
1. INFORMACJE OGÓLNE

Urządzenie neutralizujące umożliwia neutralizację kwaśnych kondensatów
wypływających z kotłów kondensacyjnych. Urządzenie składa się
z przezroczystej obudowy filtra z dwoma połączeniami wtykowymi i gra-
nulatu. W trakcie przepływu agresywnego kwaśnego kondensatu
przez granulat, kwas zostaje zneutralizowany (wartość pH pomię-
dzy 6,5 i 10 zgodnie z instrukcją ATV M251). Zneutralizowany kon-
densat nie może wówczas zniszczyć zarówno domowych rur odpro-
wadzających, jak i kanalizacji publicznej.
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BP 52 8076531

BP 54 210001531

1. Śrubunek
2. Pierścień ślizgowy
3. Pierścień uszczelniający stożkowy
4. Sito
5. Króciec podłączenia
6. Granulat
7. Wskaźnik napełnienia (czerwony)
8. Uchwyt mocujący + śruby 

z kołkami

Instrukcja instalowania, uruchomienia
i konserwacji urządzenia neutralizującego
kwaśny kondensat z kotłów kondensa-
cyjnych
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1. Kołnierz + uszczelki ø 40
(MAH2J)

2. Rura ø 40 x 35 mm
(HC4H20)

3. Kolano ø 40
(CH88)

4. Rura ø 40 x 127 (min.)
(HC4H20)

5. Kolano ø 40
(CH8)

6. Trójnik ø 40
(BH188)

7. Korek otworu wyczystkowego ø 40
(FH)

8. Kolano ø 40
(CH8)

9. Trójnik ø 40
(BH18)

10. Rura ø 40
(HC4H20)

11. Rura ø 40 x 89 mm
(HC4H20)
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2. INSTALOWANIE

8219N146

8219N147

Kocioł GT 300C

Kocioł +
odskraplacz RCI

* W przypadku montażu szeregowego wielu 
urządzeń neutralizujących, muszą one mieć
nachylenie od 1,5 do 2 %.
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● Monta¿

Przy monta¿u jednego urz¹dzenia neutralizuj¹cego
nale¿y go zamontowaæ poziomo. Urz¹dzenie neu-
tralizuj¹ce zamocowaæ poziomo na œcianie lub na
pod³odze przy pomocy dostarczonych uchwytów 
i ko³ków. 

Uwaga: nale¿y koniecznie przestrzegaæ kierunku
przep³ywu (= kierunek strza³ki). Wlot do urz¹dzenia
neutralizuj¹cego musi znajdowaæ siê przynajmniej
100 mm poni¿ej wylotu urz¹dzeñ kondensacyjnych.

● Pod³¹czenie
Przewody po³¹czeniowe musz¹ byæ u³o¿one ze
sta³ym spadkiem w celu unikniêcia zapowietrzenia.
Pod³¹czenie urz¹dzenia neutralizuj¹cego nale¿y
wykonaæ zgodnie ze schematem pod³¹czenia,
nale¿y przy tym koniecznie przestrzegaæ podanych
wymiarów.

3. OBS³UGA I KONSERWACJA

Sprawdzenie iloœci granulatu:

Dziêki przezroczystej obudowie filtra iloœæ granulatu
w filtrze jest ca³y czas dobrze widoczna. Pierwsze
nape³nienie granulatem wystarcza przynajmniej na
rok. Jeœli iloœæ granulatu spadnie poni¿ej czer-
wonego wskaŸnika nape³nienia, nale¿y uzupe³niæ
œwie¿y granulat (opakowanie 5 kg dla uzupe³nienia). 

Przy uzupe³nianiu:

- wyj¹æ urz¹dzenie neutralizuj¹ce z uchwytu,
- odkrêciæ œrubunek po³¹czeniowy urz¹dzenia neu-

tralizuj¹cego,
- wyj¹æ sitko,
- przep³ukaæ filtr wod¹ bie¿¹c¹ do momentu, gdy

wyp³ukany zostanie osad w filtrze (chodzi  o zneu-
tralizowane pozosta³oœci ),

- uzupe³niæ œwie¿y granulat, przy czym zostawiæ 2
do 3 cm wolnego miejsca,  urz¹dzenie neutral-
izuj¹ce wraz z sitkiem w³o¿yæ i zamkn¹æ œru-
bunkiem.

Sprawdzenie dzia³ania:

Dzia³anie urz¹dzenia neutralizauj¹cego mo¿na bard-
zo ³atwo sprawdziæ papierkiem lakmusowym (nie
wchodzi w zakres dostawy.  

6,5 < pH < 10 

Przy zak³óceniach w dzia³aniu przep³ukaæ mocno filtr
bie¿¹c¹ wod¹ (chodzi o zneutralizowane pozo-
sta³oœci).
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