Grupo de
enchimento e
desmineralização

Série 5741

função e particularidades
 O processo de desmineralização produz água
quase totalmente isenta de sais, e com baixa
condutibilidade elétrica, estabilizando o pH em
torno de valores ligeiramente alcalinos.

 Graças à redução notável da condutibilidade
elétrica da água para o interior do circuito de
aquecimento, previne-se a corrosão galvânica
da instalação.

 Pode ser utilizado quer para instalações novas,
 A utilização de água pobre em sal para o
quer para instalações existentes e, na maioria
enchimento das instalações evita a formação
dos casos, não requer o uso de aditivos
de calcário no circuito e nos permutadores: 1
químicos para estabilizar o pH.
mm de calcário diminui a eficiência de permuta,
e aumenta os consumos energéticos em 10 %.
 O tratamento da água ocorre através de resinas  O grupo permite o enchimento automático
com troca iónica, contidas em cartuchos de
da instalação e a proteção da rede hídrica,
leito misto: a água fica praticamente livre de
através de um desconector.
qualquer tipo de sais dissolvidos.

Gama de produtos - série 5741
GRUPO DE ENCHIMENTO
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GRUPO DE ENCHIMENTO E
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Para calcular a quantidade de água que pode ser tratada por cada cartucho, é necessário conhecer a condutibilidade elétrica da água de
enchimento da instalação
Coeficiente de dimensionamento
Volume de água a tratar (m3) =
Condutibilidade elétrica (µS/cm)

esQuema de aplicação

desempenho cÓd. 574101
AFS

1

2

3

4

5

6 1

2
3

1

4

0
CALEFFI

1/2” com casquilho

Tmáx. DE
FUNCIONAMENTO

65°C

Tmax. AMBIENTE

40°C

Pmáx. DE
FUNCIONAMENTO

10 bar

CAMPO DE
REGULAÇÃO DA
INSTALAÇÃO

0,2÷4 bar

4 - Contador volumétrico analógico
5 - Torneira de descarga
6 - Célula de contagem da condutibilidade

0351013p

1 - Válvula de esfera
2 - Desconector
3 - Grupo de enchimento

LIGAÇÕES

reserVamo-nos o direito de introduzir melhorias e modificaçÕes
nos produtos descritos e nos respetiVos dados técnicos, a
QualQuer altura e sem aViso préVio.

CALEFFI Lda Sede: Urbanização das Austrálias, lote 17, Milheirós · Ap. 1214, 4471-909 Maia Codex
Telef. 229619410 · Fax 229619420 · caleffi.sede@caleffi.pt · www.caleffi.pt ·
Filial: Talaíde Park, Edif. A1 e A2. Estrada Octávio Pato 2785-601 São Domingos de Rana
Telef. 214227190 · Fax 214227199 · caleffi.filial@caleffi.pt · www.caleffi.pt ·
© Copyright 2013 Caleffi S.P.A.

