Kellemes meleg Grander által
A Grander-technológia
			 a fűtőkörben
www.grander.com

A fűtési rendszerek természetellenes
körülményei gyakran vezetnek műszaki
jellegű problémákhoz

A fűtési rendszerekben a víznek természetellenes, nehéz körülményekkel kell
szembenéznie. Nagy nyomás alatt vezetékekbe préselik, állandóan felmelegítik
és lehűtik. Ezáltal a „stresszhelyzet” által
a víz elveszti vitalitását, horderejét és elevenségét. Ennek követekezményei gyakran műszaki jellegű problémák.

kálcium 50°C-os hőmérséklet felett fokozott mértékben válik ki és rakódik
le mészként. Egy milliméter mészlerakódás a hőcserélőn az energiafelhasználást kb. 10%-kal megnöveli.
A gázosodás a hőmérséklet megemelkedése, a biofilmképződés és az oxigénbevitel miatt felelős a fűtési
csövekben tapasztalható zajhatásokért. A szerelvények
ugyan vízzáróak, de nem
légzáróak.
A biofilm- és iszapképződmény nem más, mint egy
vékony nyálkaréteg, amelybe baktériumok, gombák,
algák és szennyezőanyagok
ágyazódnak be, eltömődést
okozva elsősorban a padlófűtések csővezetékeiben.

A rozsdaképződés az egyik legfontosabb
ilyen probléma. Előidézője a nem megfelelően tömör anyagok miatti oxigénbevitel. Az oxigénnel feldúsult fűtési víz
korrodáló hatást fejt ki a fűtési csövekre,
fűtőkazánra és egyéb szerelvényekre. A
következmények: kilyukadás, tömítetlenség és lerakódások. A fűtési víz megbarnul ill. megfeketedik.
A vízkőlerakódások főként a melegvízgyártásnál (bojler) okoznak csökkentett
hőátadást. A vezetékes vízben oldott

A hagyományos problémamegoldás
Vegyszerek hozzáadásával
ill. különböző előkészítő berendezések
alkalmazásával tesznek kísérletet arra,
hogy a műszaki nehézségeket kordában
tartsák. Valójában ezáltal a vizet a maradék „szikrányi” vitalitásától is megfosztják.
A fűtés általában rossz vízminősége azonban nem csak a műszaki berendezésekre
van hatássa, hanem a fűtött terek klímáját is jelentősen befolyásolja. A meleget
gyakran tompának és nem túl kellemesnek érezzük.

A Grander-technológia alkalmazásával a fűtési vizet újraélénkítjük. A víz visszanyeri horderejét,
elevenségét és öntisztuló képességét, ami azt eredményezi,
hogy a műszaki jellegű problémák gyakran pár hónap leforgása alatt maguktól megoldódnak.

Grander életet visz a
fűtésbe és a lakótérbe

Ezzel együtt gazdaságossági haszon is jelentkezik a személyes
lakótérben tapasztalt pozitív változások mellett.

Sehol máshol nem látható az élénkítés hatása optikailag is
olyan nyilvánvalóan, mint a fűtési rendszerben történő alkalmazás során
A Grander-technológia alkalmazása által a szennyezett és gyakran kellemetlen szagú fűtési
víz pár hónap alatt áttetszővé és jellemzően szagmentessé válik a visszanyert öntisztuló
erőnek köszönhetően.
Egy neves ausztriai hotel vízelemzési jegyzőkönyvéből származó fotódokumentáció, amely a
rozsdás fűtési víz tisztulásának alakulását mutatja meg a Grander-technológia alkalmazása által

Rozsdás üledék
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A Grander-technológia alkalmazása előtt.
Látható a masszív rozsdás üledék.
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A rozsdás szennyeződés mértéke a Grandertechnológia beépítése óta egyértelműen
csökkent.

2005.06.22.-i minta
Nincsen látható rozsdás szennyeződés

A fűtési víz tisztulásán túl a következő
műszaki jellegű javulásokat lehet
megfigyelni:
• az iszaposodási hajlam csökkenése
• a biofilmképződés egyértelmű meggátlása által és
• a csírásodási hajlam csökkentése
• mikrobiológiai stabilitás
• a fűtőtestek és a padlófűtés csővezetékei kitisztulnak
• a korrózió csökkentése
• a lerakódások csökkenése
• a levegősödés csökkentése az alacsonyabb gázképződés miatt

Összességében
• a hatásfok javulása
• az üzemi paraméterek optimalizálása által
• a berendezések megnövelt védelme a műszaki
problémákkal szemben
• fokozott üzembiztonság

Tanácsadás és
szakvéleményezés a helyszínen
A fűtési berendezések és a fűtési víz megtekintésére és
szakvéleményezésére képzett tanácsadóink minden időben kötetlenül és ingyenesen a rendelkezésére állnak.
Készséggel tanácsot adnak az üzemi paraméterek optimalizálásához, az esetleges vegyszercsökkentési lehetőségekhez, javaslatot tesznek az alkalmazandó Grander-technológia dimenzionálására az illetékes szerelő szakemberekkel
egyeztetve. Intenzív műszaki problémák esetén üzemi laborunk külön kérésre kielemzi a fűtővizet.

Beépítési- és
méretezési irányelvek

Figyelem:
• A Grander-technológia alkalmazása
során is be kell tartani a fűtési

A fűtési berendezések zárt vízkörök, amelyekben a használat fokától függően a teljes víztömeg naponta többször
átkering a rendszeren.

rendszerekre vonatkozó műszaki
alapszabályokat: diffúziómentes
csövek a túlzott oxigénbevitel
megakadályozására, keverő
berendezések mellőzése, stb.

Fűtési-, használati melegvíz beépítési terv
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Ezek esetében érdemes a Granderfűtési élénkítőket részáramokban
bevetni.
Távhő:
Azonos előnyök, mint hagyományos
olaj- vagy gázkazánok esetében. A

Családi házak esetében a Grander-fűtési élénkítőt a visszatérő ágra

hatásfok növekedésére és kedve-

kell kötni – csakis akkor köthető az előremenő ágra (T<90°C), ha

zőbb korroziós- és karbantartási vi-

másképpen nem oldható meg az élénkítő beépítése.

selkedésre lehet számítani.

Azért, hogy a fűtési berendezés áramlási ellenállását ne növeljük
meg szükségtelenül, a Grander-keringési élénkítő keresztmetsze-

Napenergia-berendezések:

te nem lehet kisebb, mint a fűtőkör csővezetékének keresztmet-

A keringési élénkítőt csak a másod-

szeti mérete, ez azt jelenti, a fűtőcsőméretet semmilyen esetben

lagos körbe építsük be (a hőcseré-

sem szabad leszűkíteni a vízélénkítővel.

lő utáni rendszerbe) a primer kör
túlzottan magas (akár 150°C-os)

A túl nagy ellenállásnövekmény a keringető szivattyú megnövelt

hőmérséklete miatt. A primer kör

áramfelvételét eredményezné és a teljes rendszer hidraulikus ki-

élénkített vízzel történő feltöltése

egyenlítődése nem lenne biztosított, ill. újra beállítható.

javasolt.

Jobb közérzet a
természetes, kellemes
szoba- és lakóklíma által
A víz újra elnyert elevenségét és vitalitását
leggyakrabban a felhasználó is érzi az élénkített meleg által. A szoba klímáját nagyon
kellemesnek, a meleget jólesőnek érzi. Az
embernek egyenesen kedve támad, hogy
áthassa az élénkített melegség, hogy érezze, milyen barátságos a fűtött otthon, ha a
fűtővíz tele van élettel és energiával.
Ennek oka, hogy a levegő szoros rokonságban áll a vízzel. Ugyanúgy, ahogy van levegő a vízben, úgy a víz is megtalálható a
levegőben, amelyet a fűtőtest, vagy a padlófűtés felmelegít és élénkít.

Energiamegtakarítási tippek:
A fűtés egy átlagos háztartás energiaigényének 80%-át teszi ki. Éppen ezért
ésszerű, ha ezen a területen különböző megtakarító intézkedéseket hozunk,
és kikérjük egy épületenergetikus vagy fűtési szakember véleményét.

A fűtési berendezésről:
•
•
•
•

a fűtési rendszer optimális kiválasztása
 odern, elektronikus szabályozás
m
szigetelt fűtéscsövek
fűtőtestek rendszeres légtelenítése

• a fűtési szezon előtti szervíz
• az égéstérben található kormos lerakódások, vagy egy rosszul beállított égő a kazánban akár 5%-kal (vagy még többel) is csökkentheti a fűtés hatásfokát
• termosztátok alkalmazása, amelyek elzárják a fűtőtesteket, ha a helyiségben elértük a
kívánt hőmérsékletet
• a külső hőérzékelők optimális elhelyezése
• napelemek vagy hőszivattyúk alkalmazása a használati melegvíz előállításához

Költségmegtakarítás a szobahőmérséklet csökkentése által

Azok a személyek, akik már évek óta használják a fűtési élénkítőket, folyamatosan arról számolnak be, hogy a jobb hőérzet miatt egyértelműen csökkenteni tudták a fűtési
hőmérsékletet, ami által komoly energiamegtakarításokat értek el. Ez azt jelenti, hogy a
jobb hőátadás és az intenzívebb hőérzet által
csökkenteni lehetett a szoba hőmérsékletét.
A hőmérséklet 1°C-os csökkentése 6%-os
energiamegtakarítást jelent.

A lakótérről:
• a szobahőmérséklet 1°C-os csökkentése 6%os fűtési energiamegtakarítást jelent
• a szobahőmérsékletet éjszakára vagy távollét
esetén érdemes lecsökkenteni
• csökkentsük a hőmérsékletet ritkán használt
helyiségekben
• a redőnyöket, függönyöket éjszakára engedjük
le: visszatartják a hideget és a huzatot, megakadályozzák a meleg gyors elillanását
• a levegő nedvességtartalma 40%-65% között
legyen

• a fűtőtesteket (és termosztátokat) ne takarjuk
el burkolatokkal, függönyökkel vagy bútorokkal: megakadályozzák a sugárzó hő átadását a
szobának – akár 20%-os energiaveszteség
• a löketszerű szellőztetés hatékonyabb a résnyire nyitva hagyott ablaknál:
naponta 3-4 alkalommal nyissuk ki az ablakot
15 percre, télen 5 percig hagyjuk tárva
• r ésnyire nyitva hagyott ablak:
hőveszteség, a levegőcsere csak korlátozottan
megy végbe

www.grander.com

www.josef-reiter.com

Műszaki biztonság és a fűtési berendezés megbízhatósága
Megnövelt jó közérzet az élénkített meleg által
Költségcsökkentés az energiamegtakarítás által
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