
KALLT INNE?

Förläng livslängden på 
systemkomponenterna

Minska drift- och
underhållskostnaderna

Öka fastighetens
värmeeffektivitet

Guiden till effektiva och 
hållbara värmesystem
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Luft  och magnetit försämrar värmefördelningen  
och ökar drift- och energikostnaderna. 

Vi tar luften ur välkända värmeproblem 
och skapar hållbara investeringar 

En systemvätska som är full av smuts och magnetit  
sätter igen systemet och försämrar värmeöverföringen.

I ren systemvätskan försämrar luften 
värmeöverföringen och skapar korrosion.

Syresatt 
obehandlad 
systemvätska

Smuts och
magnetit

LuftfickorRadiator med 
obehandlad 
systemvätska

TTM MAG filtrerar och  
avskiljer smuts och magnetit  
effektivt från systemvätskan.
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Vi tar luften ur välkända värmeproblem 
och skapar hållbara investeringar 

I ren systemvätskan försämrar luften 
värmeöverföringen och skapar korrosion.

En avgasad systemvätska är fri från luft  
och syre. Då ökar värmeöverföringen och 

korrosionen avstannar.

Ett stabilt systemtryck ger förutsättningar för
rätt tryck och flöde.

TTM GeniX® skapar ett system- 
tryck fritt från tryckvariationer  
som ger ett optimalt systemflöde. 

Trycksatt
systemvätska fri från
luft, smuts och 
magnetit.

Radiator med 
filtrerad, avgasad

och trycksatt   
systemvätska

En behandlad systemvätska ger ökad värmeeffektivitet.

TTM NoXygen® undertrycksavgasar 
systemvätskan som återfår sin  
förmåga att leda värme och minskar 
rostangreppen.
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TTM MAG magnetit-/smutsavskiljare

För kraftigt nedsmutsade system används TTM MAG 250 
systemfilter för att effektivt avlägsna magnetit och smuts. 

Magnetit och smuts avlägsnas kontinuerligt med  
TTM MAG 210 från hela systemflödet. 

Magnetit och smuts avlägsnas effektivt med TTM MAG 54 
eller TTM MAG 76 tillsammans med TTM NoXygen®.

TTM MAG 250 
Magnetit-/smutsfilter 

systemfilter

TTM NoXygen®

Undertrycksavgasare

TTM MAG 54 
Magnetit-/smutsfilter

TTM MAG 210 
Magnetit-/smutsfilter

TTM Offset 
Utjämningskärl

Returflöde

TTM NoXygen® undertrycksavgasare

Ett delflöde pumpas från huvudledningen och behandlas med 
undertryck i TTM NoXygen®. Gaserna frigörs och avluftas och 
vätskan återförs till systemet. Vanligtvis räcker en timmas drift 
per dygn för att hålla gashalten på en låg nivå. 

TTM GeniX® GE18 tryckhållningsenhet

Enheten ger ett konstant drifttryck i värmesystemet 

TTM Offset tryckutjämningskärl

I system som använder konstant tryckhållning används  
TTM Offset tillsammans med TTM NoXygen® för att  
motverka tryckvariationer. 

TTM GeniX® GE18 
Tryckhållningsenhet
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Till ett slutet värmesystem används ofta vanligt kranvatten 
som värmebärare. Detta skapar problem redan på kort sikt 
eftersom kranvattnet är rikt på fri och bunden luft. Dessutom 
absorberar värmesystemet stora mängder syre genom  
diffusion vilket snabbt gör att korrosionsprocessen påbörjar.
Det gör att värmeöverföringen fungera sämre vilket kommer 
ge upphov till varierande temperaturer i fastigheten på sikt. 

TTM:s program för vätskebehandling kan installeras i  
både nya och äldre fastigheter. Applikationerna behandlar,  
återställer och förebygger problem som luft och andra gaser 
annars skulle givit upphov till. Genom att behandla system-
vätskan så minskas slitaget på systemkomponenterna så  
att de inte åldras i förtid. Detta gör att fastighetens drifts- och 
uppvärmningskostnader kan hållas på normal nivå under lång 
tid. 

Det är aldrig för tidigt eller för sent 
att börja behandla systemvätskan!
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