
CHARAKTERISTIKA VODNÉHO SYSTÉMU UK
Pre inštaláciu zariadení Ferroli

Pred inštaláciou zariadenia Ferroli (kotol/tepelné čerpadlo), musí byť nový alebo existujúci systém riadne vyčis-
tený, aby sa vo všeobecnosti odstránili zvyšky z inštalácie, rozpúšťadlá, kaly a kontaminanty, ktoré by mohli 
ohroziť účinnosť ochranných úprav. Používajte neutrálne čistiace prostriedky, ktoré nenapádajú kovy, gumu a 
plastové časti kotla / systému. Vyprázdnite, umyte a napustite systém v súlade s nasledujúcimi pokynmi. 
Znečistený systém nezaručuje dlhodobú životnosť výmenníka kotla a to ani za použitia ochranných prostriedkov.

Zariadenie Ferroli sú vhodné na inštaláciu vo vykurovacích systémoch bez významného vstupu 
kyslíka podľa (ref. EN14868). Voda vo vykurovacom systéme musí byť ošetrená v súlade s platnými 
zákonmi a predpismi, musí mať charakteristiky požadované normou UNI 8065 a musí spĺňať 
požiadavky normy EN14868 (ochrana kovových materiálov proti korózii).

Plniaca voda (prvé plnenie a následné doplňovanie) musí byť pitná, číra, s tvrdosťou pod hodnotami uvedenými v
tabuľke nižšie a ošetrená a upravená chemickými látkami vyhlásenými za vhodné pre výrobcu (pozri nasledujúci
zoznam), aby sa predišlo vylučovaniu z materiálov, korozívnym alebo agresívnym javom na kovoch a plastoch kotla
a systému, tvorbe plynu a šírení bakteriálnych alebo mikrobiálnych hmôt v nízkoteplotných systémoch.

Voda obsiahnutá v systéme, ako aj voda na doplňovanie, sa musia pravidelne kontrolovať (pri každom spustení sys-
tému, po akomkoľvek neplánovanom zásahu, ako je napríklad výmena zariadenia alebo iných komponentov sys-
tému, a najmenej raz ročne počas povinných operácií bežnej údržby, ako to vyžaduje UNI 8065). Voda musí mať
čírý vzhľad a je potrebné rešpektovať limity uvedené v nasledujúcej tabuľke.

* V prípade chemickej úpravy sa limit zvyšuje na 1200 S/cm.

V prípade odlišných hodnôt alebo náročnej kontroly hodnôt pomocou konvenčných analytických / testovacích postupov
kontaktujte spoločnosť so žiadosťou o ďalšie hodnotenia. Podmienky plniacej vody, ktorá sa má upravovať, sa môžu
dokonca výrazne líšiť v závislosti od geografických oblastí, v ktorých sa systémy nachádzajú.

Chemické úpravy vody - deoxygenujúce, proti tvorbe vodného kameňa, inhibítory, antibakteriálne, proti riasam, protimra-
zovej ochrane, korekčným produktom PH atď., musia byť tiež vhodné pre materiály kotla a systému. Musia sa uviesť do
systému s ohľadom na množstvo uvedené dodávateľom chemického výrobku a skontrolovať ich koncentráciu.

Chemická úprava vody v nedostatočnej koncentrácii nebude schopná zabezpečiť požadovanú ochranu. 
Vždy skontrolujte koncentráciu produktu pri každom jeho pridávaní a cyklicky, najmenej raz ročne, pomocou 
kvalifikovaného technického personálu, ako je napríklad naša autorizovaná sieť technickej pomoci. 

Bez úpravy vody podľa uvedenej tabuľky, dodržania všetkých pokynov alebo bez použitia mag-
netickej filtrácie nebudú kotly podliehať záruke !

Povolená chemická úprava: Inhibítor korózie na báze molybdénu, Chémia na redukciu šumu / vodného 
kameňa, prípravok na biocídne riasy a baktérie, protimrazová ochrana.

EXISTUJÚCI SYSTÉM NOVÝ SYSTÉM

PARAMETER VODY

Tvrdosť plniacej vody (°f) <10 <10

Tvrdosť celkového vodného systému (°f) <15 <10

PH 7 < Ph < 8.5

Meď Cu (mg/l) Cu < 0.5 mg/l

Železo Fe (mg/l) Fe < 0.5 mg/l

Chloridy (mg/l) Cl < 50 mg/l

Vodivosť ( S/cm) < 600 S/cm*

Sulfáty < 100 mg/l

Dusičnany < 100 mg/l
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