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EU-försäkran om överensstämmelse

Avseende QTF underhållsavgasare för vätskor i värme- och kylsystem.

Härmed försäkras a QTF underhållsavgasare uppfyller alla, för produkten, llämpliga 

bestämmelser enligt nedanstående direk v:

 Europaparlamentets och Rådets direk v 2006/42/EG om maskiner.

 Europaparlamentets och Rådets direk v 2004/108/EG om

elektromagn sk komp bilitet.

 Europaparlamentets och Rådets direk v 2006/95/EG om elektrisk

utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser.

QTF Sweden AB

Elving Isaksson

Installationsanvisning
– rengöring magnetitfilter på baksidan

QTF underhållsavgasare är en utrustning för att sä- 
kerställa låg gashalt i energibärande systemvätskor. 
En systemvätska med låga gashalter är energi- 
effektiv, motverkar korrosion i systemet, säkerställer 
en stabil driftskurva på varvtalsstyrda pumpar och 
därmed stabilt och jämt flöde i systemet.

QTF underhållsavgasare arbetar via ett delflöde 
från systemet, vätskan utsätts för ett kraftigt 
undertryck vilket frigör de gaser som är bundna i 
vätskan. Efter bearbetningen återförs behandlad 
vätska till systemet och avskilda gaser evakueras 
via avluftningsventil.

QTF underhållsavgasare är effektiv, driftsäker, enkel 
att installera och kostnadseffektiv.
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Installation
QTF underhållsavgasare är anpassad för perma-
nent installation och monteras vägghängd eller 
på ställning.

Anslutningar på avgasaren är R15, utvändig 
rörgänga. Underhållsavgasaren ansluts med 
flexibla metallomspunna slangar, före cirku-
lationspump och växlare. Flödesriktning enligt 
bilden nedan

Avstånd mellan anslutningspunkter på vätske- 
systemet skall vara 400–600 mm.

Elanslutning görs med 1~230 V, 50 Hz. Elanslut-
ning ska förreglas över cirkulationspumpens 
kontaktor. Maskinenär försedd med gummikabel 
som ska anslutas till säkerhetsbrytare.

Vid driftsstörning, bryt strömmen och stäng 
tillopps och returventil.

QTF Sweden AB | Slöjdaregatan 5, 393 53 Kalmar | 0480-43 00 80 | www.qtf.se

Drift och underhåll
Q T F  U N D E R H Å L L S A V G A S A R E


