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Makkelijk te installeren  
en te bedienen

Lagere bedrijfs en  
energie kosten

Verhoogt de energie- 
efficiëntie in HVAC systemen

Degasser

TTM NoXygen® F650
Verwijdert schadelijke gassen in systeemvloeistoffen tot -10 °C

De TTM NoXygen® F650 maakt deel uit van een reeks 
volautomatische en gemakkelijk te installeren vacuü-
montgassers voor de behandeling van vloeistoffen in 
koel- en verwarmingssystemen. De TTM NoXygen® F650 
is ontworpen voor systemen met temperaturen onder het 
vriespunt. Energieverlies, corrosie en geluidsproblemen 
worden voornamelijk veroorzaakt door een te hoog gas-
gehalte in de systeemvloeistof.

TTM NoXygen® houdt het systeem vrij van agressieve 
gassen en voorkomt gasgerelateerde problemen die 
anders het vermogen van de systeemvloeistof om energie 
op te nemen en af te geven, aantasten. 

TTM NoXygen® kan in bestaande en nieuwe systemen 
worden geïnstalleerd en is speciaal ontworpen voor com-
merciële keukens, ijsfabrieken, comfortkoeling, commer-
ciële koeling en dergelijke.

Voordelen van de installatie:
• Gemakkelijk te installeren, in bedrijf te stellen en te  
 bedienen
• Snelle ontgassingsfunctie
• Kan worden geïnstalleerd in zowel kleine als grote  
 systemen.

Operationele voordelen:
• Vermindert de bedrijfskosten
• Voorkomt corrosie van systeemonderdelen
• Geen noodzaak om radiatoren te ontluchten
• Verhoogt de energie-efficiëntie van verwarmings- en  
 koelsystemen
• Minimaliseert geluidsproblemen in verwarmings- en  
 koelsystemen
• Stabiel en eenvoudig af te stellen
• Verwijdert gassen uit de systeemvloeistof
• Voorkomt degradatie van koelvloeistoffen.
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Tekniska data

Functie

Optioneel

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650

TTM NoXygen® F650
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Min - Max. systeemdruk in 
aansluitpunt +0,8 – +5,0 bar

Mediatemperatuur -10 – +70 °C

Omgevingstemperatuur 0 – +40 °C

Capaciteit, ontgaste vloeistof min. 126 l/h

Vacuümcapaciteit tijdens ontgassen Omlaag naar -0,9

Drukklasse PN 10

Toegestane vloeistoffen Water en gedeïoniseerd water
Propyleen/ethyleenglycol max 50 vol%
Ethanol* minder dan 30 vol%
Zoutoplossing Temper T10, T20, 
T30, T40
Kilfrost GEO max 35 vol %

Afmeting aansluiting DN15

EldataBuiten zekering 1~230 V, 50 Hz
10 A

Merk effect
Spanning
Nominale stroom

0,75 kW
1~230 V, 50 Hz, stekker
5,0 A

Aansluiting op DUCMax belasting Wisselend potentiaalvrij contact
24 V, 1,0 A

Beschermingsklasse IP44

Geluidsniveau 61 dB

Isolatie tegen condensatie AF Armaflex 13 mm

Gewicht 30 kg

Artikelnr. 509 547

RSK 484 26 30

TTM MAG 110 - Magnetit- och partikelavskiljare

TTM NoXygen® verwijdert opgeloste en vrije gassen in ther-
mische, warmteterugwinnings- of koelsystemen door de systeem-
druk te verlagen tot -0,9 bar. Gebonden gassen in de systeemv-
loeistof komen onder hoge druk vrij en vormen vrije gasbellen, die 
vervolgens kunnen worden afgevoerd. Ontgassing vindt volledig 
onafhankelijk van de bestaande systeemdruk of mediumtempera-
tuur plaats.

Wanneer TTM NoXygen® voor de eerste keer wordt geïnstalleerd, 
start het apparaat automatisch in de snelle ontgassingsmodus 
gaan. Dit betekent dat de TTM NoXygen® snel het gasniveau in 
het systeem verlaagt en dan, nadat de gassen zijn verwijderd, 
schakelt hij over op onderhoudsontgassing.

De vacuümontgasser is ontworpen voor permanente installa-
tie om het systeem op lange termijn vrij te houden van vrije en 
opgeloste gassen. Als het proces is voltooid, zal het gasgehalte in 
het systeem geleidelijk toenemen, aangezien geen enkel vloeibaar 
systeem volledig diffusiedicht is. Als het systeem ooit moet wor-
den ontdaan van systeemvloeistof, wordt de nieuwe systeemv-
loeistof efficiënt ontgast via de snelle ontgassingsmodus van het 
toestel. Het duurt ongeveer 2 weken om 5 m3 systeemvloeistof 
te ontgassen als het systeem eerder is ontlucht en in goede staat 
verkeert. Glycolsystemen hebben tot 4 keer meer tijd nodig om te 
ontgassen dan water.

TTM MAG 76 
• Magnetietval met deeltjesfilter die magnetiet opvangt met een 

magnetische staaf en verwijdert vuil met een deeltjesfilter van 
250 micron. Ontworpen om te worden gemonteerd samen 
met TTM NoXygen®. Art.nr: 505 433

TTM Flexslang
• Flexibele stalen gesponnen verbindingsslang. 

2 st 1,0 meter ansl. DN15. Art.nr: 505 433
 2 st 1,5 meter ansl. DN15. Art.nr: 505 440

TTM Offset
• TTM Offset är ett utjämningskärl som motverkar att pump-
 expansionssTTM Offset is een vereffeningsvat dat voorkomt 

dat pompexpansiesystemen in- en uitschakelen en lawaai 
veroorzaken in bouwsystemen. Art.nr: 505 440
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TTM Offset 
Expansievat

1/2” inw. draad

*) Zorg er bij het ontgassen van 
ethanol voor dat de ruimte goed 
geventileerd is. ✔

EMC
LVD

PASSED

TTM NoXygen® 
får installeras i
störningskänsliga 
miljöer som sjukhus, 
kontor och industrier.

Kan worden geïnstalleerd in 
geluidsgevoelige omgevingen 
zoals ziekenhuizen, kantoren 
en industrieën.

Retourstroom

Expansie gebouw


