
AERISITOR MANUAL art. AC 625

Aerisitorul manual permite eliminarea aerului din instalatia de incalzire astfel prevenindu-se 
caderea performantei sistemului cauzate de golurile de aer, problemele cu zgomotul  si previne 
fenomenul de coroziune a metalului. Aceasta operatiune este foarte importanta in special 
atunci cand se umple instalatia si in faza de presurizare dar este esentiala de asemenea si in 
timpul operatiunilor normale cand mici goluri de aer pot fi blocate in instalatie. Aerisitorul  
AC 625 functioneaza prin rotirea laterala pentru eliminarea aerului si are conexiune de 3/8” 
sau 1/2”el poate fi instalat in special pe distribuitoare sau la radiatoarele de incalzire a 
incaperilor.

� Caracteristici tehnice

Temperatura max.lichid : 90 ◦C 
Presiune maxima lichid: 10 bar

� MATERIALE

Corp: alama nichelata CW614N 
Descarcare: PA
O-ring: EPDM

� Dimensiuni
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ART. COD. A B C D

AC 625 500674 20 CH22 1/2” ø24
AC 625 500675 20 CH20 3/8” ø22

� INSTRUCTIUNI OPERARE

Instalare si aerisire

Aerisitorul manual poate fi util la instalatia de incalzire, racire si la instalatia de producere a apei calda menajera. Aerisitorul trebuie sa 
fie instalat in partea de sus a sistemului pentru a functiona corespunzator. Pentru a efectua evacuarea desfaceti surubul superior cu o 
surubelnita cruce. Asteptati pana cand un flux continuu de apa iese pe orificiu pentru descarcare apoi strangeti surubul in locasul sau  
pentru inchidere prin rotirea surubelnitei in sensul acelor de ceasornic.
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� NOTA
Eliminarea aerului din instalatie cu ajutorul aerisitorului AC 625 se face prin operare manuala. Astfel este recomandat ca  

aerisitorul manual sa fie instalat intr-o pozitie in care poate fi usor de accesat.
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