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stracimy szczelność otworu wentylacyjnego od-
powietrznika. System Aquastop zbudowany jest 
ze specjalnych uszczelek, które w momencie na-
siąkania wodą (z potencjalnego wycieku) zwięk-
szają objętość. wtedy zamyka się zawór powietrz-
ny odpowietrznika i znika ryzyko wydostania się 
wody na zewnątrz. Czyli Aquastop jest dodatkową  

ochroną instalacji i jej otoczenia przed niekon-
trolowanym zalaniem. 

Odpowietrzniki PrimoVent są fabrycznie testowa-
ne pod kątem szczelności i niezawodnej pracy. 
Można je stosować do wody i mieszanin wody 
i glikolu (maksymalna zawartość glikolu 50%).

System Aquastop

Kapturek ochronny

Mosiężny korpus 
zaworu

Pokrywa z dyszą
o opatentowanym kształcie
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Smukła konstrukcja 

Mechanizm 
sprężynujący

Opatentowany 
kształt pływaka

Czym grozi obeCność powietrza 
w instalaCji?

woda to najpopularniejsze medium instalacyjne, 
głównie przez jej dostępność i koszt. Ale woda, któ-
rą napełniamy instalację, ma w sobie duże ilości po-
wietrza. w powietrzu jest tlen, który szybko reagu-
je z żelazem w instalacji i tworzy produkty korozji. 
Korozja może spowodować zniszczenia armatury  
i pomp. Pęcherzyki powietrza w instalacji powo-
dują obniżający komfort hałas w rurach i grzej-
nikach. Oprócz tego powietrze to bardzo dobry 
izolator, który mocno ogranicza wymianę ciepła. 
Mikropęcherzyki osadzają się wewnątrz wymien-
ników ciepła i np. grzejników, w efekcie prowa-
dząc do obniżenia efektywności systemu. Powie-
trze krążące po instalacji zakłóca też cyrkulację 
wody i wpływa negatywnie na żywotność i wy-
dajność pomp.

jak temu zaradzić?

Oczywiście korzystając z odpowietrznika – usu-
wa powietrze z zamkniętych instalacji grzew-
czych zgodnych z normą PN-EN 12828. w chwili 
spuszczania medium z instalacji odpowietrznik 
działa jak zawór napowietrzający. 

Odpowietrznik AFRISO PrimoVent jest wyposażo-
ny w zawór stopowy, który umożliwia odłączenie 
urządzenia od instalacji bez potrzeby jej opróż-
nienia. Kompaktowa konstrukcja odpowietrznika 
PrimoVent przekłada się na niższe straty ciepła, 
a jego niewielkie wymiary pozwalają na montaż 
nawet tam, gdzie nie ma dużo miejsca. 

wewnątrz odpowietrznika znajduje się pływak. 
Jego kształt zapewnia minimalny efekt kapilar-
ny i zabezpieczenie przed powstaniem podusz-
ki powietrznej. To eliminuje też gwałtowne skoki 
pływaka, które mogłyby skutkować zacinaniem 
się i nieprawidłowym działaniem. Pływak jest 
bezpośrednio połączony z mechanizmem sprę-
żynowym, gwarantującym niezawodne zamy-
kanie i otwieranie zaworu. Mamy tu dwukierun-
kowe odpowietrzanie: powietrze uchodzi przez 
centralny otwór pływaka, a woda niezależnie od-
pływa po ścianach bocznych. 

Konstrukcja otworu odpowietrzającego zapew-
nia najwyższą wydajność odpowietrzania. Od-
powietrznik PrimoVent wyposażono w system 
Aquastop. To dodatkowe zabezpieczenie przed 
wyciekiem wody z instalacji. Do takiego wycieku 
może dojść, kiedy przez nadmierne zabrudzenie 

Powietrze w instalacji może skutkować jej nieprawidłowym działaniem. 
Dlatego trzeba ją dokładnie odpowietrzyć. Najlepiej wyposażyć instalację 
w urządzenia, które zrobią to automatycznie. Oto odpowietrznik 
automatyczny AFRISO PrimoVent z systemem Aquastop – idealne 
rozwiązanie problemu z powietrzem w instalacji.

Jak odpowietrzyć instalacJę?

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 

Szałsza, ul. Kościelna 7 
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Przejdź  Więcej informacji o odpowietrznikach PrimoVent

Budowa odpowietrznika automatycznego AFRISO PrimoVent z systemem Aquastop

http://www.instalreporter.pl
https://aquastop.afriso.pl/
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