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 Instrucţiuni privind siguranţa, montajul și 

 depozitarea

Acest manual se adresează personalului speciali-

zat; trebuie să fie citit înainte de începerea lucrărilor 

de montaj și păstrat de către utilizator. Personalul 

trebuie să deţină cunoștinţele corespunzătoare de 

specialitate și să fie instruit.

Depozitarea se va realiza în ambalajul original, în încăperi 

uscate. Înainte de montare, vasele trebuie să fie supuse 

unei verificări vizuale. În cazul unor defecţiuni grave, vasul 

de expansiune nu trebuie utilizat.

Trebuie să se respecte normele ce reglementează acţiunile 

înteprinse, pentru a se menţine temperatura TS și presiu-

nea PS admise. 

Inainte de montare, demontare sau mentenanta la Zeparo, 

sistemul trebuie depresurizat si lasat sa se raceasca. La 

efectuarea lucrărilor de montaj și întreţinere, trebuie să se 

respecte următoarele simboluri și observaţii:

Atenţie: Temperaturi ridicate și 

apă fierbinte sub presiune!

La utilizarea Zeparo ZU...M cu efect

magnetic: Atenţie la suporturile de date 

și la peace maker-ele cardiace!

 Domeniu de utilizare | Construcţie 

• Tip constructiv Universal, alamă

• Zeparo ZUT | ZUP: Aerator cu pachet de siguranţă leak-

free (fără scurgeri) pentru o aerisire sigură și uscată

• Zeparo ZUV | ZUD| ZUM | ZUK: Separator cu helistill 

pentru separarea micro-bulelor și/sau a particulelor de 

nămol

• Zeparo ZUC: Butelie de amestec pentru decuplare hi-

draulică

• Sisteme de apă fierbinte, solare și de apă răcită

• Aditiv antigel de până la 50%

Destinaţiile de utilizare diferite faţă de cele descrise în pre-

zentul document trebuie aprobate de firma Pneumatex.

 Date tehnice

• Temperatură TS maximă admisă:

-10−110 °C ZUT | ZUTX | ZUP | ZUV | ZUD | ZUM | ZUK | ZUC

-10−160 °C ZUTS | ZUVS | ZPA

• Presiune PS maximă admisă: 

0−10 bar ZUT | ZUTS | ZUTX | ZUP** | ZUV | ZUVS | 

  ZUD | ZUM | ZUK | ZUC

  **ZUP Plaja presiunii de lucru DPP: 6 bar

• Funcţionarea nu depinde de direcţia de curgere.

• Viteză maximă de curgere la funcţionare continuă: 1 m/s

 Material

• Corp, lanţ aerator: alamă 

• Separator helistill: oţel inox AISI 304 | 1.4301 sau 

 plastic PP - 30% fibră de sticlă 

• Garnituri: EPDM -10−110 °C | FPM (Viton) -10−160 °C

• Flotor: plastic -10−110 °C | oţel inox -10−160 °C

 Prevederi | verificare

Zeparo ZU sunt în conformitate cu dispoziţiile articolului 3 

alineatul 3 din Directiva PED/DEP 97/23/CE privind echipa-

mentele sub presiune. Nu există prescripţii normative de ve-

rificare derivate din această directivă. Trebuie de asemenea 

să se respecte reglementările locale și dispoziţiile cu privire 

la protecţia mediului.

 Funcţionare | Întreţinere

Aerisire automată şi separator de bule

Aerisirea automată ZUT, ZUP și aeratoarele separatoarelor 

pentru micro-bule ZUV, separatoarele combinate ZUK și 

buteliile de amestec ZUC nu necesită 

întreţinere. În cazul puţin probabil în 

care ventilul de aerisire nu este etanș, 

șurubul fluorescent de închidere își 

dovedește utilitatea, deoarece închide 

temporar scurgerea și afișează un mesaj 

vizual de avertizare.

Aerisire automată ZUTX

Comutarea vanei multifuncţionale cu 3 căi 

la cele trei funcţii «Vent», «Service» și «Skim» se poate efectua 

cu ajutorul unei chei de șuruburi (sw 13).

Vent: regim normal de funcţionare. Aeratorul este conectat 

la separator și eliminăaerul acumulat.

Service: regim de funcţionare pentru operaţiile manuale de 

service (purjare). Aeratorul este izolat de separator.

Skim: robinetul cu bilă al aeratorului este conectat la sepa-

rator. Astfel se pot evacua cantităţi mai mari de aer și de 

apă și se poate spăla racordul aeratorului.*

Separator cu funcţie de purjare

Separatorul pentru particulele de nămol 

ZUD, ZUM, separatorul combinat ZUK, 

ZUKM și buteliile de amestec ZUC, 

ZUCM trebuie să fie spălate în apa din 

instalaţie la intervale regulate, în funcţie 

de cantitatea de nămol existentă.*

În cazul execuţiei ZU...M cu efect magne-

tic se vor respecta instrucţiunile speciale! 

1 Se scoate biela magnetică

2 Se spală*

3 Se introduce biela magnetică

* Cantitatea evacuată de apă trebuie substituită 

pentru a nu afecta funcţia de menţinere a presiunii.

*

*



 Aerisire automată

Adecvată pentru prima aerisire la nivelul punctelor maxime în timpul alimen-

tării ➀ ➁ ➂ ➃ ➅. Regim de aerisire a radiatoarelor amplasate la înălţime (doar 

pentru sisteme de dimensiuni reduse) ➁. Ca parte integrantă a separatoarelor 

sau a degazoarelor destinată evacuării gazelor. Instalare pe tur sau retur la 

capătul coloanelor montante. La punctele maxime relative din sistem ➁. 

Bilateral pe racordul radiatorului ➁.

 Separator pentru micro-bule 

Adecvat pentru regimul de aerisire. Efectul este diminuat de înălţimea statică 

HB de deasupra separatorului.  Tabelul de mai jos | Manual aer.

A se instala de preferinţă central pe turul din apropierea generatorului de 

căldură ➀ ➂ ➃.

În cazul sistemelor de apă răcită în returul mai cald către generatorul de frig. 

 Separator pentru particule de nămol 

Adecvat pentru regimul de purjare. A se instala de preferinţă în faţa com-

ponentelor care trebuie protejate, precum generatoarele de căldură, instru-

mentele de măsurare a cantităţii și a căldurii, pompele. Eficient în special ca 

execuţie ZU...M cu efect magnetic ➀ ➁ ➃.

 Separator pentru micro-particule și particule de nămol

Adecvat pentru regimul combinat de aerisire și de purjare. A se instala de pre-

fernţă în sistemele de apă răcită în faţa generatorului de frig ➅. Pe de o parte, 

acesta va fi protejat împotriva formării de nămol în timp ce, pe de cealaltă parte, 

temperaturile relativ ridicate sunt optime pentru separarea micro-particulelor 

de nămol. Chiar și în cazul centralelor de acoperiș din cadrul instalaţiilor de 

încălzire, condiţiile de utilizare pentru prima aerisire și regimul de aerisire, pre-

cum și pentru regimul de purjare sunt ireproșabile  ➄. Separarea particulelor de aer 

este permisă doar dacă nu se depășesc valorile pentru HB.  

 Tabelul de mai jos | Manual aer

 Butelie de amestec

Potrivit pentru decuplarea hidraulică a circuitelor generatoare și consumatoare în 

combinaţie cu regimul de aerisire și de purjare. Instalare între circuitul generator 

și cel consumator. Separarea integrată a micro-bulelor este permisă doar dacă 

nu se depășesc valorile pentru HB  tabelul de mai jos | Manual aer. Pentru 

a se garanta funcţionarea în condiţii de siguranţă este necesar să se ajusteze 

raporturile dintre debitele volumetrice dintre V1 și V2.

Cazul A |  pagina 4: Debit volumetric primar V1 > Debit volumetric secundar V2

Utilizare acolo unde debitul volumetric V2 este redus ca urmare a adaosului 

pe retur de la circuitele consumatoare astfel încât capacitatea de reglare a 

generatorului nu mai este disponibilă. Nu este recomandat pentru arzătoare 

 Cazul B.

Cazul B |  pagina 4: Debit volumetric primar V1 < Debit volumetric secundar V2

Utilizare în special în cazul arzătoarelor cu încălzire în pardoseală. Debitul volume-

tric secundar V2 al încălzirii în pardoseală este mai mare decât debitul volumetric 

V1 determinat de cazanul arzătorului. Generatoarele de căldură trebuie racordate 

la nivelul cazanului în faţa buteliei.

 Part Adaptor

Pentru racordare la instalaţiile de evacuare a aerului, posibilitate de introdu-

cere în toate aerisirile automate Zeparo.

 Înălţime statică HB

HB = înălţime statică pentru facilitarea separării 

micro-bulelor la temperaturi maxime tmax faţa 

separatorului.

Montaj
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ZUV | ZUVS 

ZUVL

ZUVLS 

ZUD ZUDL

ZUM 

ZUML

ZUK

ZUKM

ZPA 

ZUT | ZUTS ZUTX

ZUP | 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
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Exemple de conectare ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅
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Exemplele de 

conectare oferite 

reprezintă soluţiile 

prioritare.

Se permit abateri dacă 

se respectă valorile 

limită menţionate în 

descriere (HB, V1, V2).

➂ ➃ZUTS

ZUVLS

➄ ➅

ZUK | ZUKM

ZUT | ZUP

ZUK | ZUKM

ZUD | ZUM

ZUV

ZUT | ZUP

➀ ➁

ZUVL

ZUT | ZUP ZUP

ZUDL

ZUML

ZUD | ZUM

ZUP | ZUT
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Exemple de conectare Cazul A | Cazul B
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V
•

1 ≥ 1,2 V
•

2

 ZUC | ZUCM V1 | m3/h

 20  ≤ 1,25

 22  ≤ 1,25

 25  ≤ 2

 32  ≤ 3,7

 40  ≤ 5

V
•

1 ≤ 0,8 V
•

2

 ZUC | ZUCM V2 | m3/h

 20  ≤ 1,25

 22  ≤ 1,25

 25  ≤ 2

 32  ≤ 3,7

 40  ≤ 5

Cazul A: V1 > V2

Cazul B: V1 < V2

ZUC

ZUCM

ZUC

ZUCM
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