
FILTERKULVENTIL



HISTORIK
Impel har utvecklat produkter för värme- 
och tappvattensystem i nästan 40 år.  
Produktserien med Filterkulventilen togs 
fram 2006 och den är under ständig 
utveckling. 
Serien säljs över hela Europa och används 
av både tillverkare av värmeprodukter 
och installatörer. Tillverkare monterar 
ofta in Filterkulventilen i sina värmepum-
par men också i andra system. 
Installatörer monterar in den i befintliga 
värmesystem för att skapa trygghet och 
enkelhet för slutanvändare.

BEHOV
I ett värmesystem finns mycket partiklar 
och lagringar av smuts och magnetit. 
Dessa bildar beläggningar i systemets 
komponenter och påverkar livslängden 
negativt. Smuts och partiklar tvingar till 
förtida utbyte av viktiga komponenter
vilket ger en hög och onödig kostnad.
Nedsmutsningen av komponenter sänker 
också systemets kapacitet och följden 
blir mer tillförd effekt för samma värme-
uttag, vilket betyder en högre kostnad.

FÖRDELAR
Genom att installera Impels Filterkulventil 
säkerställs minimal nedsmutsning - det är 
enkelt att filtrera!
Filterkulventilen rensar även värme-
pumpens "kalla sida" och som en del av 
Filling Device och så ser den till att 
systemet förblir rent och effektivt.
Viktigast av allt är att vid underhåll
servas och rensas Filterkulventilen enkelt, 
tryggt och snabbt. Alla funktioner i en 
och samma ventil!

Alla funktioner i en och samma ventil!
INNEHÅLL
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Ta hand om ditt 
system!

Många produkter med 
samma funktion tar för stor 
plats för att byggas in.

Ibland saknas det både  
ett riktigt smutsfilter och 
avstängningsventiler.

Impels Filterkulventil är en 
kompakt och komplett 
lösning med "allt i ett".

* Högt flöde - Kv värde

* Avstängningsventil

* Smutsfilter

* Magnetitfälla

Stäng kulventilen.
Skruva av huven och rensa 
silen och eventuell magnet.
Sätt tillbaka sil, skruva på huv.
Öppna kulventilen.

Alla funktioner är samlade 
i en och samma produkt. 
Du får en enkel och snabb 
service.   

 

Enkelt att filtrera!
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Storleken spelar roll när du vill bygga in produkten!

Varför ska man undvika 
nedsmutsning av ett värmesystem?  
Partiklar finns naturligt i ett värmesystem 
och det skapas nya efterhand. Luft/syre i 
värmesystem skapar dessutom korrosion 
vilket tillsammans med övriga partiklar 
sedan cirkulerar runt i systemet. Detta 
vill man naturligtvis inte få in i känsliga 
delar av systemet som värmeväxlare eller 
cirkulationspumpar, eftersom det bidrar 
till sänkt effekt och ökad driftskostnader. 
Säkerställ att smutsen samlas upp och 
ENKELT kan avlägsnas med hjälp av 
Impels Filterkulventil. Magnetitpartiklar 
fångas effektivt upp av Filterkulventilen 
som är utrustad med magnet, 
magnetiten stannar då i filterhuset och 
är enkel att rensa bort.

En värmeprodukts funktion ska vara trygg. När Filterkulventilen med sitt korta byggmått är inbyggd i din 
värmeprodukt får du smutsfilter, magnetitfilter och avstängningsventil i samma produkt. Som bipackat 
tillbehör monteras den lätt på returledningen så att smuts hindras dra ned effekten på värmeprodukten.



Artikelnummer Benämning Anslutning 
inv G

Kv-värde Bredd B Höjd H

0448002000 Filterkulventil 480-20 Invändig, stålspak, förnicklad mässing ¾ 7,14 65 100

0448002500 Filterkulventil 480-25 Invändig, stålspak, förnicklad mässing 1 12,56 78 112

0448003200 Filterkulventil 480-32 Invändig, stålspak, förnicklad mässing 1¼ 24,70 87 129

0448004000 Filterkulventil 480-40 Invändig, stålspak, förnicklad mässing 1½ 36,80 108 144

0448005000 Filterkulventil 480-50 Invändig, stålspak, förnicklad mässing 2 62,70 127 188

Tryckfallsdiagram

Benämning
Fullflödes avstängningsventil med smutsfilter.

Användningsområde
Värmesystem, kylsystem.

Konstruktion
Kulventil med spak, anslutning invändig gänga G ¾ - G2. 
Inbyggt utbytbart smutsfilter med maskvidd 0,6 mm. 
Tätningar i EPDM mellan huv och hus.

Tryck och temperatur
Max arbetstryck: 16 bar.
Max arbetstemp: -20ºC/+100ºC 

FILTERKULVENTIL 480

Rengöring av Filterkulventil 480 i drift 
Stäng Filterkulventilen. 
Skruva av huven manuellt, se bild 1. 
Ta ut sil och spola rent, se bild 2. 
Sätt tillbaka sil och skruva tillbaka huven efter rengörning, se bild 3 
Öppna Filterkulventilen.

Bild 1

Bild 3

Bild 2
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Version med vred.



Artikelnummer Benämning Anslutning 
inv G

Kv-
värde

Bredd 
B

Höjd 
H

0448602000 Filterkulventil 486-20 Invändig, stålspak, förnicklad mässing, magnet ¾ 7,0 65 100

0448602500 Filterkulventil 486-25 Invändig, stålspak, förnicklad mässing, magnet 1 12,7 78 112

0448603200 Filterkulventil 486-32 Invändig, stålspak, förnicklad mässing, magnet 1¼ 21,1 87 129

0448604000 Filterkulventil 486-40 Invändig, stålspak, förnicklad mässing, magnet 1½ 35,9 108 144

0448605000 Filterkulventil 486-50 Invändig, stålspak, förnicklad mässing, magnet 2 53,4 127 188

Tryckfallsdiagram

Benämning
Fullflödes avstängningsventil med smutsfilter och stavmagnet. 

Användningsområde
Värmesystem, kylsystem.

Konstruktion
Kulventil med spak, anslutning invändig gänga G ¾ - G2. 
Inbyggt utbytbart smutsfilter med maskvidd 0,6 mm. 
Stavmagnet 12000 gauss för uppsamling av magnetit.
Tätningar i EPDM mellan huv och hus.

Tryck och temperatur
Max arbetstryck: 16 bar.
Max arbetstemp: -20ºC/+100ºC 

FILTERKULVENTIL 486

Rengöring av Filterkulventil 486 i drift
Stäng Filterkulventilen.  
Skruva av huven manuellt, se bild 1. 
Ta ur och rengör sil samt magnetstav, se bild 2. 
Sätt tillbaka sil och skruva tillbaka huven efter rengörning, se bild 3. 
Öppna Filterkulventilen.

Bild 1

Bild 3

Bild 2
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Impel Filling Device är en komplett 
ventilgrupp för påfyllning och 
avtappning med trygg drift av alla 
flödessystem. 
Ventilgruppen har de komponenter 
du behöver för användning av köld-
bärarvätskan till värmepumpar och 
andra värmesystem. Ventilgruppen är 
dessutom vändbar.

Du får en kompakt konstruktion som 
även innehåller vår Filterkulventil.

På Filterkulventilens hus finns en pil 
för angiven flödesriktning så att 
smutsen fångas upp innan den når 
systemets känlsiga delar. 
Lyft ur silkorgen och ta bort all smuts.

Med köldbärarvätska finns risk för 
isbildning. Det innebär att isolering 
av produkten är viktigt.

Till Filling Device dimensioner 25 och 
32 medföljer isolering. 

Dimensioner 20, 40 och 50 ska isoleras 
på plats. 

Filling Device kan användas i många 
andra system där du behöver påfyll-
ning, avtappning och filtrering.

Filling Device skall rensas efter att 
installationen är driftsatt, samt åter-
kommande periodvis därefter.
I övrigt kräver inte ventilgruppen 
något underhåll men bör kontrolleras 
regelbundet.

Trygghet med 
Impel Filling Device
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Tänk på!

Systemet måste vara rent för att 
uppnå och behålla tänkt effekt.

System behöver fyllas, avtappas och skyddas!

Stäng filterkulventilen.

Öppna filterkulventilen,  
systemet är skyddat.

Stäng inloppsventilen och  
utloppsventilen.

Vätskan cirkulerar igenom.Öppna inloppsventilen och  
utloppsventilen. 31

54
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Påfyllning/avtappning av system:



Benämning
Påfyllnadssats med filter. Förpackad i skyddande isolering. 

Användningsområde
Påfyllning, avtappning och skydd av kalla och varma sidan 
i värmepumpssystem.
Media vatten - glykolmix, max 60%.
Media vatten - etanolmix, max 50%.

Konstruktion
Kulventil med inbyggt smutsfilter maskvidd 0,6 mm 
för avstängning av cirkulationsslinga.
Dimensioner gänga, se tabell. Tätningar i EPDM mellan  
huv och hus på filterkulventilen. Kulventiler för avtappning/
påfyllning med sil (enbart dim 25 och 32) för avstängning av 
påfyllnads- och utloppsledning.

FILLING DEVICE

Artikelnummer Anslutning 
gänga G

Längd L Total höjd H Kv-värde* Effekt kW max** Inkl.
isolering

0752000020 Inv x utv ¾ 180 80 7,14 13 Nej

0752000025 utv 1 200 107 12,57 23 Ja

0752000032 utv 1¼ 251 96 24,70 45 Ja

0752000040 utv 1½ 250 110 36,80 67 Nej

0752000050 utv 2 280 122 62,70 115 Nej
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DN 20 - ¾"

DN 40 - 1½" och DN 50 - 2"

* Kv-värde för filterkulventilen.
** Teoretiskt värde vid 0,1 bar tryckfall över filterkulventilen samt 5°C differenstemperatur.

FÖRDELAR:

• Påfyllning eller avtappning med filter för både 
    varma och kalla sidan.

• Dimension från DN20 till DN50 täcker de flesta behov.

• DN25 och DN32 levereras med isolering.

• Standardmodellerna för påfyllnad och avtappning av 
    system innehåller även vår Filterkulventil.

• Påfyllnadssatserna är vändbara för att underlätta vid 
    installation.

• Andra modeller finns på förfrågan, kontakta oss!



Impel är en väletablerad partner inom OEM
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Tel 042-37 89 80 •  www.impel.se • info@impel.se

Vi är specialiserade på att utveckla kundunika produkter och systemlösningar inom flödesteknik. Idag kan de flesta produkter 
specialanpassas för att minimera kundernas egna arbetsinsatser som i sin tur ger lägre kostnader. Vi har det senaste inom 
modern teknik, egen produktionsanläggning och ett av marknadens bredaste produktsortiment med över 7 000 artiklar i lager. 
Impel har över 40 års samarbete med internationella leverantörer, vilket gör att vi snabbt kan finna rätt produkt och lösning åt 
våra kunder.

Impels viktigaste tillgång är vår personal. Vi har ett gediget kunnande inom vårt område och ett stort engagemang i varje 
kunds unika projekt. Kombinationen av kompetens och engagemang har fört oss framåt genom åren.

Sammanfattning av Impels styrkor:

•  40 års erfarenhet av specialanpassade produktlösningar

•  Ett av marknadens bredaste produktsortiment (7 000 artiklar på lager) som vi kan specialanpassa för varje   
    kunds unika behov

•  Personal med gedigen kompetens inom produktutveckling och hela systemlösningar

•  Egen produktionsanläggning

•  Ett starkt helhetskoncept med logistik- och lagerlösningar


