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  Dlhoročné skúsenosti
  Rýchly servis
  Flexibilita
  Technické poradenstvo
  Odborná montáž
   Výroba vody pre vykurovacie systémy 

podľa STN 07 7401, STN EN 12828+A1



VODAB S

VODAB Z

Zloženie 
Podľa platných noriem STN EN 12828+A1, 
STN 07 7401

Aplikácia 
Podľa vykurovacie systému

Zloženie 
Podľa platných noriem STN EN 12828+A1, 
STN 07 7401

Aplikácia 
Podľa solárneho systému –32 ºC do 160 ºC

  Veľmi mäkká  0 – 0,70 mmol / l
  Mäkká 0,71 – 1,42 mmol / l
  Stredne tvrdá 1,43 – 2,14 mmol / l
  Tvrdá 2,15 – 3,20 mmol / l
  Veľmi tvrdá 3,21 – 5,40 mmol / l

Trvanlivosť 
Podľa typu zloženia vykurovacieho systému, v závislosti od materiálu ktorého je daný vykurovací 
systém inštalovaný. Potrebné vykonať bezplatnú obhliadku servisným technikom.

VODABZ predlžuje životnosť vykurovacieho systému jeho trvanlivosť a funkčnosť. 
Redukuje tvorbu kalov a usadenín vo vykurovacom systéme.

Popis
Solárna zmes VODAB S je netoxická, neškodná, nemrznúca teplonosná kvapalina s teplotou 
tuhnutia do –32 ºC.

Z prevádzkových skúseností je známe, že na hospodárnosť a spo-
ľahlivosť teplovodných vykurovacích sústav má významný vlyv kvalita 
obehovej vody. V novších sústavách to platí dvojnásobne. Priemery po-
trubí sú oveľa menšie ako boli v starších systémoch. Riziko pre vznik 
a sedimentáciu kalov nánosov inkrustov je pomerne vysoké. Obdobne 
je to s vykurovacími telesami a výmenníkmi kotlov. V dnešnej dobe sú 
menších rozmerov a problémy im spôsobuje aj menšie množstvo ka-
lov a inkrustov. Rovnako chúlostivé sú aj tenké potrubia podlahového 

vykurovania, termostatické ventily, zmiešavacie ventily a ďalšie prvky, 
ktoré sú nevyhnutnou súčasťou moderných vykurovacích sústav. 

Po inštalovaní veľkého množstva vykurovacích systémov a ich pravi-
delnej kontrole sme sa rozhodli pre výrobu technickej vody pre  
vykurovacie systémy podľa noriem STN 07 7401 a STN EN 12828+A1. 
Táto voda predlžuje životnosť vykurovacích systémov, výmenníkov tep-
la, obehových čerpadiel a všetkých komponentov súvisiacich s nimi.

Voda na vykurovanie je podstatná a dôležitá súčasť Vašej tepelnej sústavy. Voda pre 
vykurovacie systémy je často zanedbateľná položka z ceny celej investície na teplo.

VODA PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY
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VODAB N

DEVAP-KAB      

DEFEMN DOSAPHOS 250

OSMOZA LONG LIFE 100

BOILERMAG DEPURA

ZEROCAL + MINI

Zloženie
Podľa platných noriem STN EN 12828+A1,
STN 07 7401

Aplikácia 
Podľa vykurovacie systému od –32 ºC

Popis
Nemrznúca, netoxická kvapalina určená pre vykurovacie zariadenia, na báze propylenglykólu – 
bez inhibítoru. Koncentrát nemrznúcej netoxickej kvapaliny (propylenglykol) poskytuje ochranu 
proti zamrznutiu vo všetkých typoch vykurovacích systémov, vrátane tých s hliníkovými 
vykurovacími telesami a podlahového vykurovania, vďaka použitým inhibítorom prípravok tiež 
znižuje riziko korózie a tvorbu vápenatých usadenín, použitím sa zvyšuje účinnosť systému 
a optimalizuje sa spotreba energie.

Zariadenie určené pre úpravu 
pitnej vody zmäkčovaním., 
úprava tvrdej vody.

Stĺpcový fi lter pre odstránenie 
železa, mangánu a zmäkčovanie 
vody. 

Proporcionálny dávkovač 
polyfosfátu pre riziko zníženia 
usadzovania vodného kameňa 

vo vodovodných systémoch.

Úprava vody s reverznou 
osmózou, fi ltráciou. Reverzná 

osmóza je separačný proces.

Inhibítor – znižuje riziko korózie 
a tvorbu usadenín vo všetkých 
typoch vykurovacích systémov.

Magnetický fi lter pre odstránenie 
pevných častí z vykurovacieho 
systému.

Dávkovacia jednotka tekutých 
polyfosfátov pre zníženie rizika 
usadzovania vodného kameňa.

Naša spoločnosť ponúka rôzne zariadenia a prípravky na čistenie systémov, 
zmäkčovanie vody, odstránenie železa a mangánu (potrebný rozbor vody).

PRODUKTY PRE ÚPRAVU VODY

Zdvojený fi lter pre zachytávanie 
aj jemných mechanických 
nečistôt a súčasného dávkovania 

špeciálneho prípravku pre zníženie 
usadzovania vodného kameňa.



DIMESI s.r.o. 
Bratislavská 47/59 
924 01  Galanta
Phone:  0905 672 923, 0911 044 544 
E-mail: vodab@dabcentrum.sk

dabcentrum.sk

Váš predajca
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E.SYBOX MINI

E.SYBOX


