
Kazánvíz-előállító
vízkezelő berendezés

 

AQUASET



 jelentősen csökken a berendezések
hőtatásfoka - nincs hőátvitel,

 a fűtőelemek korábban elhasználódnak,
 növekszik az energiafelhasználás (1 mm

vastagságú lerakódás akár 10%-kal is
növelheti az energiafelhasználást),

 

 tönkremegy, és megrepedezik az anyag.

Az Aquaset vízkezelő berendezések
nagykapacitású szűrőréteggel és a
legmodernebb elektronikus vezérlőrendszerrel
rendelkeznek.
És ami lényeges, a legmodernebb technológia
egy vonzó árral párosul.

  

A használatba vételhez elegendő: 
 csatlakoztatni a be és kimenő

vízvezetékhez
 a villamos tápfeszültséghez
 az öblítővíz-tömlőt a padlólefolyó rácshoz

 

Egyszerű kezelés/karbantartás

A lágy kazánvíz használatából
származó előnyök:  
 a hőcsere hatékonyságának javulása,
 az energiaveszteség csökkenése,
 az anyagok tönkremenetelének és

megrepedezésének megakadályozása,
 nincs üledékképződés.

A kemény víz komoly veszélyt jelent a kazánokra. Magyarországon
átlagosana vezetékes víz keménységi foka 18°nk (német keménységi fok)
körül van, ami igen kemény vizet jelent.

 
   

AquasetKazánvíz-előállító
vízkezelő
berendezés

Az Aquaset bekötési rajza - minta

A kemény víz komoly veszélyt
jelent a kazánokra - többek között
jelentős mértékben csökkenti a
berendezések hőhatásfokát.

 

A fűtőrendszerek megfelelő működésének 
rendkívül fontos elemét képezi a víz, mint 
hőenergia-szállító közeg. A megfelelő 
minőségű, vízkezeléssel előállított kazánvíz 
biztosítja a kazánok helyes, energiatakarékos, 
hosszútávú és biztonságos működését. Ennek 
egyik alapvető és elengedhetetlen művelete a 
kalcium - (Ca) és magnézium - (Mg) vegyületek 
eltávolít ása a vízből. Ezen kémiai elemek 
oldott sói okozzák az ún. „vízkeménységet”, 
karbonátsói pedig a vízmelegítés során 
kicsapódnak, és lerakódnak a kazán belső falán 
(kazánkő). Jelenlétének hatására, többek 
között:

Az Aquaset vízkezelő berendezés üzembe 
helyezése nagyon egyszerű, bármely szakem-
ber telepítheti (nem kikötés, hogy 
márkaszerviz telepítse). Minden berendezés 
részét képezi a rövidített üzembe helyezési 
leírás. Az Aquaset 500-N és 1000-N kompakt 
berendezések, működésre kész állapotban, 
kompletten összeszerelve kaphatók. Az 
Aquaset berendezések telepítéséhez nincs 
szükség plusz csatlakozó modulokra.

A víz átfolyása a szűrőrétegen, vagyis a 
lágyítás, valamint a szűrőréteg regenerálása 
teljesen automatizált folyamat, és nincs 
szükség felhasználói beavatkozásra, kivéve a 
sótartály időszakonkénti feltöltését tablettás 
sóval.

Az Aquaset készülékek ereje a minőségükben 
és gazdaságos üzemeltetésükben rejlik. 
Vízüzemű kazánokhoz szakemberek 
ajánlásával.
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Az előnyök áttekintése:
 
 A teljesen automata, könnyen telepíthető és kezelhető

berendezéseket kifejezetten kazánvíz kezelésre tervezték. 
 Rétegtérfogat: 15 litertől 60 literig; térfogatáram: 1,2 - 3,5 m3/h;

a víz üzemi nyomástartománya (min/max): 1,4 - 8,0 bar;
vízhőmérséklet: 4 - 49°C

 
 

 Egyedi monoszférikus szűrőréteg - kb. 10% - kal nagyobb kapacitás
és mintegy 15 éves élettartam

 „LOGIC” elektronikus vezérlés - a szűrőregenerációt a tényleges
és tervezett vízhasználat függvényében indító intelligens
automatika - mindig a legalacsonyabb vízkivételi időszakban

 

 A víz- és sófelhasználást valamint a szennyvízkibocsátást
minimalizáló, szabadalmaztatott, arányos és ellenáramú szűrőréteg
regeneráló rendszer

 Az automatikus regeneráló rendszer, ha nincs vízkivétel, támogatja
a szűrőréteg mikrobiológiai tisztaságának fenntartását

 Komplett felszerelés: túlfolyásgátló, öblítőfolyadék-elvezető tömlő

 Működésre kész és kompletten szerelt berendezés szállítása
 A berendezések rendelkeznek a kötelező műbizonylatokkal

és tanúsítványokkal

A kemény vízzel kapcsolatos problémák majdnem egész

Magyarországot érintik. A modern, teljesen automatizált Aquaset

vízkezelő berendezés alacsonyabb üzemeltetési költséget és hosszabb

kazánélettartamot jelent.

Vízkezelő berendezés elektronikus, érintős kezelő panelje

Az Aquaset készülékek könnyű és komfortos kezelést biztosítanak

Aquaset 500 Aquaset 1000



Típus Aquaset 500 Aquaset 1000

Kazánteljesítmény kW 80 – 500 500 – 1000

Töltettérfogat m3 2,0 – 4,0 4,0 – 8,0

Betöltési idő h < 2,6 < 4,0

Digitális vezérlés  
(térfogati)

• •

Méretek magasság
szélesség
mélység

mm 
mm 
mm

822
302
480

1 067
302
480

Maximális térfogatáram m3/h 1,2 2,0

Rétegtérfogat dm3 15 25

Átlagos ioncsere
kapacitás 

m³×°nk 56 98

A regeneráláshoz szükséges
várható sófogyás

 kg 2,5 4,0

A regeneráláshoz szükséges
várható vízfogyás

 liter 75 – 90 125 – 150

Üzemi nyomástartomány 
min/max

bar 1,4 – 8,0 1,4 – 8,0

A berendezéssel kompatibilis
szűrőtípusok *1

Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2

Epurion Plus

Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2

Epurion Plus

Csatlakozó átmérő coll 1 1

Minden Aquaset berendezés elé egy mechanikus szűrőt kell szerelni, amely megvédi a fejet
a mechanikai szennyeződésektől.

*1

 

Szerzői joggal védett tartalom.
Sokszorosítani és terjeszteni csak a szerzői jog tulajdonosának hozzájárulásával lehet.
A változtatás joga fenntartva. 

Műszaki adatok    
Kazánvíz-előállító vízkezelő berendezés

Viessmann Fűtéstechnika Kft
Süssen u. 3.
H2045 Törökbálint
Telefon: +36 23 334 334
Telefax: +36 23 334 339
www.viessmann.hu
www.aquahome.hu

Az Ön szaktanácsadója:


