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DLK KÉZI VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETŐ

Örömmel üdvözöljük a vízlágyító berendezéseit használók népes családjában. Ön
a vízlágyító berendezés megvásárlásával egy olyan készüléknek lett tulajdonosa,
amely műszaki, gazdasági és higiéniai szempontból megfelel a legújabb
elvárásoknak.

Minden általunk használt víz az esővízből származik, amely eredetileg lágy víz. Az
esővíz a felszíni kőzetrétegen átszivárogva ásványi sókat old ki, pl.: kalcium,
magnézium. Magyarországon szinte minden vezetékes és kútvíz tartalmazza
ezeket az ásványi sókat. Az ilyen vizet hívják „kemény víznek", mivel kemény
vízkőlerakódásokat okoznak a vízrendszerben.

A kemény víz használatakor fűtőrendszerek hatásfoka romlik, mivel a
vízkőlerakódás főleg a fűtőbetéteken, fűtőtesteken okozza a legnagyobb
problémát. A kemény, vastag vízkőréteg bevonja a melegvizes bojlerek,
mosógépek fűtőszálait, vagy a használati melegvíz előállító kazánok hőcserélőit,
de még a csaptelepeket is. A berendezések sokkal több energiát használnak,
karbantartásuk sokkal költségesebb, élettartamuk jelentős mértékben csökken.

A vízlágyító megvédi a vízvezetékeket és a melegvizes berendezéseket a
vízátfolyást gátló vízkőlerakodás ellen, és növeli az energia felhasználást. A
készülékeket és szerelvényeket megkíméli és ez által elkerülhetőek a költséges
javítások.

Vízkezelőinket Nyugat-Európa és az Egyesült Államok legnevesebb alkatrész
gyártóinak termékeiből állítjuk elő. A jó minőségű, ellenőrzött alkatrészek felhasználása az egyik
legfontosabb garanciája a minőségi berendezések forgalmazásának.

A VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

A vízlágyító berendezés működési elve:

A vízlágyító berendezések ioncserés eljárás alapján működnek. A kemény víz átáramlik az ioncserélő
gyantán, ahol ioncserével megtörténik a víz lágyítása. A berendezés ioncserélő gyantatöltete a Ca++ és
Mg++ ionokat Na+ ionokra cseréli, amelyek magasabb vízhőmérsékleten sem válnak ki. A töltet bizonyos
mennyiségű lágy víz letermelése után lemerül, ezért azt regenerálni kell.

A vízlágyító berendezés kémiai működésének leírása:

A berendezés kémiai működésének alapja a betöltött ioncserélő műgyanta ioncserélő tulajdonsága. A
gyanta ezt a tulajdonságát a semleges polisztirol hordozóanyagba ültetett , szabad vegyértékkel
rendelkező aktív csoportoknak köszönheti. Ennek a vegyületnek viszonylag kicsi az affinitása a
nátriumhoz és nagy a kalciumhoz és magnéziumhoz. A működés során a nátriummal feltöltött ioncserélő
műgyanta a víz kalcium és magnézium ionjait folyamatosan nátrium ionra cseréli. Ez a folyamat a
tulajdonképpeni vízlágyítás, ami mindaddig folytatódik, amíg a gyanta aktív csoportjain van nátrium.
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Ca(HC03)2+2Na-R=Ca-R2+2NaHC03
Mg(HC03)2+2Na-R=Mg-R2+2NaHC03
CaS04+2Na-R=Ca-R2+Na2S04
MgS04+2Na-R=Mg-R2+Na2S04
CaCl2+2Na-R=Ca-R2+2NaCl
MgCh+2Na-R=Mg-R2+2NaCl
Ha az ioncserélő gyanta a működés során kalcium és magnézium ionokkal telítődik, akkor a gyantát
lemerültnek tekintjük.

A regenerálás során a gyanta aktív csoportjairól a kalcium és magnézium ionokat leszorítjuk, és helyükre
nátrium iont ültetünk. Az eltérő affinitás miatt ez a folyamat csak jelentős nátrium felesleg mellett jön létre.
A gyakorlatban a regenerálás során az ioncserélő gyantán 10 %-os NaCI oldatot áramoltatunk keresztül.
Az oldatból a nátrium a gyanta aktív csoportjaihoz kapcsolódik, a leszorított kalcium és magnézium a
klorid ionhoz kapcsolódva a regenerátummal a csatornába kerül.
A kalciumon és magnéziumon kívül a vízben még számos más elem is található. Ha ezek közül
különösen a vas-, vagy mangántartalom magas, akkor az ioncserélő gyanta részben reverzibilis, részben
irreverzibilis károsodást szenvedhet.
A biztonságos üzemeltetés érdekében, a berendezést csak a bevezetőben leírt ivóvíz minőségű vízzel
szabad üzemeltetni.

Ahol a víz minősége rosszabb, ott előszűrést, vastalanítást, vagy más vízkezelési eljárást is kell
alkalmazni!
Az ioncserélő gyanta kapacitása az idővel folyamatosan csökken, így élettartama 4-6 év, mely a
nyersvíz minőségétől függően több, vagy kevesebb is lehet! Az ioncserélő gyanta tönkremenetele
után a gyantatöltet cserélhető.

A vízlágyító berendezés felépítése:

A berendezések nyomásálló tartályai tartalmazzák a gyantát, melyre a csatlakozó fej van szerelve.

Telepítési feltételek:

A berendezés telepítéséhez sík, vízszintes, kemény padozattal ellátott helyiség szükséges.
A berendezést +5°C és +40°C közötti hőmérsékletű helyiségbe kell telepíteni. A kezelendő nyersvíz
hőmérséklete nem haladhatja meg a +30 °C - t. Tilos a berendezést erősen párás, vagy poros helyiségbe
telepíteni az elektronikában esetleg létrejövő korróziós meghibásodások miatt. Óvni kell a fagytól,
sugárzó hőtől, ultraibolya sugárzástól.

Nyersvíz csatlakozás :  3/4”  (nyíl be jelölés a csatlakozó fejen)
Nyersvíz nyomás :  2,5 – 6 bar
Kezeltvíz csatlakozás :  3/4”  (nyíl ki jelölés a csatlakozó fejen)

A ±0,5 bar értéket meghaladó rendszeres nyomásingadozás túlzott igénybevételt eredményez a tartály
számára! Ilyenkor teljesen záró visszacsapó szelep beépítése szükséges.

A készülék előtt 100 µm, vagy kisebb résméretű mechanikai védőszűrőt kell beépíteni. A max. 100
mikronos védőszűrő a garancia feltétele is!

A készülék után 100 µm, vagy kisebb résméretű mechanikai védőszűrőt kell beépíteni az esetleges
gyantakihordás megakadályozásához, mivel a fűtési/hűtési rendszerekbe bekerült ioncserélő gyanta
meghibásodást okozhat a zárt rendszerekben!

FONTOS:
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A készülék a nyomást 6 bar-ig bírja, de a vákuumot már kis mértékben sem tolerálja, a nyomásálló
tartály egyszerűen összeroppan és tönkremegy!
Abban az esetben, ha ilyen előfordulhat a berendezést visszacsapó szelep és légbeszívó nyersvíz
oldali beépítésével védeni kell!
(Ilyen eset például akkor is előfordulhat, ha a berendezést a közmű hálózat utca szinti becsatlakozásánál
magasabb helyen telepítik, pl.: emeleten. Ha ilyenkor csőtörés, vízelzárás, víztelenítés miatt a víz
visszafolyik a függőleges csővezetékekből, a berendezést a lefelé folyó víz megszívhatja,
összeroppanthatja!)

Szállítás, Téliesítés:

A BERENDEZÉS FAGYVESZÉLYES! Azt használni, illetve tárolni csak fagymentes helyen szabad. A
gyantatartó oszlopból a víz nem távolítható el, ezért a berendezés téliesítését megoldani nem lehet.
Vegye igénybe egy szakszerviz segítségét, illetve a víz és elektromos csatlakozások megbontása után a
berendezést szállítsa fagymentes helyre.

A berendezést mindig csak függőlegesen állítva lehet szállítani!

Ha eldöntjük, a kavics és gyantatöltet összekeveredhet benne, víz folyhat ki a készülékből, valamint ha a
gyantatartály kimozdul a helyéről, megsérülhet a berendezés!

A vízkeménység mérésének folyamata:

A keménységvizsgáló készlet (külön lehet megvásárolni) 1 db mérőedényből és titráló folyadékot
tartalmazó műanyag fiolából áll.
- A vizsgálat előtt a mérőedényt öblítsük ki, majd töltsük fel az 5 mm-es jelzésig a vizsgálandó
vízmintával. Adjunk egy cseppet a titráló folyadékból az edényben lévő vízmintához, majd enyhe rázással
alaposan elegyítsük a két folyadékot.
- Ha az első csepp titráló folyadék zöldes színűre változtatja a vizet, akkor a vizsgált víz lágy víz.
Ellenkező esetben mindaddig ismételjük a műveletet, amíg az elegy piros elszíneződése zöldes színűre
nem változik. Minden csepp a titráló folyadék 1 nk°-ot jelent, így a vizsgált vízminta keménysége a zöldes
elszíneződésig adagolt cseppek számával azonos.

Regenerálás:

A regeneráláshoz csak fizikai és kémiai szennyezőktől mentes, vákuumban párolt konyhasót
használjunk. A berendezés a kapacitásának megfelelő lágy víz előállítása után lemerül és regenerálni
kell.
A kezelt víz minőségét az üzemelés során a szennyvíz csapból vett vízminta segítségével ellenőrizhetjük.

A regenerálási művelet végrehajtása: 

- elzárjuk a nyersvíz és a lágy vízcsapokat
- lecsavarjuk a kézi tömbszelep tetején levő zárókupakot
- kinyitjuk a szennyvíz csapot és leengedjük a töltet feletti vizet
- betöltjük a vákuumsót (DLK 8X17: 1,7 kg DLK 8X35: 4 kg)
- a nyersvízcsap lassú nyitásával kiszorítjuk a levegőt és a csapot újra elzárjuk
- visszacsavarjuk a zárókupakot
- kinyitjuk a nyersvíz csapot annyira, hogy az átfolyó víz mennyisége 

DLK 8X17 és DLK 8X35 esetén 3-8 l/perc
DLK 10X35 esetén 4-13 V/perc legyen.

A regenerálás időtartama az áramlási sebesség függ vényében 0,6-2,0 óra.
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A mosatás befejeztével a szennyvíz csapot elzárjuk és a lágy vízcsapot lassan megnyitjuk, így
fokozatosan üzembe helyezzük a berendezést. 
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