
04 Aquina demineralizace vody, BUV, michacky nemrznoucích smesi.indd   1 01.09.2017   13:00:38



EN ISO 9001

 
 
 

 
                EN ISO 9001 
 
    

 

 

Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží 
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz 

 

stav 02.2018 strana A4.01
 

Odsolení vody na mix-bed filtru typ Aquaclear 
 
Odsolení procesních vod na směsném loži. Průtočné filtry s náplní 
směsného lože katexu a anexu – tzv. mix-bed lože pro snížení 
mineralizace surové (pitné) vody. Aplikace pro veškeré provozy, výroby 
s požadavkem na odstranění mineralizace surové (pitné) vody.  
 
Důležité provozní údaje  
- filtry s hlavicí, napojení pomocí rychlospojek. 
- regenerace mix-bedové náplně výměnným způsobem filtru 
- provozní tlak vody 0,05 - 0,6 MPa (0,5 – 6,0 bar) 
- teplota vody, okolí max. 43 0C 
- dimenze napojení vstup / výstup hlavice 1“ vnější závit 
- napojení na rozvody dle místní situace 
- chemická odolnost  NaCl ano HCl 5% 
 H2SO4 5% NaOH 5% 
 
Aquaclear – mix-bed filtr 

typ filtru V-835 V-1035 V-1054 V-1354 
objem náplně, l 25 40 60 104 
max. průtok přes filtr m3/hod 0,8 1,2 1,8 1,8 

     

obj.č. V-835 V-1035 V-1054 V-1354 
 
cena regenerace náplně filtru (výměnný způsob) 

     

obj.č. VE-835 VE-1035 VE-1054 VE-1354 
 
 
Kapacita filtrů do výměny 

velikost   
výměnná kapacita (do výměny filtru) 

při tvrdosti 10 0dH ( 1,78 mol/m3 )                     
do hodnoty vodivosti 20 µS/cm 

odsolovací 
schopnost 

zbytkový 
obsah solí hmotnost 

typ filtru litrů m3 цS/cm mg/l kg 

V-835 3.650 3,6 < 1  < 1 29 
V-1035 4.750 4,7 < 1 < 1 38 
V-1054 7.750  7,7 < 1 < 1 55 
V-1354 13.450 13,4 < 1 < 1 95 

 
 
Tabulka rozměrových hodnot 

 rozměry „mm“ 
typ filtru A B C D E F 
V-0835 208 1016 1010 6 220 121 
V-1035 257 902 893 9 269 148 
V-1054 257 1379 1368 11 269 148 
V-1354 333 1352 1352 19 344 152 
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Příslušenství pro mix-bed filtry typ Aquaclear 
 
 
Digitální měřič výstupní vodivosti 
typ zařízení  D 100 S - digitální měřič vodivosti 
rozsah měření 0 - 100 цS/cm 
zobrazení LED diody, displej 13mm 
rozměry 80 x 82 x 56mm 
přesnost měření pod 2% měřeného rozsahu 
napojení elektrod ¾“ závit, DN 6 
el.jištění / napojení IP 65 / 230V 
  
obj.č. AV-16 
 
Instalační – napojovací sada max-bed filtru 
mix-bed filtr Aquaclear je průtočný filtr určen k rychlému napojení na soustavu s tím, že v rámci své funkce a životnosti je 
výměnným způsobem udržován ve funkčním stavu. Za tímto účelem je vhodné mít napojení filtru provedeno pro rychlou 
demontáž a montáž s možností eliminací rozměrových tolerancí pro jednotlivé filtry, což je docíleno finální flexi 
napojením přes nerezové 200mm napojovací hadice. 
Z tohoto důvodu je nabízena montážní – napojovací sada, která přes maticové spoje s plochým těsněním umožní rychlou 
výměnu, kdy sada je vybavena uzavíracími ventily pro odstavení přívodu a odvodu vody. Sada rovněž umožňuje 
napojení digitálního měřiče vodivosti, napojovací místo standardně uzavřeno záslepkou 
Napojení montážní napojovací sady je v dimenzi závit 3/4“ vnější. Sada se dodává ve variantním provedení pro možnost 
nastavení výstupní kvality demineralizované vody, kdy je sada doplněna o membránový ventil umožňující přesné 
nastavení poměrů míchání a výstupní kvality upravené vody. 
 
sada bez měření sada pro plnou demineralizaci sada pro částečnou demineralizaci
typ sady AV-NS AV-NSB 
napojení voda vstup / výstup ¾“ vnější závit ¾“ vnější závit 
materiál PVC-U PVC-U 
PN 16 16 
digitální měřič vodivosti opce za příplatek opce za příplatek 
nerez napojovací hadice 200 mm v ceně 200 mm v ceně 
membránový ventil  ne ano 
instalační rozměry D x V  cca 600 mm x 400 mm cca 600 mm x 630 mm 

     

obj.č. AV-S AV-SB 
   

sada s měřením   
digitální měřič vodivosti ano ano 
   

obj.č. AV-S-16 AV-SB-16 
 
ukázka napojovacích sestav                  by-pass pro nastavení výstupní 
                                                                 kvality vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
flexi pancéřové nerez hadice 
kompenzují velikostní 
tolerance výměnných filtrů 
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Příslušenství pro mix-bed filtry typ Aquaclear 
 
 
Digitální měřič výstupní vodivosti 
typ zařízení  D 100 S - digitální měřič vodivosti 
rozsah měření 0 - 100 цS/cm 
zobrazení LED diody, displej 13mm 
rozměry 80 x 82 x 56mm 
přesnost měření pod 2% měřeného rozsahu 
napojení elektrod ¾“ závit, DN 6 
el.jištění / napojení IP 65 / 230V 
  
obj.č. AV-16 
 
Instalační – napojovací sada max-bed filtru 
mix-bed filtr Aquaclear je průtočný filtr určen k rychlému napojení na soustavu s tím, že v rámci své funkce a životnosti je 
výměnným způsobem udržován ve funkčním stavu. Za tímto účelem je vhodné mít napojení filtru provedeno pro rychlou 
demontáž a montáž s možností eliminací rozměrových tolerancí pro jednotlivé filtry, což je docíleno finální flexi 
napojením přes nerezové 200mm napojovací hadice. 
Z tohoto důvodu je nabízena montážní – napojovací sada, která přes maticové spoje s plochým těsněním umožní rychlou 
výměnu, kdy sada je vybavena uzavíracími ventily pro odstavení přívodu a odvodu vody. Sada rovněž umožňuje 
napojení digitálního měřiče vodivosti, napojovací místo standardně uzavřeno záslepkou 
Napojení montážní napojovací sady je v dimenzi závit 3/4“ vnější. Sada se dodává ve variantním provedení pro možnost 
nastavení výstupní kvality demineralizované vody, kdy je sada doplněna o membránový ventil umožňující přesné 
nastavení poměrů míchání a výstupní kvality upravené vody. 
 
sada bez měření sada pro plnou demineralizaci sada pro částečnou demineralizaci
typ sady AV-NS AV-NSB 
napojení voda vstup / výstup ¾“ vnější závit ¾“ vnější závit 
materiál PVC-U PVC-U 
PN 16 16 
digitální měřič vodivosti opce za příplatek opce za příplatek 
nerez napojovací hadice 200 mm v ceně 200 mm v ceně 
membránový ventil  ne ano 
instalační rozměry D x V  cca 600 mm x 400 mm cca 600 mm x 630 mm 

     

obj.č. AV-S AV-SB 
   

sada s měřením   
digitální měřič vodivosti ano ano 
   

obj.č. AV-S-16 AV-SB-16 
 
ukázka napojovacích sestav                  by-pass pro nastavení výstupní 
                                                                 kvality vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
flexi pancéřové nerez hadice 
kompenzují velikostní 
tolerance výměnných filtrů 
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Reverzní osmóza aquina G90 
 
Kompaktní sestavené zařízení v nerezovém zakrytování, instalováno na ocelovém lakovaném rámu, 
kompletně potrubně a elektricky propojeno. Určené pro odsolení změkčené vody o výkonu do 90 l/hod 
permeatu – demineralizované vody. 
 

model  G 90 
výkon permeatu max. l/hod 90 
stupeň odsolení % 90 - 94 
výtěžnost % 60 - 70 
počet membrán ks 4 
typ membrán  DOW 
   

obj.č.  UO-G90 
 
technická data    
provozní tlak bar 3 - 6  
tlak surové vody bar 2 - 4  
teplota surové vody 0C 5/30  
teplota okolí max. 0C 40  
napojení surové vody  3/4“  
napojení permeatu  3/4“  
napojení koncentrátu d 4/6 dodávka G90 zahrnuje 
elektrické připojení V/Hz 230/50 / 24V - vlastní kompaktní zařízení v nerezovém krytování 
příkon W 5 - hadice přívodní pro napojení na pitný řád 1,5m, napojení 3/4“ 
výška mm 550 - hadice odvodní pro napojení permeatu na odběrní místo,  
šířka mm 320   délka 1,5m, napojení 3/4“ 
hloubka mm 550 - hadička pro napojení na odpad d 6mm délka 1,5m 
hmotnost kg 16 - elektrický kabel 230V/50Hz 1,5m s vidličkou 
 
 
složení zařízení  řídící mikroprocesor 
zakrytování: nerez ocel, dvoudílné IC Control box ( micro-digital-controlle r) 

provedení sešroubováno   
základový rám: ocelový, lakovaný funkce popis 
předfiltrace: 1ks filtr schopnost 5 цm Full hlídání plného tanku 

1ks filtr schopnost 1 цm Flushing automatické hlídání oplachu 
1ks uhlíkový filtr membrán, ( při každém startu a 

čerpadla: 2ks čerpadlo dále každé 4 hodny provozu) 
vinuté moduly: 4ks membrány DOW Pump Work řízení čerpadla 
armatury 230V: vstupní ventil Low Water ochrana čerpadla proti 

oplachový ventil nedostatku vody 
posilovací čerpadlo Power řízení provozu 

řízení / kontrola mikroprocesor    
 měřič vodivosti    
 
   

mezní hodnoty předupravené napájecí vody )* základní náhradní díly 
celková tvrdost 0dH < 15 položka obj.č.
obsah solí mg/l < 500 *) membrána 150GPD 150GPD
pH hodnota  3 – 9 vložka aktivní uhlí WWB10
obsah Fe mg/l < 0,2 PP filtrační vložka 5 mikro WP10-5
volný chlor mg/l < 0,1 PP filtrační vložka 1 mikro WP10-1
*) požadovaná kvalita vstupní vody - voda pitná   
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Reverzní osmóza INAQUA řada C 100 - 400 
 
Kompaktní sestavené zařízení na plastové základové desce, kompletně 
potrubně a elektricky propojeno, určené pro odsolení změkčené vody o 
výkonech 100-400 l/hod permeatu dle modelu. 
 
 

model  C 100 C 200 C 300 C 400 
výkon permeatu l/hod 100 200 300 400 
stupeň odsolení % 98 98 98 98 
výtěžnost % 75 75 75 75 
provozní tlak bar 12 12 12 12 
pH - pracovní rozsah  2-11 2-11 2-11 2-11 
teplota surové vody 0C 5/40 5/40 5/40 5/40 
tlak surové vody bar 2-6 2-6 2-6 2-6 
teplota okolí max. 0C 40 40 40 40 
napojení surové vody DN 15 15 15 15 
napojení permeatu DN 15 15 15 15 
napojení koncentrátu DN 15 15 15 15 
elektrické připojení V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 
příkon kW 0,55 0,55 0,55 0,55 
výška mm 1200 1200 1200 1200 
šířka mm 800 800 800 800 
hloubka mm 300 300 300 300 
hmotnost kg 42 46 50 54 
      

obj.č.  C 100 C 200 C 300 C 400 
 
 
 
Provozní údaje zařízení: Mezní hodnoty předupravené napájecí vody 
- obsah solí v surové vodě do max. 1000 mg/l celková tvrdost 0dH < 0,1 
- pracovní teplota vody 15 0C obsah solí mg/l < 1200 *) 
- koloidní index max. 3 pH hodnota  3 - 11 
- beztlaký výstupu permeatu ze zařízení obsah Fe a Mn mg/l < 0,2 
- v ostatních parametrech vstupní kvalita,  volný chlor mg/l < 0,1 
  voda pitná koloidní znečištění KTJ < 100 

       *) vyšší hodnota má vliv na výkonnost zařízení 
 
 

Složení zařízení  Doporučená předúpravy surové vody 
základová deska: tvrzený plast k upevnění na zeď zdroj surové vody, kvalita pitný řád 

 
- vstupní mechanický filtr 
- pískový filtr 
- změkčovací filtr (iontoměnič) 
- dechlorační filtr 
 
Zařízení je vždy navrhováno individuálně,  
dle kvality vstupní vody, aplikace a způsobu  
provozování 

speciální předfiltr: filtrační schopnost 5 цm 
vysokotlaké čerpadlo: s tichým chodem 
vinuté moduly: membrány v trubkovém pouzdře 
armatury: vstupní magnetický ventil, tlakový 

spínač, průtokoměry pro permeat 
a koncentrát, manometry, 
uzavírací ventily 

řízení reverzní osmózy: mikroprocesorové řízení plně 
automatického provozu 
s textovým displejem, hlášení 
poruchových stavů, LED-
ukazatele a hlídání vstupů vč. 
snímačů pro výstup 
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Reverzní osmóza INAQUA řada C 100 - 400 
 
Kompaktní sestavené zařízení na plastové základové desce, kompletně 
potrubně a elektricky propojeno, určené pro odsolení změkčené vody o 
výkonech 100-400 l/hod permeatu dle modelu. 
 
 

model  C 100 C 200 C 300 C 400 
výkon permeatu l/hod 100 200 300 400 
stupeň odsolení % 98 98 98 98 
výtěžnost % 75 75 75 75 
provozní tlak bar 12 12 12 12 
pH - pracovní rozsah  2-11 2-11 2-11 2-11 
teplota surové vody 0C 5/40 5/40 5/40 5/40 
tlak surové vody bar 2-6 2-6 2-6 2-6 
teplota okolí max. 0C 40 40 40 40 
napojení surové vody DN 15 15 15 15 
napojení permeatu DN 15 15 15 15 
napojení koncentrátu DN 15 15 15 15 
elektrické připojení V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 
příkon kW 0,55 0,55 0,55 0,55 
výška mm 1200 1200 1200 1200 
šířka mm 800 800 800 800 
hloubka mm 300 300 300 300 
hmotnost kg 42 46 50 54 
      

obj.č.  C 100 C 200 C 300 C 400 
 
 
 
Provozní údaje zařízení: Mezní hodnoty předupravené napájecí vody 
- obsah solí v surové vodě do max. 1000 mg/l celková tvrdost 0dH < 0,1 
- pracovní teplota vody 15 0C obsah solí mg/l < 1200 *) 
- koloidní index max. 3 pH hodnota  3 - 11 
- beztlaký výstupu permeatu ze zařízení obsah Fe a Mn mg/l < 0,2 
- v ostatních parametrech vstupní kvalita,  volný chlor mg/l < 0,1 
  voda pitná koloidní znečištění KTJ < 100 

       *) vyšší hodnota má vliv na výkonnost zařízení 
 
 

Složení zařízení  Doporučená předúpravy surové vody 
základová deska: tvrzený plast k upevnění na zeď zdroj surové vody, kvalita pitný řád 

 
- vstupní mechanický filtr 
- pískový filtr 
- změkčovací filtr (iontoměnič) 
- dechlorační filtr 
 
Zařízení je vždy navrhováno individuálně,  
dle kvality vstupní vody, aplikace a způsobu  
provozování 

speciální předfiltr: filtrační schopnost 5 цm 
vysokotlaké čerpadlo: s tichým chodem 
vinuté moduly: membrány v trubkovém pouzdře 
armatury: vstupní magnetický ventil, tlakový 

spínač, průtokoměry pro permeat 
a koncentrát, manometry, 
uzavírací ventily 

řízení reverzní osmózy: mikroprocesorové řízení plně 
automatického provozu 
s textovým displejem, hlášení 
poruchových stavů, LED-
ukazatele a hlídání vstupů vč. 
snímačů pro výstup 
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Reverzní osmóza INAQUA řada M 500 - 1500 
 
Kompaktní sestavené zařízení na nerezovém rámu, kompletně potrubně a 
elektricky propojeno, určené pro odsolení změkčené vody o výkonech 500-
1000 l/hod permeatu dle modelu. 
 

model  M 500 M 750 M 1000 M 1500 
výkon permeatu l/hod 500 750 1000 1500 
stupeň odsolení % 98 98 98 98 
výtěžnost % 75 75 75 75 
typ membrány/počet  4040/2 4040/3 4040/4 4040/6 
provozní tlak bar 13,5 13,5 13,5 13 
pH - pracovní rozsah  2-11 2-11 2-11 2-11 
teplota surové vody 0C 5/40 5/40 5/40 5/40 
teplota okolí max. 0C 40 40 40 40 
tlak surové vody bar 2-6 2-6 2-6 2-6 
napojení surové vody DN 20 20 20 25 
napojení permeatu DN 20 20 20 25 
napojení koncentrátu DN 20 20 20 25 
el.připojení 3~ V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 
příkon kW 1,5 1,5 2,0 2,5 
výška mm 1700 1700 1700 1700 
šířka mm 1200 1200 1200 1200 
hloubka mm 750 750 750 750 
hmotnost kg 110 112 132 170 
      

obj.č.  M 500 M 750 M 1000 M 1500 
 
 
 
Provozní údaje zařízení: Mezní hodnoty předupravené napájecí vody 
- obsah solí v surové vodě do max. 1000 mg/l celková tvrdost 0dH < 0,1 
- pracovní teplota vody 15 0C obsah solí mg/l < 1000 *) 
- koloidní index max. 3 pH hodnota  3 - 11 
- beztlaký výstupu permeatu ze zařízení obsah Fe a Mn mg/l < 0,2 
- v ostatních parametrech vstupní kvalita,  volný chlor mg/l < 0,1 
  voda pitná koloidní znečištění KTJ < 100 

       *) vyšší hodnota má vliv na výkonnost zařízení 
 

Složení zařízení  Doporučená předúpravy surové vody 
nerezový rám: s čelním plastovým panelem pro 

umístění komponentů vč. měření, 
ovládání a řízení 

zdroj surové vody, kvalita pitný řád 
 
- vstupní mechanický filtr 
- pískový filtr 
- změkčovací filtr (iontoměnič) 
- dechlorační filtr 
 
Zařízení je vždy navrhováno individuálně,  
dle kvality vstupní vody, aplikace a způsobu  
provozování 
 

speciální předfiltr: filtrační schopnost 5 цm 
vysokotlaké čerpadlo: s tichým chodem 
vinuté moduly: membrány v trubkovém pouzdře 
armatury: vstupní magnetický ventil, tlakový 

spínač, průtokoměry pro permeat 
a koncentrát, manometry, 
uzavírací ventily 

řízení reverzní osmózy: mikroprocesorové řízení plně 
automatického provozu 
s textovým displejem, hlášení 
poruchových stavů, LED-
ukazatele a hlídání vstupů vč. 
snímačů pro výstup 
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Reverzní osmóza INAQUA řada  
M 2000 - 3500 
 
 
Na nerezovém rámu kompletně sestavené 
zařízení pro odsolení změkčené vody o 
výkonech 2000-3500 l/hod permeatu dle 
modelu. 
 
 
 
 
 

model  M 2000 M 2500 M 3000 M 3500 

výkon permeatu l/hod 2000 2500 3000 3500 
stupeň odsolení % 98 98 98 98 
výtěžnost % 75 75 75 75 
typ membrán/počet  4040/8 4040/10 4040/12 4040/14 
provozní tlak bar 13 13 13 13 
pH - pracovní rozsah  2-11 2-11 2-11 2-11 
teplota surové vody 0C 5/40 5/40 5/40 5/40 
teplota okolí max. 0C 40 40 40 40 
tlak surové vody bar 2-6 2-6 2-6 2-6 
nap. surové vody DN 25 25 32 32 
nap. permeatu DN 25 25 32 32 
nap. koncentrátu DN 25 25 25 25 
el. připojení 3~ V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 
příkon kW 3,5 4,0 4,0 4,5 
výška mm 1700 1700 1700 1700 
šířka mm 2600 3600 3600 3600 
hloubka mm 750 750 750 750 
hmotnost kg 190 230 270 310 
      

obj.č.  M2000 M2500 M3000 M3500 
 
 
provozní údaje zařízení  složení zařízení  
a) obsah solí v surové vodě   nerezový rám: s čelním plastovým panelem pro  

     max. 1000 mg/l  umístění komponentů měření, 
 b) pracovní teplota vody 15 0C  ovládání a řízení 
c) koloidní index max. 3  speciální předfiltr: filtrační schopnost 5 цm 
d) beztlaký výstupu permeatu ze zařízení  vysokotlaké čerpadlo: s tichým chodem 
doporučená sestava předúpravy   vinuté moduly: s PA/PS kompozitové membrány  
surové vody  v GFK trubkovém pouzdře 
- vstupní mechanický filtr  armatury: vstupní magnetický ventil, tlakový  
- písková filtrace  spínač, průtokoměry permeat 
- změkčovací filtr (iontoměnič)  koncentrát, manometry, uzavírací 
- dechlorační filtr  ventily 
mezní hodnoty předupr. nap. vody:  řízení: mikroprocesorové řízení plně  

celková tvrdost 0dH < 0,1  automatického provozu 
s textovým 

obsah solí mg/l < 1000 *)  displejem, hlášení poruchových 
pH hodnota  3 - 11  stavů, LED-ukazatele a hlídání 
obsah Fe a Mn mg/l < 0,2  vstupů vč. snímačů pro výstup 
volný chlor mg/l < 0,1   

Zařízení je vždy navrhováno individuálně, dle kvality vstupní koloidní znečištění KTJ < 100  
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Reverzní osmóza INAQUA řada  
M 2000 - 3500 
 
 
Na nerezovém rámu kompletně sestavené 
zařízení pro odsolení změkčené vody o 
výkonech 2000-3500 l/hod permeatu dle 
modelu. 
 
 
 
 
 

model  M 2000 M 2500 M 3000 M 3500 

výkon permeatu l/hod 2000 2500 3000 3500 
stupeň odsolení % 98 98 98 98 
výtěžnost % 75 75 75 75 
typ membrán/počet  4040/8 4040/10 4040/12 4040/14 
provozní tlak bar 13 13 13 13 
pH - pracovní rozsah  2-11 2-11 2-11 2-11 
teplota surové vody 0C 5/40 5/40 5/40 5/40 
teplota okolí max. 0C 40 40 40 40 
tlak surové vody bar 2-6 2-6 2-6 2-6 
nap. surové vody DN 25 25 32 32 
nap. permeatu DN 25 25 32 32 
nap. koncentrátu DN 25 25 25 25 
el. připojení 3~ V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 
příkon kW 3,5 4,0 4,0 4,5 
výška mm 1700 1700 1700 1700 
šířka mm 2600 3600 3600 3600 
hloubka mm 750 750 750 750 
hmotnost kg 190 230 270 310 
      

obj.č.  M2000 M2500 M3000 M3500 
 
 
provozní údaje zařízení  složení zařízení  
a) obsah solí v surové vodě   nerezový rám: s čelním plastovým panelem pro  

     max. 1000 mg/l  umístění komponentů měření, 
 b) pracovní teplota vody 15 0C  ovládání a řízení 
c) koloidní index max. 3  speciální předfiltr: filtrační schopnost 5 цm 
d) beztlaký výstupu permeatu ze zařízení  vysokotlaké čerpadlo: s tichým chodem 
doporučená sestava předúpravy   vinuté moduly: s PA/PS kompozitové membrány  
surové vody  v GFK trubkovém pouzdře 
- vstupní mechanický filtr  armatury: vstupní magnetický ventil, tlakový  
- písková filtrace  spínač, průtokoměry permeat 
- změkčovací filtr (iontoměnič)  koncentrát, manometry, uzavírací 
- dechlorační filtr  ventily 
mezní hodnoty předupr. nap. vody:  řízení: mikroprocesorové řízení plně  

celková tvrdost 0dH < 0,1  automatického provozu 
s textovým 

obsah solí mg/l < 1000 *)  displejem, hlášení poruchových 
pH hodnota  3 - 11  stavů, LED-ukazatele a hlídání 
obsah Fe a Mn mg/l < 0,2  vstupů vč. snímačů pro výstup 
volný chlor mg/l < 0,1   

Zařízení je vždy navrhováno individuálně, dle kvality vstupní koloidní znečištění KTJ < 100  
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Reverzní osmóza INAQUA řada  
L 5000 – L 25000 
 
Na nerezovém rámu kompletně sestavené zařízení pro 
odsolení změkčené vody o výkonech 5000-25000 l/hod 
permeatu dle modelu. 

Návrhy zařízení a vlastní linky úpravy vody vždy jen 
individuálně dle přesně doložených požadavcích na 
provozní parametry a kvalitě surové vody. Bez 
vyplněného dotazníku na straně 04.08 této kapitoly není 
návrh technologie možný. 
 
 
 

model  L 5000 L 7500 L 10000 L 15000 L 20000 L 25000 

výkon permeatu l/hod 5000 7500 10000 15000 20000 25000 
stupeň odsolení % 97 97 97 97 97 97 
výtěžnost % 75 75 75 75 75 75 
pH-pracovní rozsah  2-11 2-11 2-11 2-11 2-11 2-11 
teplota surové vody 0C 5/40 5/40 5/40 5/40 5/40 5/40 
teplota okolí max. 0C 40 40 40 40 40 40 
tlak surové vody bar 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 
nap. surové vody DN 50 50 50 65 80 100 
napojení permeatu DN 40 40 40 50 65 80 
nap. koncentrátu DN 40 40 40 50 50 65 
el.připojení 3~ V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 
příkon kW 6 9 12 16 20 23 
výška mm 900 900 900 1100 1100 1200 
šířka mm 2800 3800 3800 3800 4800 4800 
hloubka mm 900 900 900 1100 1100 1200 
hmotnost kg 600 700 950 1100 1300 1500 
        

obj.č.  L 5000 L 7500 L 10000 L 15000 L 20000 L 25000 
 
 
provozní údaje zařízení  složení zařízení  
a) obsah solí v surové vodě   nerezový rám: s čelním plastovým panelem pro  

     max. 1000 mg/l  umístění komponentů měření, 
 b) pracovní teplota vody 15 0C  ovládání a řízení 
c) koloidní index max. 3  speciální předfiltr: filtrační schopnost 5 цm 
d) beztlaký výstupu permeatu ze zařízení  vysokotlaké čerpadlo: s tichým chodem 
doporučená sestava předúpravy   vinuté moduly: s PA/PS kompozitové membrány  
surové vody  v GFK trubkovém pouzdře 
- vstupní mechanický filtr  armatury: vstupní magnetický ventil, tlakový  
- písková filtrace  spínač, průtokoměry permeat 
- změkčovací filtr (iontoměnič)  koncentrát, manometry, uzavírací 
- dechlorační filtr  ventily 
mezní hodnoty předupr. nap. vody:  řízení: mikroprocesorové řízení plně  

celková tvrdost 0dH < 0,1  automatického provozu 
s textovým 

obsah solí mg/l < 1000 *)  displejem, hlášení poruchových 
pH hodnota  3 - 11  stavů, LED-ukazatele a hlídání 
obsah Fe a Mn mg/l < 0,2  vstupů vč. snímačů pro výstup 
volný chlor mg/l < 0,1   

Zařízení je vždy navrhováno individuálně, dle kvality vstupní 
vody, aplikace a způsobu provozování 

koloidní znečištění KTJ < 100  
*) vyšší hodnota má vliv na výkon zařízení  
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Dotazník pro návrh reverzní osmózy INAQUA 
 
Orientační schéma zapojení s reverzní osmózou: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní analytické a technické údaje pro návrh aquina UO 
 

Získané údaje slouží pro určení optimální sestav předúpravy vody pro reverzní osmózu a zajištění požadovaný 
výstupních hodnot permeatu při garanci maximální spolehlivosti chodu celé linky úpravy vody. 
 

Určení zdroje surové vody  prosím vyberte

 pitný řád,   
 vlastní zdroj   
 povrchový zdroj   
 jiný zdroj   
    

Popis charakteru provozu linky úpravy vody  prosím vyplňte 
 využití upravené vody:   
 směnnost provozování / 24 hod 1-8 hod/nepřetržitě  
 požadovaný max. hodinový průtok m3/hod  
 max. odběr upravené vody / 24 hod m3  
 tlak vody na vstupu bar, MPa  
    

Optimální znalost parametrů surové vody  prosím vyplňte 
 Konduktivita při 25°C mS/m  
 pH při 25°C   
 Celková mineralizace mg/l  
 Tvrdost mmol/l  
 KNK4,5/m-hodnota/ mmol/l  
 CHSKMn mg/l  
 Fecelk. mg/l  
 Mn mg/l  
 Ca2+ mg/l  
 Mg2+ mg/l  
 Cl- mg/l  
 SO42- mg/l  
 HCO3- mg/l  
 volný Cl2 / v případě pitné vody  mg/l  
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Dotazník pro návrh reverzní osmózy INAQUA 
 
Orientační schéma zapojení s reverzní osmózou: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní analytické a technické údaje pro návrh aquina UO 
 

Získané údaje slouží pro určení optimální sestav předúpravy vody pro reverzní osmózu a zajištění požadovaný 
výstupních hodnot permeatu při garanci maximální spolehlivosti chodu celé linky úpravy vody. 
 

Určení zdroje surové vody  prosím vyberte

 pitný řád,   
 vlastní zdroj   
 povrchový zdroj   
 jiný zdroj   
    

Popis charakteru provozu linky úpravy vody  prosím vyplňte 
 využití upravené vody:   
 směnnost provozování / 24 hod 1-8 hod/nepřetržitě  
 požadovaný max. hodinový průtok m3/hod  
 max. odběr upravené vody / 24 hod m3  
 tlak vody na vstupu bar, MPa  
    

Optimální znalost parametrů surové vody  prosím vyplňte 
 Konduktivita při 25°C mS/m  
 pH při 25°C   
 Celková mineralizace mg/l  
 Tvrdost mmol/l  
 KNK4,5/m-hodnota/ mmol/l  
 CHSKMn mg/l  
 Fecelk. mg/l  
 Mn mg/l  
 Ca2+ mg/l  
 Mg2+ mg/l  
 Cl- mg/l  
 SO42- mg/l  
 HCO3- mg/l  
 volný Cl2 / v případě pitné vody  mg/l  
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Bloková úpravna vody aquina BUV-K 
 

Aplikace 
BUV-K je automatické kompaktní zařízení pro 
úpravu a doplňování vody do teplovodních, 
horkovodních systémů a pro uzavřené chladící 
systémy s náplní pouze voda (ne nemrznoucí 
směs). 
 

Přednosti 
BUV-K zajišťuje rychlou a bezchybnou montáž v 
místě, mimo chemickou úpravu vody zajišťuje i její 
doplňování v návaznosti na nadřazený systém MaR. 
Zařízení je vybaveno potrubním oddělovačem 
v souladu s DIN EN 1717 pro připojení na pitné řády 
a záchytnou vanou proti úniku chemikálií. Součástí 
sestavy i automatická dopouštěcí armatura. 
 

Provedení 
Celek s kompletním potrubním a elektro propojením, 
připraven na finální napojení v místě. 
 
Řízení a provoz BUV 
Podmínkou správného chodu je trvalé připojení pod el. napětím, přívod řídícího signálu od MaR pro  
otevření solenoidního ventilu pro dopouštění systému a BUV trvale pod tlakem vody. Nutné  
neopomenou napojení na odpadní potrubí. Systém nesmí zamrznout. 
 

typ aquina BUV-K BUV-K20 BUV-K40 

pro velikosti systémů, doporučení 100 - 300 kW 200 - 600 kW 
rozměry Š x Hl x V, mm 690 x 620 x 1130 690 x 620 x 1130 
el. připojení / příkon 230V 50Hz / 50W 230V 50Hz / 50W 
teplota vody / okolí max. 42 0C max. 42 0C 
tlak surové vody 2 - 8 bar 2 - 8 bar 
napojení vody / odpadu 1/2“ / 1/2“ 1/2“ / 1/2“ 
kabinetový změkčovací filtr aquina SMKZ-20BNT WMKZ-20BNT 
kapacita změkčovacího filtr 0dH x m3 20 40 
membránové dávkovací čerpadlo JESCO JESCO LB JESCO LB 
záchytná vana ano ano 
solenoidní ventil pro dopouštění ano ano 
potrubní oddělovač dle DIN EN 1717 ano ano 
     

obj.č. BUV-K20 BUV-K40 
  

provozní / instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
korekční chemie - teplovodní systémy - P3-ferrolix 8355, 20kg PE barel 19120
korekční chemie - uzavřené chladící systémy – P3-cetamine F 365, 20kg PE barel 19131
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg 19200
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky MB-1
plovákový ventil plast mini 3/8“ pro BUV-K20 SV-2
plovákový ventil kombi plast 3/8“ pro BUV-K40 SV-3
 

upozornění: 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
         

instalační schéma strana 4.12    
tabulka rozměrových hodnot strana 4.12    
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Bloková úpravna vody aquina BUV-J 
 
Aplikace 
BUV-J je automatické kompaktní zařízení pro 
úpravu a doplňování vody do teplovodních, 
horkovodních systémů a pro uzavřené chladící 
systémy s náplní pouze voda (ne nemrznoucí 
směs). 
 
Přednosti 
BUV-J zajišťuje rychlou a bezchybnou montáž v 
místě, mimo chemickou úpravu vody zajišťuje i její 
doplňování v návaznosti na nadřazený systém MaR. 
Zařízení je vybaveno potrubním oddělovačem 
v souladu s DIN EN 1717 pro připojení na pitné řády 
a záchytnou vanou proti úniku chemikálií. Součástí 
sestavy i automatická dopouštěcí armatura. 
 
Provedení 
Celek s kompletním potrubním a elektro propojením, 
připraven na finální napojení v místě. 
 
Řízení a provoz BUV 
Podmínkou správného chodu je trvalé připojení pod el. napětím, přívod řídícího signálu od MaR pro  
otevření solenoidního ventilu pro dopouštění systému a BUV trvale pod tlakem vody. Nutné  
neopomenou napojení na odpadní potrubí. Systém nesmí zamrznout. 
 

typ aquina BUV-J BUV J80 BUV J120 

pro velikosti systémů, doporučení 300-800 kW 400 – 1200 kW 
rozměry Š x Hl x V, mm 1240 x 700 x 1330 1240 x 700 x 1330 
el. připojení / příkon 230V 50Hz / 50W 230V 50Hz / 50W 
teplota vody / okolí max. 42 0C max. 42 0C 
tlak surové vody 2 - 8 bar 2 - 8 bar 
napojení vody / odpadu 1“ / 1/2“ 1“ / 1/2“ 
jednoduchý změkčovací filtr aquina WGZ-80BNT WGZ-120BNT 
kapacita změkčovacího filtr 0dH x m3 80 120 
membránové dávkovací čerpadlo JESCO JESCO LB JESCO LB 
záchytná vana ano ano 
solenoidní ventil pro dopouštění ano ano 
potrubní oddělovač dle DIN EN 1717 ano ano 
     

obj.č. BUV-J80 BUV-J120 
  

provozní / instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
korekční chemie - teplovodní systémy - P3-ferrolix 8355, 20kg PE barel 19120
korekční chemie - uzavřené chladící systémy – P3-cetamine F 365, 20kg PE barel 19131
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg 19200
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky MB-1
plovákový ventil kombi plast 3/8“ SV-3
 

upozornění: 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
         

instalační schéma strana 4.12    
tabulka rozměrových hodnot strana 4.12    
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Bloková úpravna vody aquina BUV-J 
 
Aplikace 
BUV-J je automatické kompaktní zařízení pro 
úpravu a doplňování vody do teplovodních, 
horkovodních systémů a pro uzavřené chladící 
systémy s náplní pouze voda (ne nemrznoucí 
směs). 
 
Přednosti 
BUV-J zajišťuje rychlou a bezchybnou montáž v 
místě, mimo chemickou úpravu vody zajišťuje i její 
doplňování v návaznosti na nadřazený systém MaR. 
Zařízení je vybaveno potrubním oddělovačem 
v souladu s DIN EN 1717 pro připojení na pitné řády 
a záchytnou vanou proti úniku chemikálií. Součástí 
sestavy i automatická dopouštěcí armatura. 
 
Provedení 
Celek s kompletním potrubním a elektro propojením, 
připraven na finální napojení v místě. 
 
Řízení a provoz BUV 
Podmínkou správného chodu je trvalé připojení pod el. napětím, přívod řídícího signálu od MaR pro  
otevření solenoidního ventilu pro dopouštění systému a BUV trvale pod tlakem vody. Nutné  
neopomenou napojení na odpadní potrubí. Systém nesmí zamrznout. 
 

typ aquina BUV-J BUV J80 BUV J120 

pro velikosti systémů, doporučení 300-800 kW 400 – 1200 kW 
rozměry Š x Hl x V, mm 1240 x 700 x 1330 1240 x 700 x 1330 
el. připojení / příkon 230V 50Hz / 50W 230V 50Hz / 50W 
teplota vody / okolí max. 42 0C max. 42 0C 
tlak surové vody 2 - 8 bar 2 - 8 bar 
napojení vody / odpadu 1“ / 1/2“ 1“ / 1/2“ 
jednoduchý změkčovací filtr aquina WGZ-80BNT WGZ-120BNT 
kapacita změkčovacího filtr 0dH x m3 80 120 
membránové dávkovací čerpadlo JESCO JESCO LB JESCO LB 
záchytná vana ano ano 
solenoidní ventil pro dopouštění ano ano 
potrubní oddělovač dle DIN EN 1717 ano ano 
     

obj.č. BUV-J80 BUV-J120 
  

provozní / instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
korekční chemie - teplovodní systémy - P3-ferrolix 8355, 20kg PE barel 19120
korekční chemie - uzavřené chladící systémy – P3-cetamine F 365, 20kg PE barel 19131
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg 19200
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky MB-1
plovákový ventil kombi plast 3/8“ SV-3
 

upozornění: 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
         

instalační schéma strana 4.12    
tabulka rozměrových hodnot strana 4.12    
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Bloková úpravna vody aquina BUV-D 
 
Aplikace 
BUV-D je automatické kompaktní zařízení pro 
úpravu a doplňování vody do teplovodních, 
horkovodních systémů a pro uzavřené chladící 
systémy s náplní pouze voda (ne nemrznoucí 
směs). 
 
Přednosti 
BUV-D zajišťuje rychlou a bezchybnou montáž v 
místě, mimo chemickou úpravu vody zajišťuje i její 
doplňování v návaznosti na nadřazený systém MaR. 
Zařízení je vybaveno potrubním oddělovačem 
v souladu s DIN EN 1717 pro připojení na pitné řády 
a záchytnou vanou proti úniku chemikálií. Součástí 
sestavy i automatická dopouštěcí armatura. 
 
Provedení 
Celek s kompletním potrubním a elektro propojením, 
připraven na finální napojení v místě. 
 
Řízení a provoz BUV 
Podmínkou správného chodu je trvalé připojení pod el. napětím, přívod řídícího signálu od MaR pro  
otevření solenoidního ventilu pro dopouštění systému a BUV trvale pod tlakem vody. Nutné  
neopomenou napojení na odpadní potrubí. Systém nesmí zamrznout. 
 

typ aquina BUV-D BUV D80 BUV D120 

pro velikosti systémů, doporučení 800-1500 kW 1000 – 3000 kW 
rozměry Š x Hl x V, mm 1240 x 700 x 1330 1240 x 700 x 1330 
el. připojení / příkon 230V 50Hz / 50W 230V 50Hz / 50W 
teplota vody / okolí max. 42 0C max. 42 0C 
tlak surové vody 2 - 8 bar 2 - 8 bar 
napojení vody / odpadu 1“ / 1/2“ 1“ / 1/2“ 
duplexní změkčovací filtr aquina WGD-80 WGD-120 
kapacita změkčovacího filtr 0dH x m3 80 120 
membránové dávkovací čerpadlo JESCO JESCO LB JESCO LB 
záchytná vana ano ano 
solenoidní ventil pro dopouštění ano ano 
potrubní oddělovač dle DIN EN 1717 ano ano 
     

obj.č. BUV-D80 BUV-D120 
  

provozní / instalační příslušenství BUV za příplatek: obj.č.
korekční chemie - teplovodní systémy - P3-ferrolix 8355, 20kg PE barel 19120
korekční chemie - uzavřené chladící systémy – P3-cetamine F 365, 20kg PE barel 19131
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg 19200
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky MB-1
plovákový ventil kombi plast 3/8“ SV-3
 

upozornění: 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
         

instalační schéma strana 4.12    
tabulka rozměrových hodnot strana 4.12    
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Doporučená instalační schéma 
 
aquina BUV – technologické schéma blokové úpravy vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda ke schématu BUV 
 

1 manometr 6 montážní blok 11 záchytná vana 
2 vstupní mechanický filtr 7 dávkovací čerpadlo membránové 12 vzorkovací kohout 
3 potrubní oddělovač 8 vstřikovač dávkovacího čerpadla 13 solenoidní ventil pro MaR 
4 automatický změkčovací filtr 9 výměnné, bezúkapové sání pro originální barel 14 ocelový rám s podestou – lakováno 
5 napojovací hadice 10 PE zásobník – originál od dodavatele chemie  
 
 
aquina BUV – zapojení blokové úpravy vody 
 
provedení BUV kabinet (BUV-K)              provedení BUV duplexní (BUV-D) 
a jednoduchá (BUV-J) 
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Doporučená instalační schéma 
 
aquina BUV – technologické schéma blokové úpravy vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda ke schématu BUV 
 

1 manometr 6 montážní blok 11 záchytná vana 
2 vstupní mechanický filtr 7 dávkovací čerpadlo membránové 12 vzorkovací kohout 
3 potrubní oddělovač 8 vstřikovač dávkovacího čerpadla 13 solenoidní ventil pro MaR 
4 automatický změkčovací filtr 9 výměnné, bezúkapové sání pro originální barel 14 ocelový rám s podestou – lakováno 
5 napojovací hadice 10 PE zásobník – originál od dodavatele chemie  
 
 
aquina BUV – zapojení blokové úpravy vody 
 
provedení BUV kabinet (BUV-K)              provedení BUV duplexní (BUV-D) 
a jednoduchá (BUV-J) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

přívod elektro + signál od MaR přívod elektro + signál od MaR 
vstup surová 
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Zařízení k míchání nemrznoucích směsí typ aquina GL 
 
Funkční zkompletované zařízení připravené k napojení.  
Součástí dodávky je výchozí revize elektro. 
 
Zařízení je zkonstruováno pro přípravu nemrznoucích směsí 
s poměrem maximálně 40% glykolu a 60% změkčené vody. 
Instalace musí být provedena na rovné zpevněné ploše s tím, 
že musí být zařízení chráněno před UV zářením (sluneční 
záření), není-li možné je nutno předem oznámit pro vhodný 
výběr materiálu. Před prvním použitím je nutno čerpadlo 
zavodnit a odvzdušnit. Pokud během provozu dojde k vypuštění 
zásobníku je nutno opět prvotně čerpadlo zavodnit a 
odvzdušnit. 
 
Upozornění: 

Zařízení je vybaveno plovákem pro hlídání minimální hladiny 
pro ochranu chodu čerpadla na sucho. Tento plovák při poklesu 
hladiny připravené nemrznoucí směsi na kritické minimum 
automaticky vypne čerpadlo a na řídící jednotce „4“ se rozsvítí 
výstražná kontrolka. 
 
 
technická data aquina GL 
velikost zásobníku 250 l 300 l 500 l 750 l 1000 l 1500 l 
délka, mm 950 950 1200 1200 1200 1500 
hloubka, mm 800 800 1200 1200 1200 1200 
výška, mm 1000 1000 1200 1500 1500 1500 
připojení vody 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 
elektromotor výtlak 30m 230V/50Hz, 0,55 kW při 2900 ot./min 
elektromotor výtlak 60m 3 x 400V/50Hz ( variantně 230V/50Hz ), 0,9 kW při 2900 ot./min 

 
Míchačka nemrznoucích směsí aquina GL30 – výtlak 30m 
typ míchačky GL30-250 GL30-300 GL30-500 GL30-750 GL30-1000 GL30-1500
velikost zásobníku 250 l 300 l 500 l 750 l 1000 l 1500 l 
dopravní výška 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 
       
obj.č. GL30-250 GL30-300 GL30-500 GL30-750 GL30-1000 GL30-1500
 
Míchačka nemrznoucích směsí aquina GL60 – výtlak 60m 
typ míchačky GL60-250 GL60-300 GL60-500 GL60-750 GL60-1000 GL60-1500
velikost zásobníku 250 l 300 l 500 l 750 l 1000 l 1500 l 
dopravní výška 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 
       
obj.č. GL60-250 GL60-300 GL60-500 GL60-750 GL60-1000 GL60-1500
 
 

možná další výbava pro aquina GL za příplatek: obj.č.
solenoidní ventil PN16, DN25, napojení 1“ vnější závit 20494
   
provozní příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
nemrznoucí náplň ANTIFREES, balení PE barel 25 l 19544
nemrznoucí náplň ANTIFREES, balení PE kontejner 1000 l 19538
   
provozní data strana 4.14    
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Zařízení k míchání nemrznoucích směsí typ aquina GL 
 
Schéma zařízení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda ke schématu 
 

1 vstup změkčené vody 
2 otvor pro plnění nemrznoucí kapalinou 
3 výstup namíchané směsi do systému nebo expanzního automatu 
4 řídící jednotka 
5 plovákový snímač minimální hladiny 

a,b,c,e uzavírací ventily 
d vzorkovací ventil 
 
 

Postup pro přípravu nemrznoucí směsi: 
 

krok 1 při vypnutém čerpadle uzavřeme ventily „a“ „b“ 
krok 2 otevřeme ventil „e“ a do zásobníku napustíme potřebné množství změkčené vody dle požadované 

koncentrace nemrznoucí směsi. Po napuštění potřebného množství ventil „e“ uzavřeme. 
krok 3 přes plnící otvor „2“ nalijeme potřebné množství nemrznoucího přípravku např.  aquina – ANTIFREES. 

Po nalití otvor zakryjeme. 
krok 4 otevřeme ventil „b“ a zapneme přepínač provozu na ruční provoz, dojde ke spuštění čerpadla a 

tím promíchání změkčené vody s nemrznoucím přípravkem. Doba promíchání nemrznoucí směsi 
s vodou je odvislá od velikosti zásobníku minimálně však 10 minut. 

krok 5 vypneme čerpadlo a uzavřeme ventil „b“ 
 
 
Postup pro plnění nebo doplňování systému: 
 

krok 1 máme dle výše uvedeného postupu připravenou nemrznoucí směs. 
krok 2 při vypnutém čerpadle otevřeme ventil „a“. Ventil „e“ a „b“ je uzavřený. 
krok 3a 
 
 

výstup namíchané směsi je přímo napojen na systém (bez expanzního automatu, a nebo 
automatického doplňovacího zařízení). V tomto případě při potřebě doplňování ručně zapneme 
čerpadlo a do systému doplníme potřebné množství nemrznoucí směsi. V tomto případě musí být mezi 
ventilem „a“ a systémem instalována funkční zpětná klapka. 

variantně:  
krok 3b výstup namíchané směsi je napojen na expanzní automat a nebo doplňování, je řešeno automatickým 

doplňovacím zařízením. V tomto případě se propojí řídící jednotka „4“ s tímto zařízením a spínání 
čerpadla bude plně automatické. 
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Zařízení k míchání nemrznoucích směsí typ aquina GL 
 
Schéma zařízení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda ke schématu 
 

1 vstup změkčené vody 
2 otvor pro plnění nemrznoucí kapalinou 
3 výstup namíchané směsi do systému nebo expanzního automatu 
4 řídící jednotka 
5 plovákový snímač minimální hladiny 

a,b,c,e uzavírací ventily 
d vzorkovací ventil 
 
 

Postup pro přípravu nemrznoucí směsi: 
 

krok 1 při vypnutém čerpadle uzavřeme ventily „a“ „b“ 
krok 2 otevřeme ventil „e“ a do zásobníku napustíme potřebné množství změkčené vody dle požadované 

koncentrace nemrznoucí směsi. Po napuštění potřebného množství ventil „e“ uzavřeme. 
krok 3 přes plnící otvor „2“ nalijeme potřebné množství nemrznoucího přípravku např.  aquina – ANTIFREES. 

Po nalití otvor zakryjeme. 
krok 4 otevřeme ventil „b“ a zapneme přepínač provozu na ruční provoz, dojde ke spuštění čerpadla a 

tím promíchání změkčené vody s nemrznoucím přípravkem. Doba promíchání nemrznoucí směsi 
s vodou je odvislá od velikosti zásobníku minimálně však 10 minut. 

krok 5 vypneme čerpadlo a uzavřeme ventil „b“ 
 
 
Postup pro plnění nebo doplňování systému: 
 

krok 1 máme dle výše uvedeného postupu připravenou nemrznoucí směs. 
krok 2 při vypnutém čerpadle otevřeme ventil „a“. Ventil „e“ a „b“ je uzavřený. 
krok 3a 
 
 

výstup namíchané směsi je přímo napojen na systém (bez expanzního automatu, a nebo 
automatického doplňovacího zařízení). V tomto případě při potřebě doplňování ručně zapneme 
čerpadlo a do systému doplníme potřebné množství nemrznoucí směsi. V tomto případě musí být mezi 
ventilem „a“ a systémem instalována funkční zpětná klapka. 

variantně:  
krok 3b výstup namíchané směsi je napojen na expanzní automat a nebo doplňování, je řešeno automatickým 

doplňovacím zařízením. V tomto případě se propojí řídící jednotka „4“ s tímto zařízením a spínání 
čerpadla bude plně automatické. 
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