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Démontage Faites disparaître la pression du système et démontez le Flamcovent de l’installation.
Lors de la mise au rebut du Flamcovent, respectez les prescriptions locales.

Procédez régulièrement à une inspection visuelle du Flamcovent.
En cas de fuite de la chambre d’air, celle-ci peut être fermée au moyen de la vis (fi g. 8).
Les Flamcovent types DN 50 – DN 600 peuvent être dotés d’un robinet de vidange 
afi n d’évacuer les saletés (fi g. 9).
Les saletés fl ottantes peuvent être évacuées au moyen du robinet de vidange 
supérieur (fi g. 10) sur les types  DN 50 – DN 600.
Procédez à l’entretien uniquement lorsque l’installation n’est pas sous pression et 
est refroidie.

Entretien et maintenance

Placez le Flamcovent dans un local sec et à l’abri du gel, dans un endroit facilement 
accessible pour l’entretien.
Système de chauffage: Montez le Flamcovent sur le circuit de départ, directement 
en aval de la chaudière ou du mélangeur, de préférence en amont de la pompe de 
circulation (fi g. 3, 4, 5). Système de réfrigération: Sur le circuit de retour, juste en 
amont de la machine de production de froid.
Le montage doit être effectué exclusivement par du personnel compétent.
Respectez les prescriptions et les directives locales.
Rincez soigneusement l’installation avant de monter le Flamcovent.
Montez le Flamcovent uniquement à la verticale (fi g. 6).
La chambre d’air sur le Flamcovent est dotée d’un raccord de 22 mm pour le 
montage d’une conduite d’évacuation (fi g. 6).
Pour la maintenance, il faut disposer d’un espace libre d’au moins 100 mm 
au-dessus de la chambre d’air (fi g. 7).

Montage et installation

Température de système mini et maxi –10 °C à +120 °C.
Pression de système mini à l’endroit du Flamcovent 0,2 bar. Pour la pression maximale 
admissible, voyez l’autocollant d’identifi cation du produit.
Vitesse maxi à travers le Flamcovent 1,5 m/s.
Hauteur statique maximale au-dessus du Flamcovent: Installations de chauffage 
central: 30 mètres, installations de réfrigération: 15 mètres (fi g. 1, 2).

Sécurité

Application Le Flamcovent peut être utilisé dans des installations de chauffage et de réfrigération 
(avec des additifs à base de glycol, maxi 50%).
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NL M O N TA G E -  E N  B E D I E N I N G S H A N D L E I D I N G

De Flamcovent kan worden gebruikt in verwarmings- en koelsystemen 
(met additieven op basis van glycol max. 50%).

Toepassing

Min. en max. systeemtemperatuur –10 °C tot +120 °C.
Minimale systeemdruk ter plaatse van de Flamcovent 0,2 bar. 
Maximaal toelaatbare systeemdruk zie etiket op product.
Max. snelheid door de Flamcovent 1,5 m/s.
Maximale statische hoogte boven Flamcovent: CV: 30 meter,
koelsysteem: 15 meter (fi g. 1, 2).

Veiligheid

Installeer de Flamcovent op een droge en vorstvrije locatie, die goed toegankelijk is 
voor onderhoud.
Verwarmingssysteem: Installeer de Flamcovent direct na de ketel of mengklep in de 
aanvoerleiding, bij voorkeur voor de circulatiepomp (fi g. 3, 4, 5). 
Koelsysteem: vlak voor de coil.
Laat de installatie uitsluitend door gekwalifi ceerd personeel uitvoeren.
Houdt u aan de lokale regelgeving en richtlijnen.
Spoel de installatie goed alvorens de Flamcovent te plaatsen.
Monteer de Flamcovent uitsluitend verticaal (fi g. 6).
De ontluchter op de Flamcovent is uitgevoerd met een 22 mm aansluiting voor 
montage van een afvoerleiding (fi g. 6).
Voor service doeleinden dient minstens 100 mm vrije ruimte boven de ontluchter 
aanwezig te zijn (fi g. 7).

Inbouw en installatie

Onderwerp de Flamcovent regelmatig aan een visuele inspectie.
Voor het onverhoopte geval van een lekkage van de ontluchter kan deze worden 
gesloten met de schroef (fi g. 8).
De Flamcovent types DN 50 – DN 600 kunnen worden voorzien van een spuikraan 
voor vuil afvoer (fi g. 9).
Drijvend vuil kan door middel van de bovenste spuikraan worden afgevoerd, 
(fi g. 10) voor types DN 50 – DN 600.
Alleen onderhoud plegen als het systeem drukloos en afgekoeld is.

Onderhoud en service
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Maak het systeem drukloos en verwijder de Flamcovent uit het systeem.
Houdt u aan de lokale regelgeving bij het afvoeren van de Flamcovent.

Demontage
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