
INSTRUKCJA MONTAŻU  
I UŻYTKOWANIA

Zastosowanie

Zasada działania

Odpowietrznik automatyczny prze-
znaczony jest do usuwania powietrza  
z zamkniętych instalacji grzewczych 
zgodnych z normą PN-EN 12828. 
Powinien być montowany wraz  
z zaworem stopowym. Zawór sto-
powy odpowiada za odcięcie wypły-
wu medium z instalacji podczas 
demontażu odpowietrznika. Dzięki 
temu możliwa jest wymiana odpo-
wietrznika bez konieczności opró- 
żniania instalacji. Odpowietrznik auto-
matyczny nie może być stosowany  
w instalacjach z parą oraz wodą prze-
znaczoną do spożycia.

Kierunek przepływu  
powietrza wewnątrz  
odpowietrznika.

Odpowietrznik  
automatyczny
z zaworem stopowym R½”
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W korpusie odpowietrznika znaj-
duje się polimerowy pływak. Jest 
on połączony z dźwignią będącą 
elementem mechanizmu odpowie-
trzającego. Powietrze zbierające się  
w korpusie odpowietrznika powo-
duje ruch pływaka w dół, w kierun-
ku zaworu stopowego. Skutkuje to 
otwarciem otworu odpowietrzają-
cego zlokalizowanego w pokrywie 
odpowietrznika. 

Gdy powietrze zostanie usunięte  
z instalacji i korpusu odpowietrznika 
pływak wraca do swojego pier-
wotnego położenia, zapobiegając 
wypływowi medium. Instalacja 
zostaje odpowietrzona. Pływak 
posiada centralny otwór rozprowa-
dzający powietrze na jego obwód. 

Dzięki nacięciom powierzchni pły-
waka, jego ruch wewnątrz korpusu 
jest bardzo płynny. 

Mechanizm wyposażony w meta-
lowe ramię z uszczelnieniem siliko-
nowym reaguje na niewielkie ilości 
powietrza przy zapewnieniu dużej 
odporności na zanieczyszczenia.



Eksploatacja

Dane techniczne

Wyłączenie z eksploatacji

Gwarancja

Ciśnienie - max 12 bar
Temperatura - max 110°C

Stężenie glikolu - max 50%

Odpowietrznik należy zamonto-
wać pionowo w najwyższym punk- 
cie instalacji oraz we wszystkich 
miejscach gdzie istnieje ryzyko 
jej zapowietrzenia. Przed mon-
tażem odpowietrznika instalacja 
musi zostać starannie wypłukana  
w celu usunięcia zanieczyszczeń 
oraz wstępnie napełniona medium. 
W miejscu montażu odpowietrznika 
należy wkręcić kluczem 22 mm 
zawór stopowy. Gwint pomiędzy 
przyłączem instalacji a zaworem 
stopowym należy uszczelnić wła-
ściwym uszczelnieniem (np. PTFE). 
Odpowietrznik automatyczny  
w zawór stopowy należy wkrę-
cić ręką bez użycia dodatkowych 
narzędzi. Szczelność połączenia 
zapewnia uszczelka o-ring znajdują-
ca się na przyłączu odpowietrznika.  
Po montażu odpowietrznika usu-
nie on automatycznie z instalacji 
pozostałe powietrze.

Jakość wody i medium w instalacji ma 
zasadniczy wpływ na poprawność 
pracy odpowietrzników automaty- 
cznych. Instalację należy napełniać 
wodą uzdatnioną lub właściwie przy-
gotowaną mieszaniną wody i glikolu. 
Należy zapewnić filtrację medium za 
pomocą odpowiednich filtrów. Zaleca-
ne są także odmulacze lub magneto-
-odmulacze. Nakrętka zaworu powietrz-
nego znajdująca się na jego szczycie 
powinna podczas prawidłowej pracy 
odpowietrznika być odkręcona o 2-3 
obroty. Umożliwi to usuwanie powietrza  
z korpusu odpowietrznika. Zastosowanie 
zaworu stopowego umożliwia wymia-
nę odpowietrznika automatycznego 
bez konieczności spuszczania medium  
z instalacji. W przypadku nieszczelno-
ści spowodowanej zanieczyszczeniem 
uszczelnienia mechanizmu odpowietrza-
jącego należy odpowietrznik wykręcić  
z instalacji. Następnie otworzyć korpus 
i umyć mechanizm czystą wodą z deter-
gentem. Po ponownym montażu odpo-
wietrznika sprawdzić jego szczelność.

W trosce o ochronę środowiska 
naturalnego nie wolno wyrzu-
cać wyłączonego z eksploatacji 
odpowietrznika razem z  nie-
posegregowanymi odpadami 
gospodarczymi. Urządzenie 
należy dostarczyć do odpowie- 
dniego punktu złomowania.

Montaż i uruchomienie

Producent udziela na urządzenie 
36 miesięcy gwarancji od daty 
sprzedaży od AFRISO sp. z o.o. 
Gwarancja traci ważność w wyniku 
dokonania samowolnych przeróbek 
lub instalacji niezgodnej z niniejszą 
instrukcją montażu i użytkowania.

Dla AFRISO sp. z o.o. zadowolenie 
klienta jest najważniejsze. W razie 
pytań, propozycji lub problemów 
z produktem, prosimy o kontakt:  
zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55.


