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EnwaFlex
Luft- og slamutskillere for varme- og kjølesystemer

– Vannbehandling som betaler seg

• Reduserer driftsforstyrrelser

• Sikrer funksjon

• Minimerer drift- og vedlikeholdskostnader

Enwa – nr. 1 på kjemikaliefri vannbehandling
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Luft og slam er vanlige kjente bidragsytere til driftsforstyrrelser i varme- og kjøleanlegg, 
men kan enkelt fjernes med Enwas sortiment av luft- og slamutskillere; EnwaFlex®. 

EnwaFlex® baserer seg på kjente fysiske prinsipper. Man kan enkelt  
velge å fokusere på kun luft eller både luft og slam i ett og samme  
produkt. 

EnwaFlex® leveres i flere størrelser fra 2-12’’ innløp/utløp.  
Produktet leveres enten med sveisetilkobling eller med  
flenstilkobling fra DN 50 til og med DN 300.  

• EnwaFlex® plasseres i anleggets hovedstrøm 
 da slam, partikler og frie luft- og gassbobler i 
 all hovedsak transporteres her.

• Huset i EnwaFlex® har et større tverrsnitt enn 
 tilkoblingspunktene, slik at strømnings- 
 hastigheten reduseres i utskilleren.  
 Volumstrømmen passerer deretter et spesielt 
 perforert gitter hvor det oppstår trykkfall og 
 turbulens. Dette sørger for at mikrobobler 
 akkumulerer og vokser på gitteret, for deretter 
 å evakuere gjennom lufteventilen.

• Slam og partikler skilles ut etter omtrent samme 
 prinsipper som luft. Reduksjon av strømningshastigheten 
 og gitterets spesielle utforming sørger for sedimentering og  
 at partikler samles i den nederste delen av huset. Slam og  
 partikler tømmes deretter ut gjennom bunnventilen. 

• Korrosjon

• Slitasje på pumper

• Redusert virkningsgrad

• Støy i pumper og radiatorer

• Tilstopping av ventiler

EnwaFlex®- Ganske enkelt bedre!

Teknologi

Luft og slam i anlegget kan forårsake:

Luftutskiller

Luft- og 
slamutskiller
Leveres i størrelser fra 
2-12’’ innløp/utløp, enten 
med sveisetilkobling 
eller med flenstilkobling 
fra DN 50 til og med  
DN 300.

Leveres i størrelser fra 
2-12’’ innløp/utløp, enten 
med sveisetilkobling 
eller med flenstilkobling 
fra DN 50 til og med  
DN 300.
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ENWA Stavanger
Skansegaten 2
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+47 51 63 43 00
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ENWA Stord
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post@enwa.com

ENWA Oslo
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