
sekundárním okruhu v sérii. Pøi instalaci hydraulického separátoru je prùtok sekundárním okruhem aktivní, pouze 
pokud je pøíslušné èerpadlo zapnuto, což umožòuje systému dosáhnout v daném èasu požadovaného zatížení. 
Když je èerpadlo sekundárního okruhu vypnuto, v daném okruhu cirkulace neprobíhá, protože prùtok primárního okruhu 
obtéká hydraulickým separátorem. To platí i pøi opaèných podmínkách. Hydraulický separátor je zaøízení umožòující 
propojit pøívodní okruh s konstantním prùtokem s rozvádìcím okruhem s variabilním prùtokem.

Níže jsou zobrazeny tøi rùzné podmínky hydraulické rovnováhy separátoru (s výpoètem pøíslušné teploty).

rychlost prùtoku primárního okruhu    pøívodní teplota primárního okruhu pøívodní teplota sekundárního okruhu    

rychlost prùtoku sekundárního okruhu  zpìtná teplota primárního okruhu   zpìtná teplota sekundárního okruhu               
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Pøíklad instalace

1) Namontujte 3kusové tvarovky na tìlo separátoru podle velikosti  (vnitøní /vnitøní  pro 1” , vnìjší / vnitøní pro ostatní) 
2) V horní èásti namontujte zpìtnou klapku (art. 1901) a automatický odvzdušòovací ventil  (art.1898)
3) V dolní èásti namontujte vypouštìcí ventil  (art.2990)
4) V pøípadì potøeby smontujte tìlo izolátoru v pìnovém polyetylenu (PEX) spojením jeho dvou polovin pomocí lepidla. 
Aby se pod izolaci nedostával vzduch, utìsnìte mezery pomocí silikonu.
5) Separátor instalujte podle smìru prùtoku na štítku. 
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