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Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych 
technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do 
dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. 
Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział 
techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień. 

  

 

 
INFORMACJA TECHNICZNA 
 

AUTOMATYCZNY ZAWÓR 

ODPOWIETRZAJĄCY 

Art. SPR1 

 

Opis 

 

Automatyczny odpowietrznik SPR1 służy do usuwania z czynnika grzewczego powietrza, które pojawiło się w wyniku 

napełniania instalacji, jak i w wyniku procesu parowania cieczy w procesie ogrzewania czynnika roboczego w 

panelach słonecznych. 

 

 

Charakterystyka  

 

Wymiary i budowa 

 

 

 

 

 

 

*wymiary [mm] 

 

 

 

Przyłącza: gwintowane (GZ), zgodne z ISO 228/1 

Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa 

Temperatura robocza: -10°C ÷ +200°C 

Czynnik roboczy: woda, woda + glikol (max.50%) 

DN 3/8" 1/2" 

D 40 40 

D1 50 50 

H 73 73 

h 52 52 
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Armaturę zamontowaną na rurociągu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi: 

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania, 

- naprężeniami rurociągów lub wyposażenia (zaleca się instalacji na cokole lub w uchwycie, w celu  zabezpieczenia 

przed naporem czynnika roboczego), 

-  zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia, 

-  środowiskiem korozyjnym, 

- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacją, nagłym wzrostem ciśnienia, uderzeniem hydraulicznym). 

Po zamontowaniu armatury, rurociąg należy przepłukać, celem usunięcia zanieczyszczeń. 

 

Numer Opis Materiał 

1 Korpus 
Mosiądz CW 617N 

niklowany 

2 Pokrywa 
Mosiądz CW 617N 

niklowany 

3 Pływak 
Polimer o wysokiej 

odporności na 
temperaturę 

4 Korek 
Mosiądz CW 617N 

niklowany 

5 O-ring Silikon 

6 Mechanizm 
Mosiądz CW 617N 

niklowany 

7 Widełki 
Mosiądz CW 617N 

niklowany 

8 Dźwignia Moplen 

9 
Mechanizm 

zatrzymujący 
Moplen 


