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PRODUKTÖVERSIKT 
Vätskebehandling och Expansion
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Vi löser välkända problem och 
skapar hållbara investeringar 

VÄTSKEBEHANDLING

Hur mycket energi använder egentligen din fastighet för att hålla värmen? Har du höga underhåll 
och reparationskostnader på ditt VVS-system? Eller är du orolig för att dina investeringar i värme- 
och kylsystemet inte är hållbara på lång sikt?

I stället för att reparera och byta ut komponenter i förtid, kan du istället förebygga med åtgärder 
som omfattas av små insatser men som ger stor effekt - precis vad TTM:s produktprogram för 
vätskebehandling handlar om. Våra produkter ökar energieffektiviteten i systemvätskorna,  
minskar rostangreppen och förlänger livslängden på komponenterna.
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Effektiva flöden till alla delar av ett värme- och kylsystem är en 
förutsättning för energieffektivitet. Vatten innehåller gas; syre, kväve 
och i vissa fall koldioxid. Gashalten i kranvatten är ca 8 mg syre 
och ca 13 mg/l kväve per liter. Gashalten påverkas av tryck och 
temperatur, ju högre tryck och ju lägre temperatur, desto mer gas 
kan en vätska bära.

Vatten som innehåller gas får vid varierande tryck och temperatur 
gasbubblor att fällas ut, vilka stör flödet och sänker effektiviteten 
hos värmeväxlare, pumpar, radiatorer, fancoils etc. 

Flödesstörningarna upplevs oftast genom svårigheter att få ut  
värme alt kyla till alla delar i VVS-systemet där varierande  
pumpkapacitet och svårbalanserade system är vanliga symtom.

Redan vid något gram syre per liter startar korrosionsbrasan.  
I systemvätskor som inte undertrycksavgasas ”brinner”  
korrosionsbrasan friskt och bildar smuts och magnetit som  
"äter upp" systemkomponenter inifrån.

Syftet med vätskebehandling genom undertrycksavgasning är 
att sänka gashalten till en nivå där korrosionen avstannar och 
systemvätskan återfår sin optimala energibärande egenskap.

Minskar
rostangreppen

Minskad flödeskapacitet Lufttillförsel via diffusion

Avlagring av smuts och magnetit
Syret i vätskan skapar korrosion 

som i sin tur bildar magnetit och smuts.
Om elementen har ojämn värme

har du luft i systemet.

Plast och gummi är inte 
gastäta material.

Gaserna i vätskan skadar pumpar
och ger sämre pumpkapacitet.

Gaserna i vätskan ger instabila flöden  
och svårreglerade system.

Gasbubblor på värmeöverförande ytor
försämrar verkningsgraden.

Minskad värmeföring Instabila flöden

Kalla radiatorer och oljud
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Luftavskiljare

L

uftavskiljare

TEMPERATUR

UNDERMÄTTAT
OMRÅDE.

Gaser är bundna
i systemvätskan.

TRYCKKURVA

ÖVERMÄTTAT OMRÅDE.
Gaser är lösta i systemvätskan.

Avluftning kan utföras.
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NoXygen®

frigör bundna
gaser genom
undertryck

"Noxa vattnet" är en metod som bygger på att systemvätskan filtreras  
och undertrycksavgasas. Först analyserar du vätskan okulärt, 
tar vattenprov och mäter syrgashalt, pH-värde,  
konduktivitet och kolsyrehalt (CO2). 

Så här enkelt Noxar du systemvätskan!

Avgasa systemvätskan och minska kostnaderna genom undertryckavgasning

Är syrehalten över 1 mg/l behöver  
vätskan avgasas

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 MAG 250
Magnetitfilter

TTM NoXygen®

Undertrycksavgasare

TTM MAG 76 
Magnetitfilter

TTM Offset 
Utjämningskärl

BEDÖMDA PRODUKTER

Partikelinnehållet i systemvätskan försämrar  
alla system oavsett systemkomponenter. 
Öka livslängden, sänk driftskostnaderna och 
minska energibehovet genom kontinuerlig  
undertrycksavgasning.

I normala fall fylls ditt värme- och kylsystem med vanligt  
kranvatten som innehåller gaser som syre, kväve, kolsyra.  
Dessa gaser försämrar väsentligt ditt systems livslängd,  
ekonomi och prestanda. 

Vid låga temperaturer och höga tryck är gaser bundna till vätska och kan inte frigöras med vanlig 
luftavskiljare. För att frigöra gaserna vid dessa förhållanden krävs behandling med en  
undertrycksavgasare TTM NoXygen®.

Använd endast  
luftavskiljare vid låga 

tryck och varma system.

Returflöde

Filtrera med MAG 76 eller MAG 250

Magnetit och partiklar avlägsnas  
effektivt med TTM MAG 76 tillsammans 
med TTM NoXygen®.

För kraftigt nedsmutsade system  
används TTM MAG 250 för att effektivt 
avlägsna magnetit och andra partiklar. 

Tryckhållningsenhet GeniX GE18 
Enheten ger ett konstant drifttryck i  
värmesystemet 

Tryckutjämning

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

Vätskebyte

Byt vätska om konduktiviteten är högre 
än tappvattnets, vätskan luktar illa, är 
gul/brun, har lågt pH och/eller skum-
mar. Med TTM Refill sker vätskebyten 
under drift.
  

TTM GeniX GE18 
Tryckhållningsenhet
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TTM NoXygen® 650 är en serie helautomatiska och 
lättinstallerade undertrycksavgasare för behandling  
av vätskor i värme-, värmeåtervinning- och kylsystem.  
Genom att avgasa ökas livslängden på systemet  
samtidigt som drift-, underhålls- och  
energikostnaderna minskar.

TTM NoXygen® håller systemet fritt från aggressiva 
gaser, förebygger och förhindrar gasrelaterade  
problem som annars medför att systemvätskans  
förmåga att hämta och avge energi försämras.

TTM NoXygen® kan installeras i befintliga och  
nya system.

TTM NoXygen® är miljöbedömd.

Installationsfördelar:
• Enkel att installera, driftsätta och styra
• Snabbavgasningsfunktion
• Kan installeras i både små och stora system.

Driftsfördelar:
• Sänker driftskostnaderna
• Förhindrar korrosion på systemkomponenter
• Man slipper lufta radiatorer
• Ökar energieffektiviteten i värme- och kylsystem
• Minimerar ljudproblem i värme- och kylsystem
• Stabil och enkel injustering
• Avlägsnar systemvätskans innehåll av gaser
• Förhindrar nedbrytning av köldbärarvätskor.

Avgasar och optimerar  
systemvätskan
– snabbt och enkelt
 
 

✔
EMC
LVD

PASSED

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

VÄTSKEBEHANDLING

Installationsfördelar:
• Enkel att installera, driftsätta och styra
• Snabbavgasningsfunktion
• Kan installeras i både små och stora system.

Driftsfördelar:
• Sänker driftskostnaderna
• Förhindrar korrosion på systemkomponenter
• Man slipper lufta radiatorer
• Ökar energieffektiviteten i värme- och kylsystem
• Minimerar ljudproblem i värme- och kylsystem
• Stabil och enkel injustering
• Avlägsnar systemvätskans innehåll av gaser
• Förhindrar nedbrytning av köldbärarvätskor.

Enkel att installera, 
driftsätta och styra

Sänker
driftskostnaderna

Ökar energieffektiviteten  
i värme- och kylsystem
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 TTM NoXygen® C650 För värme- och komfortkylsystem

 TTM NoXygen® M650 

 TTM NoXygen® F650 

TTM NoXygen® C650 är vår standardavgasare för fast installation i värme-, värmeåtervinning- eller  
kylsystem med medietemperatur mellan 0 – +70°C och ett drifttryck på upp till 5 bar.
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BEDÖMDA PRODUKTER

TTM NoXygen® F650 är byggd för kommersiella kylsystem där medietemperaturerna går ned 
mot -10°C med ett drifttryck på upp till 5 bar. NoXygen® F650 avlägsnar med sitt kraftfulla  
undertryck inte bara fria gaser utan även de bundna gaser, som i köldblandningar kan vara  
svårare att avlägsna.

TTM MAG 76 Magnetit och silfilter 
Avsedd att installeras med TTM NoXygen®.  

TTM MAG 76 skyddar undertrycksavgasaren 

och ökar samtidig livslängden på systemet.

RSK 564 13 87

TTM Offset Utjämningskärl
Utjämningskärl för system med pumpex-

pansion. Används tillsammans med TTM 

NoXygen® i system som är känsliga för 

tryckvariationer. Motverkar att pump- 

expansionssystem  slår till och ifrån.

RSK 553 90 45

TTM NoXygen® M650 är försedd med automatisk vattenpåfyllning för fast installation i värme-,  

värmeåtervinning- eller kylsystem med medietemperatur mellan 0 – +70°C och ett drifttryck på upp 
till 5 bar. TTM NoXygen® M650 återfyller automatiskt systemet allt efter som gaser avlägsnas ur 
systemet. 

För kylsystem med  
medietemperatur ned till -10 °C

Med automatisk vattenpåfyllning

Tillbehör

RSK-nummer  484 26 29  

Mediatemperatur 0 – +70°C  

Kapacitet behandlad vätska 135 l/h

 

RSK-nummer  484 26 31  

Mediatemperatur 0 – +70°C  

Kapacitet behandlad vätska 135 l/h

RSK-nummer  484 26 30  

Mediatemperatur -10 – +70°C  

Kapacitet behandlad vätska 126 l/h

 



Luftavskiljare

VÄTSKEBEHANDLING

TTM MAG-programmet består av system-, partikelfilter och 
avskiljare som effektiv tar bort smuts, magnetit och/eller luft så 
att VVS-systemen får längre livslängd och effektivare flöden.
 
TTM MAG kan installeras i både värme- och kylsystem där 
partiklar/smuts och fri luft/mikrobubblor förekommer i  
systemvätskan, vilket bidrar till att:

• Värmeöverföringen förbättras
• Funktionssäkerheten förbättras
• Rätt flöde i systemet optimeras
• Underhållsrengöring och -avluftning underlättas
• Livslängden på systemkomponenter förlängs.
  

  TTM MAG 210Magnetit-, luft- och partikelavskiljare

MAGNETIN
SA

TS

Magnetit-, partikel och luftavskiljare TTM MAG 210 används för effektiv avskiljning av  
magnetit, luft och partiklar i värme- och kylsystem.

TTM MAG 210 finns i tre modeller A, M och MA och tillverkade i stål. De är avsedda  
för att avskilja magnetiska och ickemagnetiska partiklar/smuts och fri luft/mikro-
bubblor i vätskesystem vid kontinuerlig drift och fullt flöde. TTM MAG 210 M och  
MA modellerna är försedda med två kraftfulla magnetinsatser som  
effektivt avlägsnar magnetit.

Modell (fläns) Funktion RSK-nummer 

MAG 210 A DN50 Luftavskiljare 484 28 00 

MAG 210 A DN65 Luftavskiljare 484 28 01

MAG 210 A DN80 Luftavskiljare 484 28 02

MAG 210 A DN100 Luftavskiljare 484 28 03

MAG 210 M DN50 Magnetit- och partikelavskiljare 558 45 00 

MAG 210 M DN65 Magnetit- och partikelavskiljare  558 45 01

MAG 210 M DN80 Magnetit- och partikelavskiljare  558 45 02

MAG 210 M DN100 Magnetit- och partikelavskiljare  558 45 03

MAG 210 MA DN50 Magnetit-, luft- och partikelavskiljare 558 45 08 

MAG 210 MA DN65 Magnetit-, luft- och partikelavskiljare 558 45 09

MAG 210 MA DN80 Magnetit-, luft- och partikelavskiljare  558 45 10

MAG 210 MA DN100 Magnetit-, luft- och partikelavskiljare 558 45 11

  

Rätt grepp 
mot magnetit!
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  TTM MAG 110 Magnetit-, luft- och partikelavskiljare

  TTM MAG 250 Systemfilter med effektiv magnetitavskiljning

  TTM RTB 61-100 Blandningskärl med påfyllningspump

Blandningskärl TTM RTB 61-100 är ett komplett blandningskärl med påfyllningspump och nödvändig  
armatur för blandning och påfyllning av glykolblandat / etanolblandat köldbärarmedia, solvärmemedia 
eller värmemedia. Blandningskärlet har en rektangulär, platsbesparande form med tydlig  
volymmarkering som underlättar blandningen.

RSK 625 10 63

  TTM PROTECTOR Miljösäkrande invallningsbehållare

TTM Protector 61-100 är en miljösäkrande invallningsbehållare som skyddar mot oavsiktliga utsläpp i 
samband med förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalieblandningar som exempelvis glykol.

TTM Protector 61-100 är anpassad för RTB 61-100 och har en volym på 135 liter vilket uppfyller de 
flesta myndighetskrav gällande invallningsvolym.

RSK 599 12 38
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TTM MAG 110 finns i två modeller M och MA och de är tillverkade i mässing. De är avsedda för att  
avskilja magnetiska och icke-magnetiska partiklar/smuts och fri luft/mikrobubblor i värme- och  
kylsystem vid kontinuerlig drift. En kraftfull magnetinsats drar effektivt till sig magnetit.

Justerbar  
i 360°. 

MAGNETIN
SA

TS

Modell Funktion Anslutning RSK-nummer 

MAG 110 M 20 Magnetit- och partikelavskiljare G 3/4" inv 558 46 00

MAG 110 M 22 Magnetit- och partikelavskiljare 22 CU 558 44 93

MAG 110 M 25 Magnetit- och partikelavskiljare G 1" inv  558 46 01

MAG 110 M 28 Magnetit- och partikelavskiljare 28 CU 558 44 94

MAG 110 MA 20 Magnetit-, luft- och partikelavskiljare  G 3/4" inv  558 46 02

MAG 110 MA 22 Magnetit-, luft- och partikelavskiljare 22 CU 484 27 75 

MAG 110 MA 25 Magnetit-, luft- och partikelavskiljare G 1" inv 558 46 03 

MAG 110 MA 28 Magnetit-, luft- och partikelavskiljare 28 CU 484 27 74

Med våra blandningskärl TTM RTB blandar och fyller du köldbärare och frysskyddsvätskor 
på ett säker sätt. Använd blandningskärl TTM RTB-61 tillsammans med invallningsbehållare 
TTM Protector 61-100 så försäkrar du dig mot oavsiktliga utsläpp av miljöfarliga blandningar, 
t.ex. glykol.

TTM MAG 250 är ett stort systemfilter för behandling av kraftigt nedsmutsade  
systemvätskor. MAG 250 avskiljer magnetit med en kraftfull magnet och filtrerar 
bort smutspartiklar ner till 1 mikron, beroende på maskstorlek hos filterpåsen.

TTM MAG 250 är avsedd att installeras permanent i kraftigt förorenade system, 
men kan även användas för temporär rening på entreprenad.

RSK 564 13 85

Säker blandning!



EXPANSIONSKÄRL

TTM GeniX GE18 är en lättinstallerad och lättanvänd  
tryckhållningsenhet konstruerad för att hålla ett konstant drifttryck  
i värmesystemet. Enheten är CE-märkt, IP-klassad, bedömd i  
SundaHus och avsedd för permanent installation.  
Tryckhållningsenheten levereras komplett, färdig att koppla in.

TTM GeniX GE18 består av en digital styrenhet  
med intuitiv pekskärm, givare och larm samt ett öppet  
robust expansionskärl av polyeten med en rostfri IP-klassad  
tryckhållningspump. Automatiken för styrning, reglering och  
övervakning ansluts via Modbus-RTU.

TTM GeniX GE18 finns i varierande storlekar,  
är lättplacerade och kan anpassas till både små och 
stora värmesystem.

Inbyggd flexibilitet, 
kontroll och övervakning  

Installationsfördelar:
• Enkel att installera, driftsätta och styra
• Kan installeras i både mindre och större system
• Intuitivt gränssnitt med pekskärm för injustering
 och övervakning
• Låg vikt gör den enkel att förflytta
• Delbar konstruktion ger flexibel placering
• Expansionskärl i ett antal varierande storlekar. 

Driftsfördelar:
• Håller konstant drifttryck
 i hela fastigheten
• Tre olika typer av givare för avvikelselarm, 
 pumplarm och nivålarm
•  Underskrider en bullernivå av 70db
• Kräver minimalt underhåll
• Automatik för styrning och övervakning via 
 Modbus-RTU.

Enkel att installera, 
driftsätta och styra

Gränssnitt med pekskärm 
och Modbus-RTU

Håller konstant drifttryck
i hela fastigheten

NYHET!

med aktiv tryckhållning
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Modell Funktion Drifttryck RSK-nummer 

GE18 110L/4 Tryckhållningsenhet 110 L 3,7 bar 553 64 22

GE18 200L/4 Tryckhållningsenhet 200 L 3,7 bar 553 64 15

GE18 300L/4 Tryckhållningsenhet 300 L 3,7 bar 553 64 16

GE18 500L/4  Tryckhållningsenhet 500 L 3,7 bar 553 64 17

GE18 110L/6 Tryckhållningsenhet 110 L 5,7 bar  553 64 23

GE18 200L/6 Tryckhållningsenhet 200 L 5,7 bar 553 64 18

GE18 300L/6 Tryckhållningsenhet 300 L 5,7 bar 553 64 19

GE18 500L/6 Tryckhållningsenhet 500 L 5,7 bar 553 64 21

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

Bedömd produkt i
SundaHus miljödata

Golvvärme- /
Radiatorkrets

Värmeväxlare

Påfyllning av 
expansionskärl

R
eturflöde
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Intuitiv pekskärm
Den tydliga 3.5” pekskärmen i färg gör att TTM GeniX 
GE18 är enkelt att använda.

Automatik för förenklad hantering
Enheten kan integreras i fastighetens automationssystem 
via Modbus-RTU för styrning, reglering och övervakning. 

Easy to install
TTM GeniX is easy to install and place. Connection is made 
directly on the heating system's return line (R25) with 220 V 
electrical socket for plug.

Constant operating pressure
The placement of the pressure maintenance pump near the suc-
tion side helps to minimize the risk of negative pressure forming. 
In this way, a constant operating pressure is maintained in the 
heating system both during heating and cooling.

Robusta och lättplacerade expansionskärl  
Tryckhållningskärlen är tillverkade av robust och återvinningsbar 
polyetenplast vilket innebär låg vikt, god korrosionsbeständighet 
och ger minimalt miljöavtryck.

Nivåindikering och nivålarm  
Tryckgivaren i det vattenfyllda expansionskärlet visar aktuell 
nivå på pekskärmen. Om nivån i kärlet blir för låg visas detta 
i displayen med larmindikering och via larmrelä för extern 
Indikering.

1. Expansionsledning (G25)
2. Påfyllningsrör (G15)
3. Dubbla avstängningsvred

4. Nivågivare
5. Strömkabel med stickpropp.



Arena 

Hydronic performance 

Friends arena Fakta 
Unikt för projektet: 
Skitjobb prutat så in i helvete 

Produktval: 
Shuntopac, Glykolblandning RTB och NoXygen 

Lösningen: 
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Effektiva prefabricerade shuntgrupper
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PRODUKTÖVERSIKT 
Shuntgrupper
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Shuntgrupper 
för professionella fastigheter



  Miljöbedömda
 Noggranna materialval ger hållbara och godkända
produkter även ur miljöperspektiv.
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Kundanpassade
Möjlighet att välja alternativa fabrikat och material på  

shuntgruppens alla komponenter.

Standardiserade
Shuntomatic® är ett nytt program med kompletta  

färdigdimensionerade "Allt i ett"-shuntar.

Energieffektiva
Tack vare omsorgsfull dimensionering, detaljnoggrannhet  

och komponenturval erhålls lägre energiförbrukning.

För nästan 50 år sedan, innan TTM började  
paketerade sina första shuntgrupper, var det 
tids- och arbetskrävande att beräkna, designa 
och platsbygga en effektiv shuntgrupp. 

Med Shuntopac® går det snabbt, är enkelt 
och blir dessutom snyggt. Alla shuntgrupper 
är svensktillverkade och konstruerade för att 
passa alla behov oavsett om det gäller kyla, 
värme, värmeåtervinning eller kombinatio-
ner av dessa.

Energibesparande kombishuntar

Systemdelande shuntgrupper

Shuntopac® kombishuntar är kombinerade shuntgrupper som ersätter ett av  
batterierna i ventilationsaggregatet och sparar på så vis fläktenergi, utrymme  
och kostnader i systemet.

System med värme- 
och kylshunt

System med 

kombishunt

Ett batteri räcker!

BEDÖMDA PRODUKTER

SHUNTOPAC® Kombishuntar    Kombinera värme-kyla-återvinning

   SHUNTOPAC® UX       Shuntgrupper med växlare

Shuntopac® UX är en systemdelare, som används i anläggningar där  
olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar  
önskas hydrauliskt åtskilda. Bland specifika  
applikationer kan nämnas  
anläggningar för markvärme. 

Primär Sekundär



 För alla montagebehov

Det är vanligt att utrymmet där shuntgrupper 
ska installeras är begränsat. För att förenkla 
installationen har vi därför konstruerat en 
shuntgrupp i tre olika utföranden L, U och H.  
Shuntopac® 20-50 V/K  är en shuntgrupp för 
kyla- och värmesystem. Shuntgruppen kan 
också utrustas med komponenter av valfritt 
fabrikat och i ett flertal olika kopplingsalter-

Kompakta och lättinstallerade

  SHUNTOPAC® 20-50      

Shuntopac® U 20-50Shuntopac® L 20-50

Shuntopac® H 20-50

När en tydlig miljöprofil är ett krav
Green Line SHUNTOPAC®

Shuntopac® Green Line är shuntgrupper som vi  
miljöanpassat så att de uppfyller kraven för snävare  
miljöbedömningar. Alla våra shuntgrupper kan levereras  
i Green Line-utförande, utan att egenskaperna förändras. 

I Green Line ingår komponenter som uteslutande är 
tillverkade i material där miljöfarliga ämnen som  
t.ex. bly minimerats. I praktiken innebär det att våra 
Green Line-produkter innehåller mindre än 0,1%  
miljöfarliga ämnen, vilket gör att de uppfyller  
miljökraven från SundaHus och Byggvarubedömningen.
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TTM MagiCAD innehåller ett stort urval av våra shuntgrupper  
för beräkning och konstruktion av värme- och kylsystem.  
IMagiCAD kan du koppla ihop våra shuntgrupper och utföra  
avancerade dimensionerings- och balanseringsberäkningar  
med bara några få musklick. 

Snabb webbaserad 
dimensionering

BEDÖMDA PRODUKTER

  SHUNTselect       Beräkningsprogram

  TTM MagiCAD      Shuntopac® CAD-modeller och beräkningar integrerade i MagiCAD 

Shuntgrupper för debitering 
och energieffektivisering

Shuntgrupper med energimätning     

Shuntopac® EM är en kategori shuntgrupper försedda med utrustning  
för energimätning av ultraljudstyp enl. EN 1434 klass 2 samt  
MID 2004/22/EC. Den integrerade energimätaren registrerar  
energiförbrukningen i det anslutna reglerobjektet och som  
lagrar mätvärdena och kan fjärravläsas. 

Shuntopac® EM är en kompakt och kostnadseffektiv lösning  
när individuell energimätning önskas på shuntgrupper. 

   SHUNTOPAC® EM

TTM SHUNTselect är en vidareutveckling av vår specialutvecklade  
programvara för dimensionering av Shuntopac® shuntgrupper.  
I SHUNTselect dimensionerar man shuntgrupperna direkt på
vår hemsida, i en modern webbläsare.



NYHET! 
Shuntomatic® MINI
- Världens minsta 

allt-i-ett shunt.

Standardiserade
”Allt-i-ett-shuntar”

Marknadens mest kompakta konstruktion

Färdigdimensionerad och platsbesparande

Ett RSK-nummer räcker!

Shuntomatic® är ett helt nytt program av svensktillverkade 
och miljöbedömda kompakta shuntgrupper. De levereras 
färdigdimensionerade kompletta med pump, styrventil och 
ställdon, redo att kopplas in. 

Shuntomatic® är vändbara och försedda med dynamisk  
styrventil (PICV) som är en multifunktionsventil med tre  
funktioner; förutom att ha en modulerande styrventil,  
reglerar ventilen även för flöde och differenstryck. 

Shuntomatic® ger därför alltid korrekt reglering i valt  
arbetsområde även om systemets flöde och tryck  
förändras. Shuntomatic® shuntgrupper är miljöbedömda.

Välj den som passar dina behov bästa.  
Ett artikelnummer räcker! 
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Shuntomatic® MINI
Shuntgrupp

Värmebatteri
Ventilationsaggregat

Sekundär 
krets 

Standardiserade
”Allt-i-ett-shuntar” SHUNTOMATIC®

SHUNTOMATIC® MINI

Allt i ett-shunt för värme och kyla

Världens minsta allt i ett-shunt

BEDÖMDA PRODUKTER

Shuntomatic® MINI har många användningsområden,  
exempelvis kan enheten:

• Anslutas i direkt anslutning till ventilationsaggregat för snabb reglering.

• Reglera eftervärmningsbatterier i exempelvis omklädningsrum i skolor, 
sporthallar, gym.

• Användas som komplement vid mindre värmepumpanläggningar. 

• Användas vid komplettering eller nybyggnation av ridå-, entrévärmare, 
fläktkonvektorer m.m.

Shuntomatic® är en färdigdimensionerad serie shuntgrupper, isolerad 
(PUR) för kyla eller värme. Som standard levereras de kompletta med en 
förinstallerad tryckoberoende styrventil (PICV), färdig dimensionerad pump 
och ställdon.

Shuntomatic® för värme finns i sex storlekar (DN 15-50). För flöden mellan 
0,01-3,19 l/s eller max effekt 3 - 400 kW (vid ΔT 30°C).

Shuntomatic® för kyla finns i tre storlekar (DN 32-50). För flöden mellan 
0,02-2,64 l/s eller max effekt 4 - 50 kW (vid ΔT 30°C). 

Shuntomatic® MINI som ingår i Shuntomatic®-serien har marknadens minsta  
byggmått. Shuntgruppen är isolerad och avsedd för värme, är vändbar  
och har låg vikt vilket innebär att den kan hängas direkt i det befintliga  
rörkopplet, helt utan väggmontage. 

Shuntomatic® MINI finns i sex storlekar med  
anslutningsdimension inv. Ø25 mm. 
För flöden mellan 0,01-0,36 l/s eller max  
effekt 1,2 - 46 kW (vid ΔT 30°C). 

Fördelar med Shuntomatic®-serien:                                                                
• Färdigdimensionerade, vändbara och enkla att välja rätt via beställningsguide
• Levereras kompletta med pump, ställdon och dynamisk styrventil  

med 100% ventilauktoritet
• Finns även med pump som är förberedd för start, stopp och driftindikering.
• Få varianter, lätt att välja rätt - ett RSK-nummer räcker
• Finns på lager, kort leveranstid. 


