
Neutralizator kondensatu dla kotłów do 350kW 

Instrukcja montażu 
 

Prawidłowe umiejscowienie neutralizatora 

1. Neutralizator kondensatu (NK) musi być zabezpieczony przez zamarzaniem i złymi warunkami 
pogodowymi. 

2. Temperatura otoczenia: od + 1°C do +40°C. 

3. Producent rekomenduje instalację NK w pozycji poziomej w pobliżu kotła; 

4. Spaliny lub cząsteczki pyłu mogą uszkodzić NK (można zainstalować syfon przed NK, jeśli nie 
występuje). 

5. Należy upewnić się, że w instalacji nie ma pęcherzyków i złogów powietrza. 

6. Obudowa z tworzywa sztucznego nie jest odporna na zgniecenia. 

 

 

  
Rys. 1:  
Komponenty systemu:  

1. Płaska uszczelka;  
2. Złączka węży Dn20;  
3. Rozdzielacz wlotu wyjścia i wejścia;  
4. Rura perforowana z przekładką 

 
 

Rys.2  

 

Instalacja  

1. Dopływ kondensatu (INLET). W otworze umieszczonym niżej, ENTRY, umieść w następującym 
porządku: płaska uszczelka (1) i złącze węża DN20 (2) na zewnątrz, druga płaska uszczelka (1), 
rozdzielacz wlotu wyjścia i wejścia (3), rura perforowana DN32 z przekładką (4) (zobacz Rys. 2 i 3). 
Rekomendowane jest użycie silikonu do uszczelnienia połączeń. 

2. Dopasowanie wlewu do kanalizacji (OUT). Podczas instalacji NK wywierć otwór OUTPUT DN29 w 
miejscu umożliwiającym regulację odpływ kondensatu (rekomendowane jest co najmniej 9/10 cm od 
pokrywy), a następnie przeprowadź proces instalacji opisany powyżej. Rekomendowane jest użycie 
silikonu do zwiększenia szczelności połączeń.  

3. Napełnienie. Po wykonaniu połączenia rury spustowej kondensatu, napełnić granulatem. 



 
Rys. 3: Prawidłowo zamontowana wlot rury kondensatu 

 

 
Rys. 4: Prawidłowo zamontowany system neutralizatora kondensatu 

 

Konserwacja  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.) 
wartość pH ścieków powinna wynosić co najmniej 6,5. 
 
Zalecana jest konserwacja półroczna. 

Test pH 
Skuteczność działania granulatu można skontrolować za pomocą wskaźnika pH, który zanurzony w 
przepływających skroplinach pozwala na odczyt wartości pH. Ścieki powinny mieć wartość pH co 
najmniej 6,5. Wartość poniżej 6,5 wskazuje na wyczerpanie się zdolności neutralizacyjnych granulatu. 
Wymaga to ponownego napełnienia urządzenia granulatem, który stanowi element wyposażenia 
dodatkowego. 
 
Granulat  
W celu zwiększenia efektywności pracy neutralizatora, podczas wymiany granulatu wykonaj następujące 
czynności: opróżnij naczynie, dokładnie umyj wszystkie znajdujące się w nim komponenty i wymień 
granulat w sposób opisany powyżej. Granulat, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu kwasowości, 
można usunąć razem z odpadami komunalnymi (w granulacie cząsteczki kwasu węglowego skroplin 
łączą się z wolnym wodorem, tworząc węglan magnezu, którego połączenie z NOx (tlenkiem azotu) 
prowadzi do powstania azotanów magnezu, czyli soli całkowicie rozpuszczalnych w wodzie i obecnych w 
środowisku naturalnym). 


