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„Servistek“ T35+P / T60+P / T75+P / T95+P - veikimo principas 
 

Bendrojo pobūdžio aprašas 
 

’Servistek’ yra dujų šalinimo ir vandens papildymo įrenginys. Jį galima naudoti įvairiose vandens sistemose. 
Pagrindinė naudojimo sritis yra šildymo ir aušinimo sistemos, kuriuose sutrinka veikimas dėl ištirpusių ar 
laisvų dujų sukeltų oro problemų. ’Servistek’ vakuuminė purškiamojo vamzdžio dujų išleidimo sistema iš 
vandentiekio vandens pašalina apie 90 % ištirpusių dujų. Glikolio ir vandens mišiniams, kuriuose iki 50 % 
sudaro glikolis, buvo sukurti ’Servistek T60+P/gl’ konstrukcijos tipo įrenginiai, kurie efektyviai šalina dujas ir 
iš glikolio bei vandens mišinių. Cirkuliacinio vandens dalinės srovės vakuuminis dujų šalinimas vykdomas 
pagal optimizuotą laiko planą su pasirenkamosiomis dujų šalinimo programomis iš įrenginio valdymo 
automatikos meniu (10)*. 

(*) – žiūrėti į 1 pav. esantį 2 puslapio apačioje. 

Cirkuliacinio vandens dalis purškiama į vakuuminį purškiamąjį vamzdį (18), kuriame per siurblį (9) 
sudaromas vakuumas. Dėl didelio išpurkšto vandens paviršiaus ir sudaryto vakuumo efektyviai šalinamos 
dujos. Vanduo, iš kurio buvo pašalintos dujos, per siurblį vėl grąžinamas į sistemą. Ten vandenyje vėl gali 
ištirpti dujų. Vakuuminiame purškiamajame vamzdyje atskirtos dujos išstumiamos per matavimo vamzdį su 
dujų šalinimo įtaisu (20). Šis dujų šalinimo intervalas kartojamas ir iš cirkuliacinio vandens pašalinamos ir 
laisvos, ir ištirpusios dujos. 
 

 Dujų šalinimo intervalas 
 

Vanduo iš sistemos atitinkamu slėgiu tiekiamas į purkštuką (11)  per variklio rutulinį čiaupą ir jungiamąją 
žarną (12). Dujų šalinimo intervalas – tai pagal laiką valdomas iš anksto užprogramuotas procesas. 
Pakeitimus atlikti leidžiama tik gamintojo techninės priežiūros specialistams techninės priežiūros meniu. 
 

 Įpurškimo laikas 
 

Įsijungia siurblys. Vakuummetras (17), praėjus šiek tiek laiko, rodo vakuumą (priklausomai nuo 
temperatūros). Tai įvyksta todėl, kad siurblys iš vakuuminio purškiamojo vamzdžio per įsiurbimo jungtį (11) 
ištraukia daugiau vandens, nei jo gali pribėgti per slėginę jungtį su purkštuku. Variklio (pavaros) rutulinis 
čiaupas (3) nuolat reguliuoja siurblio tūrinį srautą. Todėl variklio rutulinis čiaupas palaiko pastovų siurblio 
darbinį lygmenį. Per purkštuką pradedama purkšti susidarius vakuumui. Siurbliui veikiant, vandens lygis 
vakuuminiame purškiamajame vamzdyje nuolat krenta. Laiko programa ir slėgio nuostatos parinkti tokie, kad 
neįsijungtų vandens trūkumo jungiklis (13). 
 

 Išstūmimo laikas 
 

Siurblys išsijungia. Dėl įrenginio slėgio (ne mažesnio kaip 1,3 bar) vanduo toliau purškiamas į vakuuminį 
purškiamąjį vamzdį. Išstūmimo laiku (50 sek.) vandens stulpelis vakuuminiame purškiamajame vamzdyje 
lėtai kyla. Šioje intervalo fazėje vakuumas išlieka. Kylantis vandens stulpelis išstūmimo fazės pabaigoje per 
kelias sekundes suspaudžia pašalintas dujas ir per matavimo vamzdį su dujų šalinimo įtaisu (20) išstumia jas 
į atmosferą. 
 

 Ramybės laikas 
 

Po to stoja ramybės laikas, per kurį vyksta papildomas dujų šalinimas. 
 

’Servistek’ animuotas veikimo principas, vaizdo įrašas: 
 

http://absoliuta.lt/lt/straipsniai/oro-salinimas-sildymo-sistemose/orosalinimostotele.html  
arba  
www.youtube.com įvesti žodžius „Oro šalinimo (degazavimo) stotelės ’Servistek ’ veikimo principas“ 
 
 
 

 

http://absoliuta.lt/lt/straipsniai/oro-salinimas-sildymo-sistemose/orosalinimostotele.html
http://www.youtube.com/
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Darbiniai parametrai 
 Leidž. darbinis slėgis ’Servistek’ 35, 60  : 8 bar 

’Servistek’ 75, 95  : 10 bar 

 Leidž. darbinė temperatūra   : > 0 … 70 °C 

 Maitinimo įreng. leidž. tiekiamo srauto temp. : 120 °C 

 Leidž. aplinkos temperatūra   : > 0 … 45 °C 

 Pašalinimo laipsnis:  ištirpusių dujų  : iki 90 % 
laisvų dujų   : 100 % 

 Papildymo vandens minimalus hidr. slėgis : 1,3 bar 

 Triukšmo lygis    : 55 dB 

 Purškiamojo vamzdžio vardinis tūris (18) : 5 litrai 

 

Matmenys, masė 
 

 Matmenys (2 pav.)   ’Servistek 35’  ’Servistek 60–95’ 

Bendras aukštis:     970 mm    1130 mm 
Plotis:       530 mm    660 mm 
Gylis:       300 mm    540 mm 

 Rekomenduojamas pastatymo plotas: 
Plotis:     1000 mm 
Gylis:     1000 mm 

 Masė:     28 kg   30 - 45 kg 

Naudojimo sritys 
 

 Šildymo, aušinimo ir šaldymo sistemos. 

 Konstrukcija -/gl skirta vandens mišiniams, kuriuose yra iki 50 % glikolio* 

 Dujų šalinimas iš vandentiekio vandens, kai maksimalus sistemos tūris: 
’Servistek  T35+P’  < 60 m3 
’Servistek ..T/60–95/+P’  < 100 m3 

 Dujų šalinimas iš papildymo vandens, ypač geriamojo vandens iki 0,55 m3/val.* 
* Didesni įrenginiai arba glikoliui skirtos konstrukcijos pagal specialų užsakymą 

 

Elektrotechniniai duomenys 
 

 Galia 
’Servistek 35’  : 0,7 kW, saugiklis 10 A, 230 V, 50 Hz 
’Servistek 60, 75, 95’  : 1,1 kW, saugiklis 10 A, 230 V, 50 Hz 

 Apsaugos klasė    : IP 54 

 Atskira valdymo bloko apsauga mažos srovės saugikliu (500 mA), siurblio apsauga lydžiuoju saugikliu (10 A) 

 Užsakovo prijungiama:  
apsauginis nuotėkio srovės jungiklis 0,03 A 
< 1,5 kW 230 V ’Servistek’ su kištukais, 5 m ilgio jungiamuoju laidu, jungiamu prie kištukinio lizdo. 
 

                 
1 pav.   2 pav. 

 
 
 

  
   
   

 
 
 

 

 


