
 1 / 4 ST I_MM-mansep_RO 
26.07.2013 

Separator-colector pentru sistemul MULTIMIX 

Colectorul principal conceput pentru sistemul MULTIMIX are scopul de a livra 
lichidele la kiturile de distribuție și de a le transmite atunci când acestea revin din 
partea utilizatorilor, astfel încât să le trimită înapoi la generator. De asemenea, 
dispozitivul acționează ca un separator hidraulic, care decuplează circuitele primare 
și secundare prin egalizarea presiunilor între coelctoarele de distribuție și de retur. 
Acest lucru împiedică influențarea diferitelor circuite și permite luarea în considerare 
a fiecărei linii de distribuție ca și circuite independente. Cu această soluție, o singură 
componentă îmbină funcțiile unui colector de distribuție, ale unui colector de retur și 
ale unui separator hidraulic, reducând astfel numărul de conexiuni necesare și 
dimensiunile generale ale sistemului. Disponibile cu 2 sau 3 ieșiri secundare, cu sau 
fără accesorii pre-asamblate. 

□ CARACTERISTICI TEHNICE
Temperatura max. de funcționare: 120 
°C Presiunea max. de funcționare: 10 
bar 
Debit maxim la intrarea/ieșirea primară din 
lateral: 3500 l/h 

Termomanometru (dacă este prezent) 
Interval de presiune: 0÷6 bar 

□ COMPONENTE PRINCIPALE

Intervalul de temperatură: 0÷120 °C 

□ MATERIALE
Corp: CB753S alamă 
Alte piese din alamă: CW617N 
Garnituri și ganituri inelare: peroxid EPDM 

1. Colector principal

2. Bypass reglabil

3. Racorduri de țevi pentru conexiuni de kituri de distribuție

4. Termomanometru (cod. 508282 - 508283)

5. Robinet cu bilă, roșu, pentru admisia apei din cazan (cod. 508282 -
508283)

6. Robinet cu bilă, albastru, pentru retur la ieșirea cazanului (cod.
508282 - 508283)

7. Supapă de aerisire automată (cod. 508282 - 508283)
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(*) Robineți de închidere cu bilă primari, termomanometru și supapă automată de aerisire 

□ CARACTERISTICI HIDRAULICE
Diagramă de funcționare 

Separatorul decuplează circuitul primar de circuitul secundar, prin egalizarea presiunilor dintre colectoarele de distribuție și 
de retur. Acest lucru împiedică apariția problemelor legate de interferențele circuitului, cum ar fi: 

• Daune ale pompelor cele mai dezavantajate, care lucrează departe de condițiile lor de funcționare;

Cap de presiune insuficient furnizat de cele mai defavorizate pompe și funcționarea necorespunzătoare a circuitelor 
conexe; 

• Circulația de retur la pompele deconectate, astfel încât ieșirile de retur ale corpurilor de încălzire sunt mai calde decât cele de 
livrare;

• Operarea necorespunzătoare a întregului sistem, care funcționează departe de condițiile sale de proiectare.

□ INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Instalare 
Separatorul-colector poate fi furnizat pe partea dreaptă, stângă, partea de sus sau partea de jos, cu conditia ca înscrisul 
„MULTIMIX” să fie lizibil și drept (fig.1). Fiecare separator-colector poate fi conectat la altele prin rotirea niplurilor G 1". 
Urmați întotdeauna săgețile indicate pe bloc pentru a preveni posibilele greșeli de instalare: 

• săgeată roșie intrare = livrare de la boiler

• săgeată albastră ieșire = revenirea la boiler

• 

A N
 

D
 

D
 

D
 

D
 

R
 

A N
 

D
 

D
 

D
 

D
 

R
 

B 

COD. Kituri 
N. 

Accesorii(*) A B C D E F G H L M N P Q R S 

506282 2 □ 155 382 100 G 1” G 1” 37 45 62,5 42 41 51,5 50 162 102 ø9
506284 2 155 382 100 G 1” G 1” 37 45 62,5 42 41 51,5 50 162 102 ø9 
506283 3 □ 155 500 100 G 1” G 1” 35 45 62,5 42 38 51,5 50 235 102 ø9
506285 3 155 500 100 G 1” G 1” 35 45 62,5 42 38 51,5 50 235 102 ø9
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Fig. 1: Poziționarea corectă a separatorului-colector. 

Ajustare 
Supapa de derivație reglabilă situată pe colectorul-separator are scopul de a controla separarea hidraulică dintre circuitul 
primar și cel secundar, permițând astfel ca fiecare set instalat să fie independent de celelalte. În cazul în care sunt 
conectate mai multe distribuitoare, singurul bypass care trebuie deschis este acela al colectorului care prezintă 
conexiunea cu circuitul cazanului; toate unitățile din aval trebuie să aibă închise bypass-urile de reglare, pentru a evita 
variațiile de temperatură progresive (fig.2). 

Fig. 2: Reglarea bypass-ului primar în scopul separării hidraulice. 

□ ACCESORII

AC 606N. Niplu de 
cotitură tată-tată. 

AC 600N. Conector-
tată. 
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RA 761N-RP 
731N. 
Șuruburi pentru 
racorduri de 
conducte multistrat 
sau polietilenă. 

MP 5608. Fitinguri de 
presare pentru 
racorduri de conducte 
multistrat. 

AC 620N. Supapă de 
aerisire automată. 

MA 20. 
Termomanometru cu 
racordare radială. 

I.V.A.R. S.p.A. își rezervă dreptul de a aduce îmbunătățiri și modificări ale produselor și documentelor relevante, în orice moment, fără
notificare prealabilă. Toate drepturile rezervate. Reproducerea, chiar parțială, este interzisă fără permisiunea prealabilă a proprietarului
drepturilor de autor.

I.V.A.R. S.p.A.
Via IV Novembre 181
25080 Prevalle (BS)
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