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Dezinfekcia filtračného lôžka zmäkčovacieho filtra 
 

Ochrana lôžka zmäkčovacieho filtra proti bakteriálnym zárodkom 
Soľné vedenie medzi soľnou nádobou a zmäkčovacím filtrom sa 
preruší a prepojí cez medzikus s elektródami. Elektródy na vedenie 
sú prepojené nízkonapäťovým káblom s transformátorom, kde sa 
nastaví sila prúdu podľa objemu katexového lôžka. Systém je 
neustále pod napätím. Pri nasávaní NaCl, vzniká vodivé prepojenie 
a je vyrábaný chlór s dezinfekčnými účinkami. Bez obsluhy a 
pravidelne.  

JHB - 3, ionizačné elektródy   

typ JHB-3/1600 JHB-3/1700   

zasoľovací systém 1600 1700   
     

obj. č. A-6971 A-6972   
 

 

Neutralizačný filter pre kondenzačné kotly typ: NKZ-6 
 

Popis funkcie Filter pracuje ako beztlakový prietokový filter s náplňou drveného dolomitického vápenca, ktorý sa pri styku 
s kyslým kondenzátom rozpustí a neutralizuje (zvyšuje pH) kondenzát tak, aby ho bolo možné vpúšťať do 
kanalizácie. 

Aplikácia Filter slúži k neutralizácii (zvýšeniu pH) skondenzovaných pár v komínovom telese u kondenzačných kotlov. 
Jeden filter pre inštalovaný vykurovací výkon do 500 kW. Doba životnosti náplne max. jedna vykurovacia 
sezóna. 

Popis 

zariadenia 

Valcová plastová nádoba je vybavená horným prívodom pre uchytenie PE hadice dimenzie ½“. Vývod potom 
v spodnej časti napojenia PE hadice dimenzie ½“ do kanalizácie. Plnenie a kontrola náplne dolomitického 
vápenca cez horné voľne dostupné veko. Filter je plnený 6 l dolomitického vápenca. 

Inštalácia Filter je možné inštalovať ukotvením do steny popr. ukotvením do podlahy cez univerzálny držiak. 

 

neutralizačný filter NKZ-6   

rozmery V x H x Š 450 x 250 x 210 mm  

hmotnosť 7 kg  

otvory pre kotviace skrutky Ø 6mm  

napojenie vstup / výstup – hadice ½“  

objem náplne dolomitického vápenca 6 l  
   

objednávacie č. NKZ-6  

   

dolomitický vápenec (náhradná náplň) 6 l  
   

obj. č. NKZ-6-NA  

 

Armatúry pre inštalácie rozvodov úpravní vody aquina 
 

Membránové ventily PN10 
 

veľkosť 20x20 25x25 32x32 40x40 50x50 63x63 

DN 15 20 25 32 40 50 

prietok 1 m
3
/hod 2 m

3
/hod 4 m

3
/hod 6 m

3
/hod 10 m

3
/hod 15 m

3
/hod 

závit ½“ ¾“ 1“ 5/4“ 6/4“ 2“ 
       

obj. č. 122219 122061 121113 121207 121217 121162 

 

Rotametre PN16, (trubice polyamid, EPDM, PVC-U, PVDF plavák) 
 

typ SK-12 SK-20 SK-30 

D / napojenie závit 32 / 1“ 50 / 1 ½“ 63 / 2“ 

prietok m
3
/hod 0,15 – 1,5 0,3 – 3,0 1,0 – 10,0 

    

obj. č. 198803734 198801904 198801908 

 

Solenoidné ventily PN16 
 

typ SV-20 SV-25 SV-40 

DN / napoj. závit 20 / ¾“ 25 / 1“ 40 / 6/4“ 

prietok  4 m
3
/hod 6 m

3
/hod 10 m

3
/hod 

    

obj. č. 22304 20494 20177 
 


