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SPIROTECH  
PRODUKT PROGRAM

SPIROTOP®

Automatisk luftudlader

SPIROVENT®

Mikrobobleafluftere

SPIROVENT® 
SUPERIOR

Vakuumafgassere

SPIROTRAP®

Partikeludskiller

SPIROCOMBI®
2 i 1 - Aflufter og
smudsudskiller

SPIROCROSS®

Hydraulisk afluftere 
og smudsudskillere

SPIROPRESS®

Vakuumafgasning og tryksætning

SPIROCARE®

Analyse og rådgivning



Væskebehandling – der er pres på plan-
læggere og anlægsproducenter!

Udviklingen af tekniske løsninger til varme- og  
kølesystemer sker hurtigere og hurtigere, hvilket  
øger presset på planlæggere og anlægsproducenter. 

Resultaterne af denne udvikling er positive for 
investorer, operatører og ejere og medfører, at 
varme- og kølesystemer og deres komponenter 
bliver mere og mere effektive og stærke. Dette sparer 
dyrebare ressourcer, øger effektiviteten, sparer 
masser af energi og reducerer i sidste ende drifts- 
og energiomkostningerne. Det betyder dog også, 
at opgaven for planlæggere, anlægsproducenter og 

ingeniører samtidig bliver stadig mere kompleks.

Ligesom i en racerbil skal alle komponenter være 
optimalt udvalgt, så det samlede systems fulde 
potentiale kan blive realiseret, og du kan få gavn af din 
investering.

Derfor er det nu vigtigere end nogensinde før at udføre 
detaljeret og systematisk planlægning, hvor der tages 
højde for alle komponenterne – herunder varme- eller 
kølevand – samt alle de funktionspåvirkende faktorer, 
hvad enten de er af mekanisk, fysisk eller kemisk art.

Mikrobobleafluftere
og vakuumafgassere

Partikel-
og smudsudskillere

Skyllemidler og additiverVakuumafgasning og 
opretholdelse af tryk

Luft Metaller

KalkTryk Systemvæske

pH-værdiTemperatur

Analyse og rådgivningHydrauliske afluftere
og smudsudskillere

Automatiske luftaftræk

Afluftere og smudsudskillere

Hvordan vælger du det rigtige Spirotech produkt?



SPIROVENT® Mikrobobleafluftere 

Stål og messing

SpiroVent, Fjerner cirkulerende 
luft og mikrobobler effektivt. 
Hjertet i en SpiroVent er 
SpiroTube som kan fange selv 
de mindste mikrobobler, og pga. 
en meget åben struktur så er 
trykfaldet meget lavt.

SPIROVENT® SUPERIOR Vakuumafgassere

SpiroVent Superior, er en 
fuldautomatisk vakuumaflufter  
til varme/køle systemer.  
Vakuumaflufteren fjerner effektivt 
både den frie luft, mikrobobler og 
den opløste luft.

SPIROTOP® Automatisk
luftudlader

Messing

SpiroTop, er en automatisk luft-
udlader der er designet til hurtig 
og effektivt at fjerne fri luft og 
fangede luftbobler. SpiroTop skal 
monteres på det højeste punkt.
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SPIROTRAP® Partikel- og 
smudsudskillere

Stål og messing 

SpiroTrap, Fjerner cirkulerende 
snavspartikler effektivt. Hjertet i  
en SpiroTrap er SpiroTube som 
kan fange selv de mindste 
snavspartikler, og pga. en meget 
åben struktur så er trykfaldet 
meget lavt.

SPIROPRESS® Vakuumafgasning 
og tryksætning til 
opvarming, køling og 
processystemer

SpiroPress muliggør automatisk 
trykovervågning og styring samt 
leverer afgasset efterfyldnings vand.  
Tilføjelse af en overtryksløsning på 
vores etablerede afgasnings produkter, 
gør det muligt at give en samlet 
integreret system pleje løsning.
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