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De inlichtingen in deze productfiche zijn het resultaat van onze studies en ervaringen. Ze worden te goeder trouw verstrekt, maar kunnen in geen geval een 
waarborg of onze aansprakelijkheid inhouden, in het bijzonder bij inbreuken op de rechten van derden of bij niet naleven door gebruikers van onze 
producten van de regelgeving van toepassing op onze producten. 
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VOORSTELLING 
 
De scheider ZUM wordt geplaatst op horizontale waterleidingen van netwerken 
voor ijswater, centrale verwarming, productie van warm sanitair water, 
verwarmingsketels, netwerken met glycolwater (tot een concentratie van 50%) 
…  
 
De scheider werd ontworpen om vuildeeltjes en metaaloxiden die door de 
stroom in de leidingen worden meegevoerd, op te vangen, te scheiden en af te 
voeren uit het systeem.  
 
 

 
TECHNISCHE OMSCHRIJVING 
 
De scheider ZUM verwijdert vuil en metaaldeeltjes dankzij een dubbele actie: 
 

- De helicoïdale scheider, bestaande uit vleugels in spiraalvorm geplaatst, vangt de vuildeeltjes en 
metaaloxiden op die door het water van de installatie worden meegevoerd. De afgescheiden deeltjes 
worden naar beneden afgevoerd en opgeslagen in de zone met zwakke turbulentie, vervolgens afgevoerd 
met een manuele tangentiële afsluitkraan. 

 
- De magneetstaaf in een messing dompelbuis optimaliseert de opvang van metaaloxiden. De magneet 

trekt magnetiet aan, dat hecht op de dompelbuis. Door de magneetstaaf uit de dompelbuis te trekken, valt 
het magnetiet in de vuilkamer, vanwaar het wordt afgevoerd met het andere vuil. 

 
Bij sterk vervuilde installaties of ter preventie, de scheider ZUM gebruiken in combinatie met Thermonett® 
Reiniger of Duonett® D7 Ontkalker. 

 
SPECIFICATIES 
 

Karakteristiek Eenheid ZUM 25 ZUM 32 
Dienstdruk bar 0<P<10 0<P<10 
Bedrijfstemperatuur °C -10<T<+110 -10<T<+110 
Nominaal debiet m3/u 2 3,7 
Drukverlies bij nominaal debiet bar 0,013 0,014 
Aansluiting  S mm G 1 G 1 1/4 
Hoogte H mm 158 190 
Hoogte 1 h1 mm 214 229 
Hoogte 2 h2 mm 70 86 
Lengte l mm 88 88 
Leeg gewicht kg 1,3 1,5 
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Niet bindende foto 

 


