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Zanieczyszczenia oznaczają uszkodzenia dro-
gich części, obniżenie wydajności instalacji i nie-
prawidłową jej pracę. Często nawet nie wiado-
mo, w jakim stanie jest instalacja. A co może się 
w niej pojawić? Cząstki metalu i rdzy, pozostało-
ści po pracach instalacyjnych (resztki po spawa-
niu i lutowaniu rur), metaliczne elementy insta-
lacji, piasek, wreszcie kamień, który ogranicza 
przekazywanie ciepła z wymienników do me-
dium grzewczego.

ZaniecZysZcZenia – i co Z tego?

Drobne zanieczyszczenia mają jednak ogrom-
ny wpływ na instalację, a właściwie na jej nie-
efektywną pracę albo awarie. Nowa instala-
cja skorodowała? Powodem jest osiadanie na 

dole instalacji zanieczyszczeń, które mogą osa-
dzać się także w rurach, ograniczyć ich śred-
nicę i przepływ, a efektami będą niedogrzane 
pomieszczenia i szumy w instalacji. w pom-
pach obiegowych pole magnetyczne przycią-
ga cząstki metaliczne, które uszkadzają wirnik. 
w zaworach termostatycznych mieszających 
zanieczyszczenia blokują wbudowany termo-
statyczny element, co uniemożliwia popraw-
ne funkcjonowanie zaworu, a w konsekwencji 
całej instalacji. Podobnie w zaworach obroto-
wo-mieszających z siłownikiem – zanieczysz-
czenia blokują zawieradło i mogą uszkodzić 
mechanizm siłownika. 
Nie myślimy o tym, montując nową instalację, 
ale czas biegnie, a wraz z nim pojawiają się pro-
blemy. Część z elementów zaczyna korodować,  

a w niektórych miejscach mogą rozwijać się bak-
terie. Dlatego instalacja grzewcza powinna być 
wyposażona w separator zanieczyszczeń, który 
ma dużo wyższą sprawność usuwania zanieczysz-
czeń niż tradycyjny filtr siatkowy. Nie jest to tyl-
ko system filtracji mechanicznej i magnetycznej, 
ale przede wszystkich ochrona urządzeń przed 
zanieczyszczeniami stałymi oraz metalicznymi, 
a przez to wydłużona żywotność kotłów, pomp 
ciepła i innych elementów instalacji.

KompleKsowa ochrona 

Najlepszą metodą na zabezpieczenie instalacji  
z pompą ciepła jest montaż magnetycznych se-
paratorów zanieczyszczeń ADS 180 HP. Jest to 
rozwiązanie 2 w 1, ponieważ łączy zalety filtra 
siatkowego oraz separatora. 

przyjrzyjmy się bliżej, co urządzenie ma do za-
oferowania: 
• konstrukcja – precyzyjna budowa oraz we-
wnętrzny element filtracyjny sprawiają, że za-
nieczyszczenia są przyciągane przez magnes  
i osiadają na siatce,
• kształt i siła magnesu neodymowego (14 000 GS)  
– wchodzący do środka separatora magnes mak-
symalnie styka się z medium, przez co skutecz-
nie przyciąga więcej zanieczyszczeń,
• gęstość siatki filtracyjnej (800 µm) – skutecznie 
wychwytuje zanieczyszczenia niemagnetyczne,
• łatwość konserwacji – wystarczy odkręcić za-
wór spustowy, a zebrane zanieczyszczenia zo-
staną usunięte, 
• duży przepływ (Kvs 17,1 m3/h, maks. zalecany 
przepływ 6,9 m3/h),
• duża komora osadnika na odseparowane za-
nieczyszczenia, 
• możliwość wkręcenia odpowietrznika – dzięki 
umiejscowieniu korka na górze.

Przez lata stosowaliśmy filtry siatkowe i wszystko działało.  
Ale czy wszystko było super? Czy zdarzyło się, że byliście wzywani do 
„zaciętych” zaworów termostatycznych lub do grzejnika, który „nie daje” 
ciepła? w nowych instalacjach nie zwracamy uwagi na takie problemy. 
Jednak w miarę upływu czasu pojawią się zanieczyszczenia, rozwija się 
korozja, odkłada się kamień na elementach wewnątrz instalacji.  
Jak skutecznie temu zapobiec? 

Nowe separatory  
aDs 180 Hp Do iNstalacji  
z pompami ciepła

http://www.instalreporter.pl
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wszystkie te elementy skutecznie współdziałają 
razem – powracający z instalacji czynnik wpływa 
do separatora i kierowany jest do wnętrza siatki 
filtracyjnej. Dzięki budowie, która wywołuje ruch 
wirowy, wspomagane jest oddzielanie zanieczysz-
czeń. Te metaliczne (np. cząstki rdzy, opiłki me-
tali) zostają przyciągnięte przez magnes. Te nie-
metaliczne w kolejnym etapie osiadają na siatce 
filtracyjnej. Następnie oczyszczone medium tra-
fia do źródła ciepła/chłodu.

BeZ KoniecZności wymiany 

Separatora zanieczyszczeń ADS 180 nie trze-
ba wymieniać, chyba że dojdzie do uszkodze-
nia mechanicznego. Należy jednak pamiętać, 
aby czyścić go regularnie (najlepiej raz na se-
zon grzewczy) z uwagi na ciągłą pracę całej in-
stalacji i pojawiające się zanieczyszczenia. Ru-
tynowe czyszczenie najlepiej rozpocząć od razu 
po jego zamontowaniu, cotygodniowo usuwa-
jąc zanieczyszczenia. Stopniowo, w miarę pra-
cy całej instalacji, można oczyszczać go raz na 
miesiąc. Stała kontrola separatora jest ważna, 
ponieważ zanieczyszczenia zebrane na siatce 
filtracyjnej utrudniają przepływ czynnika w in-
stalacji. Im bardziej zanieczyszczona siatka, tym 
większy spadek ciśnienia w separatorze i mniej-
szy przepływ medium. To oznacza spadek efek-
tywności całego systemu, a w konsekwencji na-
wet niedogrzewanie pomieszczeń. 

gdZie najlepiej go umieścić? 

Montaż separatora ADS 180 HP jest łatwy, nale-
ży jedynie pamiętać, aby instalować go wyłącz-
nie na przewodach poziomych, a zawór spu-
stowy powinien być zawsze skierowany w dół. 
Dla ułatwienia strzałka umieszczona na korpu-
sie pokaże dopasowanie do kierunku przepły-
wu medium od instalacji do źródła. Zalecane 
jest także założenie zaworu odcinającego przed  
i za separatorem, żeby ułatwić czynności kon-
serwacyjne. 

cZy tylKo separator? 

Aby instalacja była zabezpieczona kompleksowo, 
rekomendujemy używanie inhibitorów korozji 
Bci, specjalnego środka chemicznego tworzą-
cego warstwę na powierzchniach metalowych, 
chroniącą przed korozją i osadzaniem się ka-
mienia. Inhibitor wydłuża żywotność wszystkich 
elementów instalacji. Jest wlewany bezpośred-
nio do niej i może być stosowany z każdym źró-
dłem ciepła i wszystkimi rodzajami materiałów 
w instalacjach. 

Przed uszkodzeniami na skutek zamrożenia me-
dium w instalacji uchroni zawór antyzamroże-
niowy aaV. Dedykowany do instalacji z powietrz-
ną pompą ciepła typu monoblok, chroni pompę 
ciepła i instalację. 

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 

Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl
zok@afriso.pl
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W WarszaWie ubyWa kopciuchóW, 
mimo to tempo Wymiany  
jest zbyt słabe
Od początku roku do 15 sierpnia wymieniono 
w Warszawie 154 kotły na węgiel – 56 z Progra-
mu Czyste Powietrze i 98 z warszawskiego pro-
gramu dotującego wymianę kotłów. Urząd Mia-
sta szacuje, że w stolicy wciąż działa około 7500 
kotłów na węgiel. Odliczając już złożone wnioski 
o wymianę, w warszawie pozostanie jeszcze co 
najmniej pięć tysięcy kopciuchów. Od pierwsze-
go stycznia wszystkie te kotły staną się nielegal-
ne. Aktywiści warszawy Bez Smogu namawiają 
warszawiaków do złożenia wniosku o dopłatę do 
wymiany wynoszącą około 16 tysięcy złotych.
w Urzędzie Miasta złożono łącznie ponad 1800 
wniosków o wymianę kotłów, zła wiadomość jest 
taka, że po nowym roku w warszawie pozosta-
nie ponad 5000 nielegalnych kotłów na węgiel. 
w nadchodzącym sezonie grzewczym powietrze 
będzie fatalnej jakości. Tysiące kopciuchów nie 
pomogą w tej sytuacji, zwłaszcza w dzielnicach 
na obrzeżu miasta, takich jak wawer, Rember-
tów czy Białołęka.
Kilka lat temu, gdy warszawa rozpoczęła działa-
nia antysmogowe, Urząd Miasta oszacował liczbę 
kopciuchów na ok. 18 000 sztuk. Obecnie miasto 
szacuje tę liczbę na około 7500. Niższa liczba wy-
nika z inwentaryzacji, jaką prowadzi Urząd Mia-
sta oraz danych płynących z Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków (CEEB). Do 5 września 
do bazy CEEB na terenie Warszawy wpisano 3675 
kotłów na węgiel, w tym 3030 pozaklasowych 
kopciuchów, wiadomo też że wnioski złożono dla 
71% punktów adresowych. Można więc przypusz-
czać, że wśród pozostałych posesji, które nie wpi-
sały się do bazy również występują kopciuchy.
Zmniejszenie liczby kopciuchów przypisać moż-
na również aktywności mieszkańców stolicy,  

korzystających z programu dotacyjnego Urzędu 
Miasta. W latach 2017-2022 korzystający z miej-
skich dotacji wymienili 4903 kotłów.
Aktywiści przypominają, że zgodnie z obowią-
zującą Uchwałą Antysmogową kopciuchy będą 
mogły legalnie funkcjonować tylko do końca 
tego roku. Dodatkowo od pierwszego paździer-
nika 2023 r. w warszawie zacznie obowiązywać 
zakaz spalania węgla w gospodarstwach do-
mowych. Dlatego ważna jest wymiana, na któ-
rą wciąż można uzyskać dotację ok. 16 tys zł.  
z Urzędu Miasta. Termin złożenia wniosku o do-
tację upływa 31 grudnia 2022 r.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna informacja: kliknij
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