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* Kv-värde för filterkulventilen.

Benämning
Påfyllnadskombination med smutsfilter och stavmagnet 

Konstruktion
Kulventiler och t-rör i avzinkningshärdig mässing, anslutning 
utvändiga gängor G3/4 och en invändig gänga G3/4. 
Filterkulventil med inbyggt smutsfilter med utbytbar silkorg 
maskvidd 0,6mm, anslutning invändig gänga G3/4.
Stavmagnet för uppsamling av magnetit. Tätningar i PFTE och 
EPDM.

Märkning
DN, PN och flödesriktning. 

Drift och skötsel
Rengör silkorgen vid behov. Filterkulventilen och kulventilerna 
bör manövreras med jämna mellanrum, två till tre gånger/år. Se 
mer information på Impels hemsida.

Teknisk data
Hus och t-rör  Avzinkningshärdig förnicklad  
   mässing CW625N
Hus (filterkulventil)  Förnicklad mässing CW617N
Filterinsats  Rostfritt stål SS304
Kultätning    PTFE
Spindeltätning   NBR/NBR
Huvtätning (o-ring) EPDM
Huvtätning (packning) EPDM
Stavmagnet   NdFeB Neodymium

Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +100ºC 
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -20ºC
Kv-värde: se tabell

Media vatten - glykolmix, max 60% 
Media vatten - etanolmix, max 30%.

- Avzinkningshärdig mässing
- Utvändig / invändig gänga G¾
- Utbytbar rostfri silkorg
- Dubbel huvtätning
- Stavmagnet

Påfyllnadskombination 756 G¾
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0755000020 Påfyllnadskombination 756-20, G3/4 utv. x G3/4 inv., vred, magnet 3 x 3/4 utv, 3/4 inv 180 80 7,0 Nej 0,90
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Påfyllning/avtappning av system:

1. Stäng filterkulventilen. 

2. Öppna inloppsventilen och utloppsventilen. 

3. Låt vätskan cirkulerar igenom.

4. Stäng inloppsventilen och utloppsventilen. 

5. Öppna filterkulventilen, systemet är skyddat.

Påfyllnadskombination DN20
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TEKNISK ARMATUR

Impels påfyllnadskombination är en komplett ventilgrupp för 
påfyllning och avtappning med trygg drift av alla flödes-
system. Ventilgruppen har de komponenter du behöver för 
användning av köldbärarvätska till värmepumpar och andra 
värmesystem. Ventilgruppen är dessutom vändbar.

Du får även en kompakt konstruktion som innehåller vår 
filterkulventil. På filterkulventilens hus finns en pil för angiven 
flödesriktning så att smutsen fångas upp innan den når sys-
temets känsliga delar. Lyft ur silkorgen och ta bort all smuts.

Med köldbärarvätska finns risk för isbildning. Det innebär att 
isolering av produkten är viktigt. Till påfyllnadskombinationer i 
dimensioner G1 och G11/4 medföljer isolering. Dimensioner 
G3/4, G11/2 och G2 ska isoleras på plats. 

Påfyllnadskombinationer kan användas i många andra system 
där du behöver påfyllning, avtappning och filtrering.

Påfyllnadskombinationen skall rensas efter att installationen är 
driftsatt, samt återkommande periodvis därefter.
I övrigt kräver inte ventilgruppen något underhåll men bör 
kontrolleras regelbundet.

Påfyllnadskombination

System behöver fyllas, avtappas och skyddas!


