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-örnyezethatékonys½I
AlacsonyaDD korrózKós kock½zat
/aZKm½lKs fŅtésK hatékonys½I
8eIyszermentes, DKztons½Ios felhaszn½l½s

#$96CNCEUQPUÏVCTVCNOÖXGI[U\GTOGPVGUHŅVĩXÉ\
koncepciója biztonságot nyújt
.eIyen szó úL éRØletekrĩl vaIy meIlévĩ éRØletek felúLít½s½ról, eIyre összetetteDD fŅtésK rendszerekkel tal½lkozhatWnk ' rendszerek RedKI eIyre naIyoDD feladatot Lelentenek a szakemDerek sz½m½ra
Ks, azaz a szerelĩknek, tervezĩknek és kKvKtelezĩknek /anaRs½I m½r eIyes részeIyséIek Deszerelése esetén Ks naIy ƂIyelmet kell fordítanK, hKszen a telLes rendszer mŅködését naIy mértékDen
Defoly½solLa 'Iy fŅtésK rendszer sz½mos részeIyséIDĩl ½ll kaz½n, RWffertart½ly, vezérlés, csövezés  'zeknek tökéletes összhanIDan kell lennKØk ahhoz, hoIy DKztosítható leIyen a fŅtésK rendszer
meIDízható, hatékony és hosszút½vú Øzemelése
²nöknek, mKnt a fŅtésK rendszer szerelĩKnek, a rendszer elsĩ feltöltése, a kaz½ncsere, valamKnt eIy
naIyoDD Lavít½s, naIyon könnyen DWktatót Lelenthet /aIyarorsz½Ion LelenleI nKncsenek eIyértelmŅ elĩír½sok a fŅtĩvíz mKnĩséI tekKntetéDen, ezért ²nnek nKncs eIyértelmŅ t½mRontLa A kaz½nIy½rtók vízmKnĩséIK követelményeK Iyakran nem meIfelelĩek a rendszer eIyéD elemeK sz½m½ra
AmKkor DeéRít eIy kaz½nt az ²n feladata és felelĩsséIe azt összhanIDa hoznK a rendszer eIyéD
elemeKvel és meIfelelĩ vízmKnĩséIet DKztosítanK, nem csak a kaz½n, hanem a telLes rendszer sz½m½ra
/éI eIy-eIy részeIyséI cseréLe esetén Ks ellenĩrKznK kell, hoIy a rendszer összesséIéDen harmonKkWsan mŅködKk-e 2l, ha eIy úL kaz½nt vaIy úL lemezes hĩcserélĩt éRítenek De az adott rendszerDe,
tKszt½znK kell, hoIy a fŅtésK rendszerDen kerKnIĩ fŅtĩvíz mKnĩséIe meIfelel-e az úL elemeknek A
hĩsz½llító közeInek sz½mító fŅtĩvíz DKzonyos összetevĩK s amKnt azt mKndannyKan tWdLWk - RroDlém½kat okozhatnak, töDDek között az al½DDKak mKatt
r hĩ½tad½st akad½lyozó lerakód½sok vízkĩ és korrózKós termékek ,
r korrózKós folyamatok helytelen R*-érték, oZKIén naIymértékŅ DeLWt½sa a rendszerDe vaIy túlzott
szerves anyaI terheltséI ,
r korrózKós KszaR mKatt eltömĩdött alkatrészek
Az, akK a rendszer tervezĩLe vaIy kKvKtelezĩLeként, a mŅszakK és a LoIK DWktatókat el kív½nLa kerØlnK,
az a veIyszer nélkØlK, alacsony sótartalmú fŅtĩvíz mellett dönt A BWT mKndent ½tfoIó fŅtésK rendszer
konceRcKóLa, mely elsĩsorDan a sómentesítĩ Derendezések termékRalett½L½n alaRWl, a szaDv½nyoknak eleIet tevĩ és tökéletes fŅtĩvKzet eredményez 'z a konceRcKó seIít ²nöknek aDDan, hoIy
szakszerŅ meIold½st nyúLtsanak mKnden helyzetDen, mKndenféle anyaImKnĩséIŅ rendszer esetén
5zakemDerekre vonatkozó felelĩsséI
r a részeIyséIek meIfelelĩ komDKn½l½sa anyaImKnĩséI szerKnt ,
r alkalmaz½sK lehetĩséIek meIvKzsI½l½sa a konkrét esetekDen,
r az eIyséIek szakszerŅ Deszerelése
r alaRos és Rrecíz léItelenítése a rendszernek az elsĩ felfŅtés alkalm½val
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Ezt nyújtja a BWT - vegyszerek nélkül
'Iy mŅködĩkéRes fŅtésK rendszer fontos részét alkotLa a fŅtĩvíz, hKszen hĩsz½llító közeIként a
rendszer szKnte valamennyK elemén ½tfolyKk Azon elsĩdleIes feladata mellett, hoIy hĩenerIK½t
sz½llít, tov½DDK tWlaLdons½Iokkal Ks kell rendelkeznKe, valamKnt védelmet kell nyúLtanKa a lerakód½sok
és korrózKó ellen

Lerakódások elleni védelem
/K a BWT-nél azt tan½csolLWk, hoIy amennyKDen rendszere tartalmaz alWmínKWm, vaIy alWmínKWm
ötvözet anyaIokat kaz½n hĩcserélĩ, radK½tor stD , akkor a német 8&+ , ²014/ * 
 vaIy az /5< '0   szerKntK sószeIény vízmKnĩséI mellett döntsön
'z a fŅtĩvíz, oldott ½sv½nyK anyaIokat mKnKm½lKs mértékDen tartalmazó, tKszta, I½zoktól mentes vKzet
Lelent Az oRtKm½lKs vízmKnĩséIK ½llaRot fenntart½s½hoz a rendszer meIfelelĩ léItelenítése
elenIedhetetlen A BWT környezetkímélĩ, veIyszermentes fŅtĩvíz konceRcKó szerKntK, sószeIény
vízzel történĩ Øzemeltetéssel a víz olyan összetevĩKt csökkentLØk, Kll t½volítLWk el, melyek lerakód½sokat
k½lcKWm és maInézKWm sók és korrózKót eredményezhetnek

Korrózió elleni védelem
/Knél kKseDD a víz sótartalma vezetĩkéResséI , ann½l kKseDD a korrózKó KntenzKt½sa A tökéletes
fŅtĩvíz sószeIény, részleIesen sótalanított víz A szakszerŅen léItelenített rendszer esetén, R½r
hét Øzemeltetést követĩen s természetes módon s , és , érték közé De½ll a kerKnItetett víz R*
értéke 'z eIy elfoIadható és az elĩír½soknak Ks eleIet tevĩ komRromKsszWm a rendszerDen levĩ
mKnden anyaImKnĩséIre nézve 'z a Lavaslat vonatkozKk mKnden korrózKóra érzékeny anyaIot
tartalmazó z½rt fŅtésK rendszerre Rl amely tartalmaz alWmínKWmot Kll alWmínKWm ötvözetet 
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A t½Dl½zatDa a víz azon RaramétereKt tØntettØk fel, amelyek Defoly½solL½k a korrózKó kKalakWl½s½t
'zeknek a Raramétereknek az értékeK mKnél alacsonyaDDak, ann½l kKseDD a korrózKós kock½zat A
zöld tartom½nyDa lévĩ értékek a leIoRtKm½lKsaDDak a korrózKó elkerØlése szemRontL½Dól
4
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A BWT Lavaslata szerKnt, amKkor a
fŅtĩvKzet eIyDen haszn½latK meleIvíz
rendszer vKzének meleIítésére Ks haszn½lL½k, ØIyelnK kell az Kvóvíz mKnĩséI
meItart½s½ra Az Kde vonatkozó
eWróRaK WnKós elĩír½sok '0
szaD½lyozz½k az Kvóvíz és fŅtésK víz
keveredését meIakad½lyozó szerelvények rendszerlev½laztók teleRítését
Az elĩír½s kKtér arra Ks, amKrĩl Iyakran meIfeledkezØnk, hoIy D½rmely
dadalékq meIv½ltoztathatLa a fŅtĩ
víz folyadékveszélyesséIK Desorol½s½t,
szØkséIessé téve íIy a szKmRlafalú
helyett a dWRlafalú hĩcserélĩ ½ltalK
rendszerlev½laszt½st
²nöknek, mKnt a fŅtésK rendszer kKvKtelezĩKnek és tervezĩKnek kell a &+0 '0   RontLa
szerKnt ezt a döntést az Øzemeltetĩ közvetlen védelme érdekéDen meIhoznKWk A 8&+   része
r½ad½sWl Rrefer½lLa a veIyszermentes, adalékokat nem tartalmazó fŅtĩvíz haszn½lat½t A fŅtésszerelĩnek KndokolnKa és dokWment½lnKa kell az adalékok haszn½lat½t ²014/ *   Ront ,
tov½DD½ t½LékoztatnKa kell a véIfelhaszn½lót
.&  lethal dose hal½los dózKs érték, amK meIhat½rozza, hoIy -es vaIy -ös veszélyesséIK
kateIórK½Da tartozKk-e a fŅtĩvíz és ez alaRL½n dönthetĩ el a meIfelelĩ hĩcserélĩ szKmRla vaIy
dWRla falú haszn½lata 'zt az értéket ½llatkísérletek útL½n ½llaRított½k meI, mely kØlönDséIet tesz a
mérIezĩ ésvaIy r½kkeltĩ és kKs mértékDen mérIezĩ eIészséIre k½ros anyaIok között
(elelĩsséItelLes tervezĩként vaIy kKvKtelezĩként s mWnkat½rsaKk és ØIyfeleKk eIészséIére való tekKntettel s v½lasszWk az eIészséIre ½rtalmatlan  enyhén ½rtalmas -es Klletve -as folyadék-kateIórK½t,
amK olyan víz, amK az emDerK eIészséIet nem vaIy csak kKs mértékDen veszélyeztetK /½s esetDen
a rendszer feltöltése csak sRecK½lKs óvKntézkedések mellet Lavasolt
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A leIfontosaDD, hoIy a fŅtésK rendszer tervezĩK, a fŅtésK rendszerek feltöltésétĩl kezdve a víz valamennyK ƂzKkaK és kémKaK nehézséIeKt KsmerLék - és tWdL½k, hoIy kell e DWktatókat elkerØlnK AmennyKDen DKztons½Ios meIold½st kív½n alkalmaznK, v½lassza a BWT ½ltal aL½nlott alacsony sótartalmú,
természetes fŅtĩvKzet, hKszen ez nem tartalmaz korrózKót okozó, kKcsaRód½sra haLlamos sókat
5aLnos méI ma Ks sokan azt IondolLWk, hoIy a víz valóL½Dan semmK kØlönöset nem Lelent &e tWdLa,
hoIy mKlyen kØlönleIes anyaIIal dolIozKk naR mKnt naR! ¥rdemes eIyszer kKcsKt közeleDDrĩl
meIƂIyelnK
/ert a víz eIy fantasztKkWs
anyaI /½s hasonlóan
kKs molekWl½Lú anyaIokkal
összehasonlítva a víznek m½r
- % körØl olvadnKa kellene
és - % -n½l m½r el kellene
R½roloInKa A víz eDDĩl a
szemRontDól Ks kØlönleIes
A vízDĩl készØlt LéI csak eIy
fantasztKkWsan maIas értéken
 % -n½l olvad és  %
fokKI folyadék

A víz rendkívØl maIas hĩt½roló kaRacKt½sa Ks valóL½Dan a kémKaK dnorm½kq meIsértése - azonDan a
(öldön az élet szemRontL½Dól Lelentĩs éIhaLlatK elĩnyöket eredményez 4övKden a víznek csaknem
valamennyK ƂzKkaK tWlaLdons½Ia vaIy eIyedK vaIy szélsĩséIes érték
Az emDerek sz½m½ra a víz az élet nélkØlözhetetlen eleme kortól fØIIĩen az emDerK szervezet
nedvesséItartalma  és  közöttK - maIa az emDerK test hĩszaD½lyozóLa Ks eIyDen, ½ltala a
norm½l testhĩmérséklet körØlDelØl  %
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• kKv½ló oldószer a sók, I½zok és m½s folyadékok sz½m½ra
• az ½tlaIosn½l maIasaDD hĩt½roló kaRacKt½s ezért haszn½lL½k a fŅtésK és a hŅtésK rendszerekDen a
meleI vaIy a hKdeI tov½DDít½s½ra
• rendelkezKk eIy kKvételesen maIas olvad½sRonttal és R½rolI½sK hĩvel ezen tWlaLdons½Iok mKatt
haszn½lL½k Réld½Wl R½roloItat½sos hŅtéshez vaIy a IĩztermelésDen
• tKszta form½Dan nem k½ros az emDerre, és a környezetet ƂIyelemDe véve ökolóIKaKlaI Ks
½rtalmatlan
#XÉ\½NVCN½PQUVWNCLFQPU½ICKOGNNGVVCXÉ\DK\QP[QUÒUU\GVGXĩKKUOCI[CT½\CVTCU\QTWNPCM
• a R* - érték naIymértékDen Defoly½solLa a korrózKós folyamatokat
• a mész-szénsav eIyensúly döntĩ fontoss½Iú a kĩkéRzĩdés sor½n
• a víz ½sv½nyK anyaI tartalma szKntén Defoly½solLa a korrózKót
Tov½DDra Ks marad a kérdés *oIy kerØlnek ezek az anyaIok a vízDe! A kémKaKlaI tKszta víz *1
két elemDĩl ½ll oZKIén és hKdroIén A természetDen azonDan nem létezKk kémKaKlaI tKszta víz
az esĩvíz a léIkörDĩl m½r felveszK töDDek között a széndKoZKdot %1  A víz mKközDen a talaLréteIeken ½tszKv½roI naIy mennyKséIŅ ½sv½nyK anyaIokkal IazdaIodKk 4éIKóktól fØIIĩen az KvóvízDen
helyKleI eltérĩ mennyKséIŅ oldott k½lcKWm, maInézKWm, vas, manI½n és tov½DDK anyaIok tal½lhatók
A fŅtésK rendszerekDen ezek az anyaIok technKkaK zavarokhoz vezethetnek ¥s csökkenthetKk a fŅtés
hatékonys½I½t
(ŅVÅUKTGPFU\GTGMGI[TGÒUU\GVGVVGDDGM
%sal½dK h½zak esetén a hĩtermelĩ eIy kKcsK, hatékony erĩmŅ %sak a Rontosan szaD½lyozott és öszszehanIolt technolóIKa DKztosítLa a maIas szKntŅ enerIKahatékonys½Iot
A fŅtĩvízDen elĩfordWló anyaIok közKsmert RroDlém½kat okozhatnak, mKnt Réld½Wl
• a fŅtĩtelLesítményt I½tló lerakód½sok
• korrózKós folyamatok
• korrózKós KszaRRal eltömĩdött alkatrészek
A fŅtésK víz mKnĩséIe eIyre fontosaDD½ v½lKk - a modern fŅtésK rendszerekDen nĩ a kerKnItetett víz
mennyKséIe, míI a fémfelØletek és a hĩcserélĩk anyaIvastaIs½Ia, valamKt vízterØlete eIyre kKseDD
lesz Tov½DDK RroDlém½t Lelent a rendszerDe felhaszn½lt anyaIok , eIyre DĩvØlĩ Ralett½La vörös-,
s½rIaréz, alWmínKWm, acél, mŅanyaI 
/½r a fŅtésK rendszer elsĩ feltöltése döntĩ fontoss½Iú lehet a Derendezés hatékonys½Ia szemRontL½Dól, ak½r a telLes élettartamra vonatkozóan Ks
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Az WtóDDK KdĩDen eIyre IyakraDDan tal½lkozWnk alWmKnKWm, vaIy alWmKnKWm ötvözetŅ hĩcserélĩkkel ½Dra
AnyaIok
BKoƂlm
)KRsz
/ész-cement
/ész
4ozsdamentes acél
5zénacél
5½rIaréz
AlWmínKWm
4éz

 ½Dra

'nnek oka, hoIy tökéletes hĩ½tad½sK tényezĩLØk
mKatt a hĩleadó felØletet Lelentĩsen lehet csökAmK a vízkĩlerakód½st KlletK a leInaIyoDD
RroDlém½t az LelentK, hoIy a lerakód½s
nem eIyenletes a rendszer felØletén, hanem koncentr½lódKk a hĩ½tadó felØletére
Az hoIy, ez valóL½Dan mennyK lerakódó
anyaIot Lelent, azt az ½Dr½n RróD½lLWk
érzékeltetnK

kentenK kKseDD DeéRítésK méret , valamKnt az
elĩ½llít½sK költséIe Ks alacsonyaDD A hĩcserélĩ
felØletén kKalakWló vízkĩlerakód½s azonDan Lelentĩsen rontLa a hĩ½tad½st ½Dra
Az alWmínKWm hĩvezetĩ kéResséIe
kb. 220 W/ m2K
XÉ\MĩPÅNMØN

kb. 40-50 W/ m2K
OOGUXÉ\MĩGUGVÅP

kb. 20-30 W/ m2K
OOGUXÉ\MĩGUGVÅP

VNCIQUMĩXCUVCIU½I
5 QPM

10 QPM

15 QPM

 l

, mm

, mm

, mm

l

, mm

, mm

, mm

 l

, mm

, mm

, mm

 l

, mm

, mm

, mm

½DTC
8É\MĩXCUVCIU½ICNCMWN½UCCJĩEUGTÅNĩDGP a keményséI
és a rendszer térfoIat fØIIvényéDen 8&+  alaRL½n

 ½Dra

A dkörnyezetkímélĩ, veIyszermentes fŅtĩvízq
IarancKa arra, hoIy nem v½lnak kK Delĩle zavaró lerakód½sok A telLesen l½Iyított , onk alattK vízzel azonDan vKIy½znK kell a R*-értékének
saL½toss½Ia mKatt

A kKs felØletŅ hĩcserélĩn a lerakód½s azért
Kntenzív, mert eIyrészt ott a leImaIasaDD
a hĩmérséklet, m½srészt a m½r kKalakWlt

A korszerŅ fŅtésK rendszerek esetén elsĩsorDan
acél- és rézanyaIokat haszn½lnak, azonDan a

vízkĩ felØletére a tov½DDK lerakód½sok

kaz½ntechnolóIK½Dan eIyre IyakraDDan LelenKk meI alWmínKWmot tartalmazó hĩcserélĩ Ks

könnyeDDen alakWlnak kK, mKnt eIy sKma
felØlet esetén ' két tényezĩ hat½s½ra a
hĩcserélĩk kemény víz esetén könnyen eltömĩdhetnek
8

(ontos, hoIy tWdLWk mKnden eIyes anyaI rendelkezKk eIy olyan oRtKm½lKs R*- tartom½nnyal,
amelyDen az anyaI védett a korrózKóval szemDen  ½Dra 

R*- terØletek
AlWmímKWm
4éz

Acél

½DTC d8édettq R*-terØletek kØlönDözĩ anyaIok esetén

2élda a R*-érték v½ltoz½sokra

+vóvíz  o%

TelLesen sótalanított víz  o%

o

.½Iyított víz  %

o

o

+vóvíz  %
 hét múlva

o

.½Iyíott víz  %
 hét múlva

TelLesen sótalanított víz  %
 hét múlva

½DTC R* - érték v½ltoz½sok fŅtĩvízkezeléstĩl fØIIĩen

-ondenzvíz kondenz½cKós kaz½nDól
1laL

semleIes

eIyre Knk½DD savas

AkkWmWl½tor
sav
sósav

kondenz½cKós

)½z

*½ztart½sK ecet
%Ktrom sav

'sĩvíz

½DTC TKRKkWs R* - értékek

eIyre Knk½DD lúIos

AmmónKa

+vóvíz
TenIervíz

-lórtartalmú tKsztító
0½tronlúI

A kØlönDözĩ fŅtĩvíz elĩkészítések R*-értékre Iyakorolt hat½sa a  ½Dr½n DemWtatott LelenséIDen ƂIyelhetĩ meI 'zek
a v½ltoz½sok a veIyészek sz½m½ra könynyen érthetĩek kWlcsszavak reLtett lúIoss½I, szaDad szén-dKoZKd, stD  'z az
oka annak, amKért a 8&+   része
a R*-érték mérést kD  hét Wt½n elĩírLa
A R*-érték v½ltoz½sok nem csWR½n az
anyaI felØletére korrózKó lehetnek k½ros hat½ssal, l½sd  ½Dra Az emDerek
sz½m½ra Ks fontos a meIfelelĩ R*-érték
©Iy Réld½Wl az emDerK Dĩr, a kórokozók
ellenK védelem mKatt eIyhén savas R*érték ,  'zt a savköRRenyt a szaRRanos víz tönkreteszK 'zért a modern
mosakodó krémek R* értékét kD  és
, közé ½llítL½k De Az emDerK Iyomor
ny½l-kah½rty½La  R*-értékKI ellen½lló,
hKszen a Iyomorsav eIy szerves savhoz hasonlítható aktív *a a Iyomorsav
kKléR a nyelĩcsĩDe IyomoréIés , meIlehetĩsen f½Ldalmas érzés, mert a nyelĩcsĩ nem rendelkezKk Klyen R*- értékkel
A R*-értékek, melyek az alWmínKWm sz½m½ra nem krKtKkWsak Réld½Wl , - ,
közöttK értékek , az acél és a rézalkatrészekre azonDan krKtKkWsak lehetnek
Az oldott réz rézKonok alWmínKWmkomRonenseknél eIy fokozott rézKndWk½lta
alWmínKWmkorrózKóhoz vezethet, és mKnt
Ksmert, acél alkatrészek sem alkalmazhatók savas R*-tartom½ny esetén 5avas
R* érték esetén, az acél anyaI védelmérĩl IondoskodnK kell

Az érvényes 8&+   része, ak½rcsak annak LoIelĩdLe, a mKnKm½lKs R*-értéknek a ,-t hat½rozta meI 'nnél a R*-értéknél alKI van szén-dKoZKd a vízDen 'z meIakad½lyozza a telLes fŅtésK
rendszerDen a korrózKós anyaIok a szén-dKoZKd ½ltal oldott fémek - kKvéve az alWmínKWm fŅtésK
felØletekhez való ½raml½s½t ott a vízkĩhöz hasonló kKv½l½s½t 
A tökéletes fŅtĩvíz a telLes rendszer tekKntetéDen Deleértve az alWmínKWm alkatrészeket Ks eIy tKszta,
½sv½nyK anyaIoktól és I½zoktól mentes víz (ontos, hoIy az oldott I½zokat oZKIén, nKtroIén és
szén-dKoZKd Ks elt½volíts½k A rendszer meIfelelĩ léItelenítése kKemelt fontoss½Iú 'z akkor a leIhatékonyaDD, amKkor ØzemK hĩmérsékleten teh½t fŅtésK hĩmérséklet  %o léItelenítKk, amK kötelezĩ
mŅvelet mKnden eIyes ØzemDehelyezéskor
Az alacsony sótartalmú víz teh½t mKnden rendszer sz½m½ra meIfelelĩ alWmínKWm alkatrészeket
tartalmazó rendszer esetén RedKI elenIedhetetlen

9

$96CNCEUQP[UÏVCTVCNOÖVGTOÅU\GVGUHŅVĩXÉ\
MQPEGREKÏOGN[CVGNLGUMÒTŅDK\VQPU½IQVU\QNI½NLC
A fŅtĩkör feltöltése és a fŅtésK rendszer tKsztít½-

Az  s  léRésDen elvéIzett teendĩk a leIna-

sa csak akkor lesz meIfelelĩ és sKkeres, ha a
vízkĩ és korrózKó ellenK védelemre vonatkozó

IyoDD DKztons½Iot Iarant½lL½k

elĩír½sokat a cKrkWl½cKós rendszeren DelØl
tényleIesen De Ks tartL½k

#HŅVĩXÉ\ÅTVÅMGKPGMLGN\ĩN½ORCTGPFU\GTG
5ÏU\GIÅP[XÉ\GUGVÅP 



0CI[UÏVCTVCNOÖXÉ\GUGVÅP

R*ÅTVÅM

R*ÅTVÅM

8G\GVĩMÅRGUUÅI5EO5EO

8G\GVĩMÅRGUUÅI5EO5EO

R*ÅTVÅM

R*ÅTVÅM

8G\GVĩMÅRGUUÅI5EO5EO 

8G\GVĩMÅRGUUÅIs5EO

(GPVKGMVĩNGNVÅTĩÅTVÅMGMGUGVÅP

(GPVKGMVĩNGNVÅTĩÅTVÅMGMGUGVÅP

JÅVOÖNXCDCTP½UU\ÉPŅNGU\CXÉ\

JÅVOÖNXCDCTP½UU\ÉPŅNGU\CXÉ\

A BWT azonDan méI arra az esetre Ks meIfelelĩ módszert dolIozott kK, ha az értékek az elĩírtaktól
eltérĩek lennének 'zeket a módszereket a IyakorlatDan m½r réIóta alkalmazz½k
AlWmínKWm és alWmínKWm ötvözet rendszer elem
alkalmaz½sa esetén

10

,ellemzĩen acél rendszeranyaI esetén

¶VOWVCVÏCHŅVĩXÉ\GNNGPĩT\ÅUÅJG\
R*ÅTVÅMÅUXG\GVĩMÅRGUUÅIRNUÏU\GIÅP[XÉ\GUGVÅn
GVĩMÅRGUUÅIRNUÏU\GIÅP[XXÉ\GUGVÅn
R*ÅTVÅM

R*ÅTVÅMOÅTÅUGJÅVGNVGNVÅXGN

ÅXGNVGNVÅXGNMCTDCPVCTV½U
CNMCNO½XCNGNNPGĩTK\PKMGNN



R*ÅTVÅM

R*ÅTVÅM

R*-érték  
vaIy 



R*-érték  

/Kntavételek a cKrkWl½-

8É\OKPVC

cKós rendszerDĩl

U\GOTGXÅVGNG\ÅUG

*aIyLon kKfolynK - l
fŅtĩvKzet, maLd Wt½na
veIyen mKnt½t

/érLe, és dokWment½lLa a fŅtĩvíz R*
és vezetĩkéResséI
értékét a helyszínen
-ØldLe el a vízmKnt½t
eIy akkredKt½lt laDor
sz½m½ra

*a a szín s½rIa  Darna

8É\DGPQNFQVVQZKIÅPQMQ\VCMQTTÏ\KÏNGJGVĩUÅIÅPGMMK\½T½UC
*elyesen méretezte a t½IWl½sK
tart½lyokat!
0Kncs e ½tszakadva a memDr½n!
0Kncs e leveIĩDeszKv½rI½s!
Az Wt½ntöltött mennyKséI meIhaladLa a rendszer térfoIat½nak
-½t!

5or kerØlt-e a fŅtĩvíznek KnhKDKtorokkal való kezelésére és ha KIen,
mKkor és mKlyen termékekkel!
(aIy½sI½tló szerekkel való
érKntkezés lehetĩséIe fenn½ll-e
Detöltĩ csövek, feltöltĩ szKvatytyúk, stD esetén ! *ívLa BWT-s
kaRcsolattartóL½t

töDlítették veIyszerekkel a
rendszert, ha KIen, mKlyen veIyszerekkel!

#XG\GVĩMÅRGUUÅIVÖNNÅRÅUGGUGVÅPJÉIÉV½UUCN C\C\CHŅVĩXÉ\NGGPIGFÅUÅXGN
ÅUUÏU\GIÅP[XÉ\WV½PVÒNVÅUÅXGN XCI[CUQTDCU\GTGNVUÏVCNCPÉVÏDGTGPFG\ÅU
UGIÉVUÅIÅXGNDG½NNÉVJCVÏCMÉX½PVUÏVCTVCNQO-ÅTFÅUGKMMGNXCI[RTQDNÅO½KMMCN

XG\GVĩMÅRGUUÅI

MGTGUUGPGMDGPPØPMGVCCU\ÒNFU\½OWPMQP
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0ÅJ½P[U\ØMUÅIGUNÅRÅUCJJQ\JQI[CHŅVÅUU\GTGNĩMOWPM½LWMDCPUKMGTGUGMNGI[GPGM
#HŅVĩDGTGPFG\ÅUVGI[TGPFU\GTPGMMGNNVGMKPVGPK
A rendszer s azaz a szKsztéma s szó óIöröI eredetŅ, Lelentése
dkéRzĩdményq, dösszerakottq vaIy dösszekaRcsoltq (ontos, hoIy eIy
rendszer eIyes elemeK összesséIØkDen úIy KlleszkedLenek eIym½shoz,
hoIy eIy DKzonyos feladathoz vaIy célhoz kötött eIyséIként lehessen
r½LWk tekKntenK
A fŅtésszerelĩk a meIrendelĩKknek sKkerrel tartoznak, míI a termékfelelĩs-

Napkollektorok

séI értelméDen eIyedK kKvKtelŅ rendszereket hoznak létre, hKszen kØlönféle
termékeket, azaz alkatrészeket, eIym½ssal komDKn½lva alakítanak kK eIy
rendszerré A fŅtĩvíz, hĩ½tadó közeIként szKnte valamennyK alkatrészen
keresztØl ½ramlKk, melynek hat½sa a rendszer anyaIaKra, a fŅtésszerelĩ
döntésétĩl Ks fØII

#U\CMGODGTGMTGJ½TWNÏHGNGNĩUUÅIC\CN½DDKCMTCVGTLGFMK
#\GI[GUVGTOÅMGMU\CMU\GTŅMQODKP½N½UC
#VGTOÅMGMU\CMU\GTŅDGU\GTGNÅUG
A folyadék-kategória kiválasztása és a kiválasztás indokolása, valamint az
KXÏXÉ\ÅUCMÒTP[G\GVXÅFGNOG
Ak½r eIyetlen alkatrész cseréLe esetén Ks ellenĩrKznK kell, hoIy a rendszer,
mKnt eIész, az azt tartalmazó eIyséIek összeférhetĩséIének eleIet téve
mŅködKk-e *a Rl eIy úL kaz½nt vaIy lemezes hĩcserélĩt éRítØnk De a
rendszerDe, tKszt½znK kell, hoIy a meIlévĩ fŅtĩvíz mKnĩséIe az úL elemekkel összeférhetĩ-e ©Iy az erĩsen elKszaRosodott vaIy korrod½ló hat½sú víz
nem LWthat De a fŅtésK rendszer úLonnan Deszerelt elemeKDe
A fŅtĩvíz mKnĩséIére vonatkozó érvényes mŅszakK elĩír½sokat 8&+ 
 és  laRLa tartalmazza

Paraméter

FW 510

8&+

1-es gyártó

GUI[½TVÏ

3-as gyártó

pH-érték

9 - 10,5



7-9

7-9

7,5 - 9

10 - 1500

< 1500

> 50 < 600

10 - 500

10 - 500

NH3 OIN

-

nincs érték

< 0,5

,00

,00

(G OIN

< 0,10

nincs érték

< 0,5



0

H5 OIN

< 0,03

nincs érték

< 0,05

< 0,05

< 0,05

8G\GVĩMÅRGUUÅI
μ5EO
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6+5<6©65('.6².6¥5

#VGTOÅMGMOGIHGNGNĩ
kombinációja

(TKUUXÉ\½NNQO½U

BWT - AQA perla
8ízl½Iyító Derendezés

BWT - AQA therm SLA
+szaR és leveIĩ
lev½lasztó

HŅVÅUKTGPFU\GT
Puffertartály

 %

 %

 %

7606².6¥5
BWT - AQA therm HFB / HES
#HŅVÅUKTGPFU\GT
HGNVÒNVÅUGRÏVXÉ\\GN
rendszerszétválasztás

#OGPP[KDGP C HŅVÅUK U\CMGODGT C UÏVCTVCNOÖ GNL½T½UK OÏFU\GT OGNNGVV FÒPV
ƂI[GNGODG MGNN XGPPKG C  XG\GVĩMÅRGUUÅITG XQPCVMQ\Ï GNĩÉT½UQMCV VQX½DD½
DK\VQUÉVCPKC MGNN JQI[ EUCM PCI[QP MKU OGPP[KUÅIŅ U\WNH½V ÅU PKVT½VVCTVCNQO
NGI[GPCHØVĩXÉ\DGP#\CNWOÉPKWOÒVXÒ\GVDĩNMÅU\ØNVTCFK½VQTQMEUCRVGNGRGM
OKCVVKUHQPVQUJQI[C\GNĩTGOGIJCV½TQ\QVVÅTVÅMGMGV RNR*ÅTVÅM DGVCTVU½M
ÉI[PGOÅTJGVKĩMGVOGINGRGVÅU

15

2raktKkWs útmWtató a sKkerhez
vezetĩ úthoz

16

AQA therm koncepció
ÁTTEKINTÉS
4. FELTÖLTÉS ÉS UTÁNTÖLTÉS
A rendszer feltöltéséhez Ks

1. BIZTONSÁG A
FOLYAMATOS KÉPZÉSEKNEK
-²5<²0*'6Ĩ'0
A BWT ½ltal szervezett tov½DDkéRzések seIítséIével
meIDízható Knform½cKókkal
foI rendelkeznK fŅtĩvíz

haszn½lLa a BWT Derendezését Az alacsony
sótartalmú,
természetes víznek
köszönhetĩen
naIyoDD
hatékonys½I

'..'0Ĩ4<¥5¥5
DOKUMENTÁLÁS

és DKztons½I
érhetĩ el

A fŅtésK rendszerDen
mKnden eIyes léRését
dokWment½lnK kell - Kde½lKs

tém½Dan

ehhez az AQA therm
rendszer nyomtatv½ny

(ń6Ĩ8©<'.'/<¥5
'.Ĩ('.6¥6'.'
*aszn½lLa a BWT vízelemzĩ
szettLeKt az elL½r½sok elĩtt

6+5<6©65¥5/155
-észítse
elĩ a fŅtésK
rendszert alaRosan a BWT
alacsony
sótartalmú
elL½r½s½hoz

6'.'2©6¥5760+
5<'48©<5<1.).6#65
.¥)6'.'0©6Ĩ)<6#.#0©6¯
¥5+5<#2.'8.#5<6¯
A természetes 2* érték
eléréséhez, mely meIfelel a
szaDv½nynak

A BWT szervKz- és
ØIyfélszolI½lata védelmet
DKztosít az ²n sz½m½ra Ks
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Praktikus útmutató a
UKMGTJG\XG\GVĩÖVJQ\
*QI[CPL½TLWPMGNÖLHŅVÅUKTGPFU\GTGMGUGVÅP!
1

#VÒNVĩÅUCRÏVXÉ\OKPĩUÅIÅPGMOGIJCV½TQ\½UC&+0'0
U\CDX½P[U\GTKPVKHQN[CFÅMMCVGIÏTKCƂI[GNGODGXÅVGNÅXGN
A kiv½lasztott alaRanyaIoktól, a kaz½n telLesítményétĩl, a haszn½lati meleIvíz
elĩ½llít½s½tól és a nyersvíz minĩséIétĩl fØIIĩen kell
meIhat½rozni, hoIy milyen leIyen a töltĩ- és a Rótvíz minĩséIe.



(GNVÒNVÅUVÒDNÉVÅU
A léIDWDorékok elkerØlése érdekéDen s maxim½lis Øzemi hĩmérséklet mellett s el
kell véIezni a rendszer telLes léItelenítését.

3

PQVGPEK½NMKGI[GPNÉVÅUOÅTÅUÅUFQMWOGPV½EKÏ
1. A Rotenci½l-kieIyenlítés ellenĩrzése és csatlakoztat½sa
2. A kerinIĩ víz vezetĩkéResséIének ellenĩrzése 80 S/cm alatt .
3. A fŅtési rendszerDe töltött víz mennyiséIének és vezetĩkéRessé
Iének az Øzemeltetési naRlóDan történĩ dokWment½l½sa

4

JÅVGNVGNVÅXGNXÅI\GVVGNNGPĩT\ÅU
1. A R*-érték és a vezetĩkéResséI ellenĩrzése és dokWment½l½sa
2. Az éves ellenĩrzést maI½Dan foIlaló karDantart½si szerzĩdés
felaL½nl½sa és meIkötése

5

'NNGPĩT\ÅUÅUFQMWOGPV½N½UÅXGPVGGI[U\GT
0yom½start½s, R*-érték, vezetĩkéResséI és a Rótvíz mennyiséIe
az elL½r½smód meIfelel a 8&+ 2035 sz. elĩír½s 1. és 2. laRL½n írtaknak.
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*QI[CPL½TLWPMGNCO½TOGINÅXĩHŅVÅUKTGPFU\GTGMGUGVÅP!
1

#\CFQVVXÉ\OKPĩUÅIGNNGPĩT\ÅUG
8ezetĩkéResséI, R*-érték mérése



6KU\VÉV½U½VÒDNÉVÅU
A meIlévĩ rendszerDen lévĩ víz minĩséIétĩl fØIIĩen kell elvéIezni.

3

#VÒNVĩÅUCRÏVXÉ\OKPĩUÅIÅPGMOGIJCV½TQ\½UC&+0'0U\CDX½P[U\GTKPVK
HQN[CFÅMMCVGIÏTKCƂI[GNGODGXÅVGNÅXGN
A kiv½lasztott anyaIminĩséIektĩl, a kaz½n telLesítményétĩl és a nyersvíz
minĩséIétĩl fØIIĩen kell meIhat½rozni, hoIy milyen leIyen a töltĩ- és a Rótvíz
minĩséIe, maLd RediI a meIhat½rozott értéket kell alkalmazni.

4

(GNVÒNVÅU½VÒDNÉVÅU
A I½zR½rn½k és léIDWDorékok elkerØlése érdekéDen s maxim½lis Øzemi
hĩmérséklet mellett s el kell véIezni a rendszer telLes léItelenítését.

5

2QVGPEK½NMKGI[GPNÉVÅUOÅTÅUÅUFQMWOGPV½EKÏ
1. A Rotenci½l-kieIyenlítés ellenĩrzése és csatlakoztat½sa
2. A kerinIĩ víz vezetĩkéResséIének ellenĩrzése S/cm
3. A fŅtési rendszerDe töltött víz mennyiséIének és vezetĩkéResséIének az Øzemeltetési naRlóDan történĩ dokWment½l½sa.

6

JÅVGNVGNVÅXGNXÅI\GVVGNNGPĩT\ÅU
1. A R*-érték és a vezetĩkéResséI ellenĩrzése és dokWment½l½sa
2. Az éves ellenĩrzést maI½Dan foIlaló karDantart½si szerzĩdés felaL½nl½sa
és meIkötése.

7

'NNGPĩT\ÅUÅUFQMWOGPV½N½UÅXGPVGGI[U\GT
0yom½start½s, R*-érték, vezetĩkéResséI és a Rótvíz mennyiséIe.
az elL½r½smód meIfelel a 8&+ 2035 sz. elĩír½s 1. és 2. laRL½n írtaknak.
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6+5<6©6¯'5<-²<²HŅVÅUKTGPFU\GTGMJG\
Ahhoz, hoIy eleIet tWdLon tenni termékszavatoss½Ii és t½Lékoztat½si kötelesséIének, minden
fŅtésszerelĩnek ellenĩriznie kellene a fŅtĩvíz minĩséIét a rendszer felúLít½sa vaIy az alkatrészek
cseréLe elĩtt.
,oIi szemRontDól WIyanis ĩ a felelĩs a fŅtési rendszer eIyes részeinek meIfelelĩ komDin½l½s½ért és
a rendszer DeØzemeléséért is.
*CEUWR½PCNMCVTÅU\EUGTGVÒTVÅPVCDGTGPFG\ÅUPGMC\VMÒXGVĩGPKUOŅMÒFPKGMGNN

*4#*$#8'

/Q4Q /QDKN41

(+);'.'/'..'0Ĩ4+<<'
#VKU\VÉVÏU\GTGMJCU\P½NCVCMQTCOGUVGTHGTGNGNĩUÅIGJQI[OKPFGPVOÅIGI[U\GT½VÒDNÉVUGP
#VKU\VCXÉ\PGOLGN\KJQI[CU\GTXGUCP[CIQMCVGNV½XQNÉVQVV½M

20

('.6².6¥5+'5<-²<²-

AQA Therm HES

M
Ministil
inistil

/Q4Q
/Q /QDKN41

/Q4QGNĩP[GK
0KPEUU\ØMUÅIU\½OÉV½UQMTCPKPEUI[CPVCEUGTGTÒXKFGDDOWPMCKFĩ CWVQOCVKMWUHGNVÒNVÅU VGNLGUCNMCNOC\MQF½UCU\ØMUÅIGUXÉ\OGPP[KUÅIJG\#VKU\VÉVCPFÏTGPFU\GTGMGNĩOQU½U½JQ\KUHGNJCU\P½NJCVÏ #\KU\CRÅU
C\CFCNÅMCP[CIQMGNV½XQNÉV½UC 

21

('.6².6¥5+'5<-²<²A helyes feltöltés érdekéDen v½lassza a meIfelelĩ rendszertöltĩ armatúr½t

1 #\ÖLQPPCPDGU\GTGNVLCXÉVQVVXCI[MKEUGTÅNVHŅVÅUKTGPFU\GTGMÅXGUHGNVÒNVĩXÉ\
OGPP[KUÅIÅPGMU\½OÉV½UCKNNDGEUNÅUG
RNMC\½PÅX GI[KNNMÅVNCM½UQUEUCN½FKJ½\CMGUGVÅP
OKPZ M9 NM9NGUGVÅP



O3

OCZ



O3



O3

5 Z N







Z N ZN2WHHGTVCTV½N[
Z N RCFNÏHŅVÅU
 ZN2WHHGTVCTV½N[



O3
²UU\GUGP O3

2 /GN[GMC\²PHĩCNMCNOC\½UKVGTØNGVGKÅUVGXÅMGP[UÅIKMÒTGK!
 Berendezések Iy½rt½sa
 Alkatrészek cseréLe és Derendezések felúLít½sa

22

MDO3

#UKMGTMWNEUCJCV½TQ\\WMOGICOGIHGNGNĩHGNVÒNVĩGU\MÒ\ÒMGV
6ÒNVĩXÉ\OGPP[KUÅI

¶,$'4'0&'<¥5

*'.;4'..©65

O3C /QDKNN½I[ÉVÏ
AQA Therm HES

MINISTIL
/QDKNN½I[ÉVÏ

O3C HBA 100 VE
AQA Therm HES

/QDKNN½I[ÉVÏ
-.(U\ŅTĩ

O3CÅU

MoRo
Ro

HBA/HRA-VE
MoRo
oRo
o

TIPP
#VKU\VÉVÏDGTGPFG\ÅUGMGNNGP½NNPCMCOCICUJĩOÅTUÅMNGVPGMÉI[CHGNVÒNVÅUJG\ÅUCDGNUĩVKU\VÉV½UJQ\
KUJCU\P½NJCVLCĩMGV#\GU\MÒ\ÒMCJCU\PQUÅNGVVCTVCOWV½PNGÉTJCVÏM

23

7606².6Ĩ4'0&5<'4'ƂZGPVGNGRÉVGVV

HES
HFB
#\KXĩXÉ\TGPFU\GTJG\U\ØMUÅIGU
XÅFGNGO KXÏXÉ\XÅFGNGO C
visszaáramlás megakadályozásához
ÅUCHŅVÅUKMÒTOGIJKD½UQF½UCGNNGP
4GPFGNGV&+0&+0'0
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WV½PVÒNVĩTGPFU\GTGM
NCKI

HHES adapter
NC

25

Sószegény eljárások: 1ZKIÅPVCTVCNQOOIN
#HŅVÅUKTGPFU\GT
#NWOÉPKWOCNWOÉPKWOÒVXÒ\GVGMCEÅNTÅ\TÅ\ÒVXÒ\GVQZKIÅPFKHHÖ\KÏOGPVGUOŅCP[CIQM
anyaga
Kazánok névleges
VGNLGUÉVOÅP[G

M9


M9

-Ò\RQPVKHŅVÅUGUMC\½PQMXCI[TGPFU\GTGMHŅVÅUKVCTV½N[QMMCN
GNGMVTQOQUHŅVĩGNGOGMMGN
A berendezés speci-

A berendezés

#DGTGPFG\ÅUURGEKƂ-

ƂMWUVÅTHQICVC
N-9

URGEKƂMWUVÅTHQICVC
N-9

kus térfogata
t 50 l/KW

Keménység

Keménység

Keménység

> 16,8°nk

 PM

> 0,11°nk

Keménység
 PM

5ÏVCNCPXÉ\
A lerakódások
elkerülése

('.6².6¥5
/KPKUVKN
/Q4Q

5ÏVCNCPXÉ\
('.6².6¥5

7606².6¥5
#3#VJGTO54%DGVÅV

A korrózió
elkerülése

/KPKUVKN
/Q4Q

7606².6¥5
#3#VJGTO54%DGVÅV

pH-érték 8,0 - 8,5 < 100 μS/cm
MeIfelelĩen kiv½lasztott és évente ellenĩrzött t½IWl½si tart½ly vaIy nyom½startó rendszer.

'NNGPĩT\ÅUÅU
dokumentáció

Feltöltĩ- és Wt½ntöltött víz mennyiséIe
8ezetĩkéResséI, R*-érték, keményséI

'NNGPĩT\ÅUK
intervallum

8 - 12 hét a DeØzemelés Wt½n
MaLd évente eIyszer

5ÏU\GIÅP[GNL½T½UQMP½NCd-QORNGVVRTQITCOqOKPFGPHŅVÅUHGNVÒNVÅUÅUGI[ÅDKIÅP[GUGVÅP









4endszerlev½lasztó
FinomszŅrĩ
8ízóra
0yom½scsökknetĩ
8'-2atron
8eIyszerszívó Iarnitúra
%satlakoz½s technika
8ízkeményséI mérĩ

-CRCEKV½UPMGUGVÅP
26

#3#VJGTO54%

/KPKUVKN

/Q4Q

MDN

MDO3

NJKI


M9

M9

Keménység
> 8,4°nk

Keménység
> 0,11°nk

5ÏVCNCPXÉ\

5ÏVCNCPXÉ\
7606².6¥5

('.6².6¥5
/KPKUVKN
/Q4Q

/KPKUVKN

('.6².6¥5
/KPKUVKN
/Q4Q

7606².6¥5
/KPKUVKN

pH-érték 8,0 - 8,5 < 100 μS/cm
MeIfelelĩen kiv½lasztott és évente ellenĩrzött t½IWl½si tart½ly vaIy nyom½startó rendszer.
Feltöltĩ- és Wt½ntöltött víz mennyiséIe
8ezetĩkéResséI, R*-érték, keményséI
8 - 12 hét a DeØzemelés Wt½n
MaLd évente eIyszer

¸);'.,'0 4



8ízóra és rendszerlev½lasztó DeéRítése
Az '0 11 és &+0 188 szaDv½nyok Detart½sa



¸zemeltetési naRló vezetése
27

Sótartalmú eljárások: 1ZKIÅPVCTVCNQOOIN
#HŅVÅUKTGPFU\GT
#EÅNÒPVÒVVXCUTÅ\TÅ\ÒVXÒ\GVFKHHÖ\KÏ½NNÏOŅCP[CIQM
anyaga
Kazánok névleges
VGNLGUÉVOÅP[G

M9


M9

-Ò\RQPVKHŅVÅUGUMC\½PQMXCI[TGPFU\GTGMHŅVÅUKVCTV½N[QMMCN
GNGMVTQOQUHŅVĩGNGOGMMGN
A berendezés speciƂMWUVÅTHQICVC

A berendezés
URGEKƂMWUVÅTHQICVC

N-9

N-9

#DGTGPFG\ÅUURGEKƂkus térfogata
t 50 l/KW

Keménység

Keménység

Keménység

> 16,8°nk

 PM

> 0,11°nk

Keménység
 PM

.½I[ÉVQVVXÉ\
A lerakódások
elkerülése

('.6².6¥5
/QDKN
/Q-G

.½I[ÉVQVVXÉ\
('.6².6¥5

7606².6¥5
#3#VJGTO*4%DGVÅV

A korrózió
elkerülése

/QDKN
/Q-G

7606².6¥5
#3#VJGTO*4%DGVÅV

R*ÅTVÅM μS/cm
MeIfelelĩen kiv½lasztott és évente ellenĩrzött t½IWl½si tart½ly vaIy nyom½startó rendszer.

'NNGPĩT\ÅUÅU
dokumentáció

Feltöltĩ- és Wt½ntöltött víz mennyiséIe
8ezetĩkéResséI, R*-érték, keményséI

'NNGPĩT\ÅUK
intervallum

8 - 12 hét a DeØzemelés Wt½n
MaLd évente eIyszer

5ÏVCTVCNOÖGNL½T½UQMP½NCd-QORNGVVRTQITCOqOKPFGPHŅVÅUHGNVÒNVÅUÅUGI[ÅDKIÅP[GUGVÅP









4endszerlev½lasztó
FinomszŅrĩ
8ízóra
0yom½scsökknetĩ
8'-2atron
8eIyszerszívó Iarnitúra
%satlakoz½s technika
8ízkeményséI mérĩ

-CRCEKV½UPMGUGVÅP
28

#3#VJGTO*4%

/QDKN

/Q-G

MDNN

MDO3

MDO3

8#5


M9

M9

Keménység
> 8,4°nk

Keménység
> 0,11°nk

.½I[ÉVQVVXÉ\

.½I[ÉVQVVXÉ\
7606².6¥5

('.6².6¥5
/Q-G

8#5

('.6².6¥5
/Q-G

7606².6¥5
8#5

R*ÅTVÅM μS/cm
MeIfelelĩen kiv½lasztott és évente ellenĩrzött t½IWl½si tart½ly vaIy nyom½startó rendszer.
Feltöltĩ- és Wt½ntöltött víz mennyiséIe
8ezetĩkéResséI, R*-érték, keményséI
8 - 12 hét a DeØzemelés Wt½n
MaLd évente eIyszer

¸);'.,'0 4



8ízóra és rendszerlev½lasztó DeéRítése
Az '0 11 és &+0 188 szaDv½nyok Detart½sa



¸zemeltetési naRló vezetése
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('.6².6Ĩ6+5<6©6¯'5<-²<²/QDKNG(QTFÉVQVVQ\OÏ\KUDGTGPFG\ÅU/Q4Q

RG 17

A moDil fordított ozmózis Derendezés helytĩl fØIIetlenØl ioncserélt víz Iy½rt½s½ra Réld½Wl
fŅtési és hŅtési rendszerek feltöltésére. A készØlék közvetlenØl csatlakoztatható a nyilv½nos
vízell½t½shoz - elĩkezelés nem szØkséIes.
6ÉRWU

/Q4Q

2erme½tWm telLesítmény 15% -n½l

l/h

340-30

TelLesítmény felvétel

kW

0,55

8ízhĩmérséklet

%

5-25

-örnyezeti hĩmérséklet

%

5-40

*½lózati csatlakoz½s

Mo4o 350

8/*z

MaIass½I/SzélesséI/MélyséI

230/50

mm

1250/600/50

TermékadatlaR

16.40

4GPFGNÅUKMÏF

71006

(ŅVÅUKTGPFU\GTVKU\VÉVÏDGTGPFG\ÅU*4#*$#8'4)
MoDil, mozIatható készØlék a haszn½lati meleIvíz rendszerek fŅtĩvízének tisztít½s½ra és
sótalanít½s½ra, valamint sótalan vízzel történĩ feltöltéshez és Wt½ntöltéshez *4A 8' a 8&+ 2035nek meIfelelĩen. *4A csak tisztít½shoz .
6ÉRWU

HRA

HRA VE

%

60

60

m /h

4,2

4,2

TermékadatlaR

16.50

16.50

4GPFGNÅUKMÏF

11374

11373

8íz-/-örnyezeti hĩmérséklet
TelLesítmény 0,2 Dar nyom½sesés esetén

*4A / *BA 8'

3

(ŅVÅUKTGPFU\GTHGNVÒNVĩDGTGPFG\ÅU/KPKUVKN4)
6ÉRWU
0évleIes csatlakozóméret
Max. Øzemi hĩmérséklet/nyom½s
Max. sótalanító telLesítmény
Sótalanító kaRacit½s

2

2

3/4“

3/4“

%/Dar

50/6

50/6

l/h

600

40

mol/reI

,5

1,8

&0

-ét reIener½l½s közti telLesítmény
10 nk-ú nyersvíznél

l/reI

2100

3600

20 nk-ú nyersvíznél

l/reI

1100

1800

30 nk-ú nyersvíznél

l/reI

00

1200

l

24

40

0yom½sesés 20 %-on

Dar

0,4

0,8

Max. Øzemi hĩmérséklet

%

50

50

tmérĩ

mm

230

250

TelLes maIass½I

mm

80

0

Sz½llít½si tömeI

kI

25

40

¸zemi tömeI

kI

2

50





+oncserélĩ Iyanta mennyiséIe

Ministil

4GPFGNÅUKMÏF
30

(ŅVÅUKTGPFU\GTHGNVÒNVĩDGTGPFG\ÅU/QDKNN½I[ÉVÏ4)
*ordozható vízl½Iyító Derendezés a fŅtési rendszer l½Iy vízzel történĩ feltöltéséhez. 'IyszerŅ
feléRítésŅ, kézi reIener½l½sú vízl½Iyító Derendezés. A reIener½l½s szØkséIesséIét a l½Iyított víz
keményséIellenĩrzése, valamint a l½Iyított víz mennyiséIének mérése alaRL½n lehet meIhat½rozni.
A kezelĩ feladata a reIener½l½shoz szØkséIes só mennyiséI Dehelyezése a DerendezésDe, valamnt
a reIener½l½si folyamat véIrehaLt½sa.
6ÉRWU

/QDKN

/QDKN

¸zemi téfoIat½ram

m3/h

0,4

0,6

Maxim½lis téfoIat½ram

m /h

0,8

1,0

3

²sszkaRacit½s 10 nk esetén

m3

4

8

¸zemi nyom½s max.

Dar

6

6

¸zemi hĩmérséklet

%

4-25

4-25

0yersvíz csatlakoz½s

3/4“

3/4“

-ezeltvíz csatlakoz½s

3/4“

3/4“

10

20

210 x 210 x 1200

230 x 230 x 1200

Töltet mennyiséIe

l

BeéRítési méretek

mm

MoDil 10/20/25/30

4GPFGNÅUKMÏF

(ŅVÅUKTGPFU\GTHGNVÒNVĩDGTGPFG\ÅU/QDKNN½I[ÉVÏ
6ÉRWU

/QDKN

/QDKN

¸zemi téfoIat½ram

3

m /h

1,0

1,2

Maxim½lis téfoIat½ram

m3/h

1,5

1,8

²sszkaRacit½s 10 nk esetén

m

10

12

¸zemi nyom½s

Dar

6

6

¸zemi hĩmérséklet

%

4-25

4-25

0yersvíz csatlakoz½s

3/4“

3/4“

-ezeltvíz csatlakoz½s

3/4“

3/4“

25

30

230 x 230 x 1200

250 x 250 x 1200

3

Töltet mennyiséIe

l

BeéRítési méretek

mm

4GPFGNÅUKMÏF

#XÉ\MG\GNĩI[CPVCXÅFGNOGÅTFGMÅDGPCDGTGPFG\ÅUGNÅGNĩU\ŅTĩDGTGPFG\ÅUDGÅRÉVÅUÅVLCXCUQNLWM

#3#VJGTO*'5HGNVÒNVĩCFCRVGT

RG 10

A fŅtési rendszerek szaDv½nyosított feltöltése az AQA therm *'S -sel.
AdaRter a Ministil 2atronhoz és az AQA therm *'S-hez csatlakoz½ssal.
6ÉRWU

#3#VJGTO*'5HGNVÒNVĩCFCRVGT
3/4“

Menetes csatlakoz½s
0évleIes nyom½s 20

Dar

4/40

tmérĩ

mm

AdaRter Ô 4,5 mm

TermékadatlaR
4GPFGNÅUKMÏF

16.04
84958

AQA therm *'S feltöltĩ adaRter
31

('.6².6Ĩ'5<-²<²-5<ń4Ĩ-
(ŅVÅUKTGPFU\GTHGNVÒNVĩMÅU\ØNÅM$96/Q-G4)
MoDil, mozIatható készØlék a fŅtési rendszerek sótalanított vízzel történĩ feltöltésére és
Wt½ntöltésére és a korrekciós veIyszerek eIyideLŅ Detöltésére és Rótl½s½ra a 8&+ 2035-nek
meIfelelĩen, valamint a 8dT¸8-ir½nyelvek Lavaslat½val összhanIDan.
A következĩkDĩl ½ll: Sótalanító Ratron, veIyszer szívó Iarnitúra, ƂnomszŅrĩ, rendszerlev½lasztó, nyom½scsökkentĩ, vízóra, 2 dD ƃexiDilis rozsdamentes acélcsĩ 7M 3/4ś x 1000
mm , csatlakozó a fŅtési rendszerhez, ASWatest vízkeményséI mérĩ teszt. Bekötéskész,
kézikocsira szerelt.

6ÉRWU
0évleIes nyom½s
8íz/-örnyezeti hĩmérséklet

/Q-G
Dar
max. %

%satlakoz½s
raml½si seDesséI kD.
-aRacit½s 20 nk esetén

Mo-e

MaIass½I/SzélesséI/MélyséI
Súly/¸zemi súly
4GPFGNÅUKMÏF

8
30/40

4ś

3/4

m /h

1,5

3

m3

5

mm

1220/500/600

kI

34/5


#3#VJGTO(ń6¥5+²$.©6Ĩ4'0&5<'451.#4²$.©6Ĩ4'0&5<'4

ÚJ

32

MoDil rendszer úL és DeéRített Derendezések mos½s½hoz komRresszor nélkØl
Masszív, csĩv½zas szerkezet, kényelmes hordozófØl az eIyszerŅ sz½llít½s érdekéDen
'lektronikWs vízmérĩ csak a *SA-n½l az öDlített mennyiséI ellenĩrzéséhez és
dokWment½l½s½hoz ²014M * 515-1
MeIDízható centrifWI½lis szivattyú
25 Şm-es szŅrĩzs½k a 30 literes tart½lyDan
MikroDiolóIiailaI Diztons½Ios kaRcsolat a tart½ly és a szivattyú között

5<ń4Ĩ-
#3#VJGTO-.(







RG 1

G ¾ Dis &0 150 naIyoDD ½tmérĩLŅ kérésre . A fŅtési- hŅtési rendszerek, haszn½lati víz és
iRari víz szŅrésére , valamint a fŅtési rendszerek teleRítéskor visszamaradt szennyezĩdések és
korróziós anyaIok kiszŅrésére.
²ntöttvas szŅrĩ '0 1561, '0-,. 1030 menetes csatalkoz½ssal G 2-iI
vaIy karim½s &0 65l
-iv½ló minĩséIŅ szŅrĩkos½r rozsdamentes acélDól szŅrĩszövet 1.451,
al½t½masztó test 1.4401
8ízszintes L½ratok, csatlakoz½sa azonos maIass½IDan
Gyorscsatlakozós szŅrĩfedél szersz½m nélkØl nyitható
.éItelenítĩ és leeresztĩ csavar
Standard-szŅrĩƂnoms½I 50 és 130 m tov½DDi szŅrĩDetétek, Rl. 25 m-es
kérésre
-ØlönDözĩ tartozékok m½Ineses Detét, nyom½skØlönDséI kiLelzĩ elérhetĩ

AQA therm KLF

csak z½rt hŅtési rendszerekhez
#3#VJGTO-.(O

G ¾“

G 1"

G 1 ¼“

G 1 ½“

)

&0 &0 &0 &0

TérfoIat½ram m/h

2,5

4,5

,0

10,0

18,0

30,0

40,0

0,0

165,0

SzŅrési felØlet cm

184

184

268

268

484

484

18

64

1835

Max. Øzemi nyom½s Dar

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Max. hĩmérséklet %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

BeéRítési hossz mm

15

15

14

14

20

310

343

356

480

TelLes maIass½I mm

208

208

24

24

321

321

408

4

65

5

5





1

25

42

45

10

Súly kI kD.

#3#VJGTO-.(O

G ¾"

G 1" G 1 ¼"

G 1 ½"

) &0 &0 &0 &0

TérfoIat½ram m/h

2,5

4,5

,0

10,0

18,0

30,0

40,0

0,0

165,0

SzŅrési felØlet cm

184

184

268

268

484

484

18

64

1835

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Max. hĩmérséklet %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

BeéRítési hossz mm

15

15

14

14

20

310

343

356

480

TelLes maIass½I mm

208

208

24

24

321

321

408

4

65

5

5





1

25

42

45

10

Max. ¸zemi nyom½s Dar

Súly kI kD.

#3#VJGTO-.(U\ŅTĩDGVÅVs

 ŞO

 ŞO

 ŞO

p pŞO

#3#VJGTO-.(U\ŅTĩDGVÅVs&0

 &0ŞO

 &0ŞO

&0ŞO

&0ŞO

#3#VJGTO-.(U\ŅTĩDGVÅV&0s&0

&0ŞO

&0ŞO

&0ŞO

&0ŞO

)ps)p

&0s&0

/½IPGUDGVÅV

&0

AQA therm KLF szŅrĩDetétek
0[QO½UMØNÒPDUÅIMKLGN\ĩ
)DKU&0

'-QPVCMV

'-QPVCMV

-CREUQN½UŜRMDDCT

-CREUQN½UŜRMDDCT
33

7606².6Ĩ4'0&5<'4'-
#3#VJGTO5.#sKU\CRÅUNÅIDWDQTÅMNGX½NCU\VÏ
6[R#3#VJGTO5.#

AQA therm SLA

%satlakoz½si méret

&0 20

&0 25

&0 32

4GPFGNÅUKMÏF







 *ĩ½llós½I: 0 %
 0évleIes nyom½s: 10 Dar
 %satlakozó méret: &0 25, BeéRítési hossz, ami a csavart is tartalmazza 184 mm
&0 32 BeéRítési hossz, ami a csavart is tartalmazza 200mm
 Beszerelési helyzet: vízszintes

#3#VJGTO5.#OÅTGVGM

¾" AG

1" AG

1 ¼" AG

BeéRítési hosszús½I csavarral / csavar nélkØl

A

mm

184/100

184/100

200/100

T½vols½I a csĩ közeRétĩl - IömDcsaR,
fØIIĩleIes/vízszintes

%

mm

200/0

200/0

200/0

MélyséI %sĩ közeRétĩl a szŅrĩ elØlsĩ részéiI
sziIetelés nélkØl /sziIeteléssel

'

mm

138/15

138/15

144/163

TelLes maIass½I sziIeteléssel

F

mm

333

333

333

#3#VJGTO(ŅVÅUHGNVÒNVĩDNQMMs*($4)
-KXKVGNG\ÅU
 -CTDCPVCTV½UKÅUHGNVÒNVÅUKGN\½TÏ
 4GPFU\GTNGX½NCU\VÏ $# meIakad½lyozza C HŅVĩXÉ\ XKUU\CHQN[½U½V C\ KXÏXÉ\J½NÏ\CVDC az
'0 11 szaDv½nynak meIfelelĩen.
 0[QO½UEUÒMMGPVĩ elĩre De½llított 1,5 Dar-iI.
 0yom½smérĩ a töltĩvezeték nyom½s Lelzéséhez.

AQA therm *FB

/ŅU\CMKCFCVQM
 AnyaI: s½rIaréz ötvözet
 *ĩ½llós½I: 60 %
 0évleIes nyom½s: 10 Dar, %satlakoz½si méret: &0 15, DeéRítési hossz csavarral 232 mm
 raml½si közeI: ivóvíz
 BeéRítési helyzet: vízszintes *T-csatlakozó alWl
 *T-%satlakoz½s: &0 50
6ÉRWU

(ŅVÅUHGNVÒNVĩDNQMM

4GPFGNÅUKMÏF

51955

#3#VJGTO*($OÅTGVGM
TelLes hossz csavarokkal

L

232 mm

T½vols½I a kifolyócsatlakoz½s közeRétĩl

l1

88 mm

TelLes maIass½I

*

236 mm

T½vols½I a közRonti tenIelytĩl

h1

162 mm

#3#VJGTO*'5s(ŅVÅUN½I[ÉVÏ½NNQO½U 2CVTQPPÅNMØN
6ÉRWU
BeéRítési hossz a csavart tartalmazza
4GPFGNÅUKMÏF
34

6[R#3#VJGTO*'5 RCVTQPPÅNMØN
26 mm
51094

#3#VJGTO*4%sMGOÅP[UÅIEUÒMMGPVĩRCVTQP
6ÉRWU

MKEUK

PCI[

0évleIes nyom½s 20

Dar

6,0

6,0

8íz / Környezeti hĩmérséklet

%

30/40

30/40

KaRacit½s 20 nk esetén
Max. ½raml½s
¸zemi súly

Liter

150

00

m3/h

0,18

0,3

kI

1,5

6,2





4GPFGNÅUKMÏF

#3#VJGTO54%sUÏVCNCPÉVÏRCVTQP
6ÉRWU

PCI[

0évleIes nyom½s 20

Dar

6,0

8íz / Környezeti hĩmérséklet

%

30/40

Liter

240

m /h

0,3

kI

6,2

KaRacit½s 20 nk esetén
Max. ½raml½s
¸zemi súly
4GPFGNÅUKMÏF

3



#3#VJGTO*'5OÅTGVGM
MaIass½I * Ratronnal L = naIy

452 mm

MaIass½I * Ratronnal S = kicsi

316 mm

KözRonti tenIely t½vols½I h

54 mm

KözRonti tenIely s Radló minim½lis t½vols½I *B Ratronnal L

550 mm

KözRonti tenIely s Radló minim½lis t½vols½I *B Ratronnal S

400 mm

AQA therm *'S
+ *4%/S4% Ratron

7606².6Ĩ4'0&5<'4'-
#3#VJGTO2.75
Az AQA therm 2L7S növeli és staDiliz½lLa a fŅtési rendszer R* értékét.
©Iy De½llítható az ²014M * 515-1 vaIy a 8&+2035-2 ½ltal kív½nt érték, feltéve ha
rendkívØli esetekDen m½r nem ½llította De az eredeti szaDv½nynak meIfelelĩen.
Az AQA therm 2L7S n½triWm-hidroxidot és n½triWm-karDon½tot tartalmaz.
Az AQA therm 2L7S csak olyan anyaIokat tartalmaz, melyek szaDadon érintkezhetnek
élelmiszerekkel.

AQA th
therm 2L7S

#3#VJGTOEQPVTQN
Az AQA therm control méri az S4% és a Moke ½ltali feltöltĩ- és kieIészítĩ víz
vezetĩkéResséIét a feltöltési folyamat sor½n és kiLelzi, hoIy a vízkezelĩ Derendezés ½ltal
sz½llított víz meIfelel-e az elĩír½soknak. A dzöld“ azt Lelenti, hoIy a kieIészítĩ- és feltöltĩvíz
meIfelel az elĩír½soknak. A dRiros“ azt Lelenti, a kieIészítĩ- és feltöltĩvíz nem felel meI az
elĩír½soknak.
/GILGI[\ÅUPGOCNMCNOCUC*4%RCVTQPMCRCEKV½UGNNGPĩT\ÅUÅTG
AQA therm control
6ÉRWU#3#VJGTOEQPVTQN
8ezetĩkéResséI mérĩ
Belsĩ- / KØlsĩmenetes csatlakoz½s
0évleIes nyom½s
8íz- /Környezeti hĩmérséklet, min - max
BeéRítési méret
4GPFGNÅUKMÏF

3/4“
Dar

6

%

0-50 / 5-45

mm

125
58968

#3#VJGTO#*5
5\GOÅUMÅ\XÅFĩMÅU\NGV
Személyi védĩfelszerelés a szerelĩk részére, aki a veIyszereket, Rl. az AQA therm
2L7S-t haszn½lL½k
6 dD eldoDható kesztyŅt és védĩszemØveIet tartalmaz.
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/¥4Ĩ'5<-²<²-
#3#VJGTO'NGO\ĩDĩTÒPF
'lektromos vezetĩkéResséI mérĩ, elektromos R*-mérĩ, mérĩeszköz a telLes keményséI
meIhat½roz½s½hoz.
6ÉRWU

#3#VJGTO'NGO\ĩDĩTÒPF

4GPFGNÅUKMÏF

58970

AQA therm Analysekoffer

-C\½PV½RXÉ\HŅVĩXÉ\GNNGPÒT\ĩMÅU\ØNÅMGK
/ÅTĩGU\MÒ\ÒM

/ÅTÅUKVCTVQO½P[

#3#VJGTO#PCN[UGMQHHGT

(GNJCU\P½N½UKEÅN

'lektromos vezetĩkéResséI mérĩ, elektromos R*-mérĩ, mérĩeszköz a telLes
keményséI meIhat½roz½s½hoz

/GITGPFGNÅUMÏFLC

-GFXG\OÅP[EUQRQTV

58970

RG 17

#SWCVGUVMGOÅP[UÅIOÅTĩ
5\½NNÉV½UKGI[UÅI10 dD doDozonként

1 - 40 nk

²sszkeményséI meIhat½roz½s

18997 E

RG 8

+PFKMCVQTEUÉMQM
5\½NNÉV½UKGI[UÅI10 x 100 dD
doDozonként

R* 0 - 14

A R*-érték szaD½lyoz½s kØlönDözĩ
tesztLei és alkalmaz½sa

18988 E

RG 8

R*ÅTVÅMVGU\GT

R* 1 - 11

LWIoss½I De½llít½sa

18987

RG 8

(QU\H½VU\ÉPÒUU\GJCUQPNÉVÏUM½NC

2 - 15 mI/l 2143-

Foszf½t meIhat½roz½s

18966

RG 17

SzØkséIes reaIensek a színösszehasonlító sk½l½hoz

18965

RG 17

1xiIénmeIkötĩ mérésére

18986

RG 17

(QU\H½VTGCIGPUMÅU\NGV

5\WNƂVVGU\VEUÉMQM
FCTCD

0 - 400 mI/l S132-

#PCNÉ\½NÏMQHHGT
/GNGIXÉ\JG\

A kaz½nvíz telLes keményséIének, foszf½t, szWlƂt és R*értékének ellenĩrzéséhez

18963

RG 17

#PCNÉ\½NÏU\GMTÅP[
(QTTÏXÉ\JG\

KészØlékek és reaIensek az összkeményséI, a R*-érték,
az elektromos vezetĩkéResséI, a foszf½t, és a szWlf½t
értékeinek ellenĩrzéséhez.

18956

RG 17

/KPVCXÅVGNKJŅVĩ20

A mintavétel sor½n vett kaz½nvíz visszahŅtéséhez

18968

RG 17
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²$.©6Ĩ/15¯$'4'0&'<¥5'-
VOQUÏDGTGPFG\ÅU&+0U\GTKPV
&+0 188 szerinti ½tmosó Derendezés 15-42 mm-es rézvezetékekhez, 1/2ś- 2ś horIanyozott
acélcsövekhez, komRresszorral.

-QORTGUU\QTQU½VOQUÏDGTGPFG\ÅUGM4)7
/ŅU\CMKCFCVQM 0évleIes nyom½s max. 10 Dar, Øzemi nyom½s max.  Dar, víz és
környezeti hĩmérséklet max.
30/40 %, h½lózati feszØltséI 230 8/50 *z, +2 védettséI 54, max. ½raml½s 5000 l/h,
nyom½sveszteséI 1,6 Dar 5|m3/h-n½l,
BeéRítési hossz 215 mm a veIyszeradaIolóval és 15 mm nélkØle, nyom½sveszteséI
min. 0,4 Dar.
6ÉRWU
%satlakoz½s

KomRresszoros ½tmosó Derendezés

4 1 1/4ś AG &0 32

-QORTGUU\QT
Szív½si telLesítmény
¸zemi nyom½s max.

kD.l/min.

SŅrített leveIĩLŅ tart½ly
Motor telLesítmény

200

Dar
l
kW

4GPFGNÅUKMÏF

8
10
1,1


#U\ØMUÅIGUEUCVNCMQ\½UVGEJPKMC
MWNVKDNQEM)+6/QFWN4)
Gyors csatlakoz½shoz vízszintes vaIy fØIIĩleIes . TúlfolyószeleRRel és nélkØle
6ÉRWU/WNVKDNQEM

)+6

%satlakoz½s mérete

&0 32

4GPFGNÅUKMÏF

51969

MWltiDlock ModWl

²DNÉVĩDGTGPFG\ÅUGM%UCVNCMQ\½UVGEJPKMC4)
2 szövetDetétes 28%-tömlĩ 1,5 m, 4 4 1 1/4ś AG tömlĩcsatlakoz½ssal és kettĩ közcsavarral 4
1 1/4ś / 1ś AG.
6ÉRWU
4GPFGNÅUKMÏF



/GNGIXK\GUHŅVÅUKTGPFU\GTGMXÅFGNOGKPJKDKVQTTCN
6GTOÅMGMMÅTÅUTG
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&QMWOGPV½EKÏ

A fŅtési rendszerek ²014M * 515-1 szaDv½ny
szerinti feltöltésének és karDantart½s½nak
dokWment½cióLa
tad½si LeIyzĩkönyv az ØIyfél sz½m½ra
A fŅtési rendszer haszn½lati és kezelési
útmWtatóLa az ØIyfél részére

$965\GTXK\
*a BWT vízkezelĩ Derendezésérĩl van szó, BWT After-Sales szervizszolI½lat½nak alaRos
ismereteiDen és a hosszú évek sor½n szerzett taRasztalataiDan meIDízhat. 'Iy kézDĩl
nyúLtWnk Rrofesszion½lis szolI½ltat½sokat az ØzemDe helyezéstĩl, a Lavít½son keresztØl eIészen
a karDantart½siI.
TöDD éves taRasztalattal rendelkezĩ, kéRzett szakemDereink készséIIel ½llnak rendelkezésØkre
mind mŅszaki kérdések, mind a fŅtési rendszerek Øzemeltetésével kaRcsolatos kérdések esetén.

A mi szaktWd½sWnk s az ²nök
iIényeire szaDva.

39
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YYY.DYt.hW

Ki Iondoskodik az
enerIiahatékonys½Iról és
a fŅtési rendszerem
meIDízhatós½I½ról!

$ƥ:7ȷHJɀHɡʫɔΔԮʑə

A BWT AQA therm RroIramL½val, ²n meIfelelĩen felkészØlt fŅtési rendszerének védelmére és
Lelentĩs fŅtési költésIet sRórol meI - íIy élvezheti
a tartós meleIet otthon½Dan.

