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1) Výrobok: NEUTRALIZAČNÝ FILTER - PRE KONDENZAČNÉ KOTLE
DO 800 KW 

2) Typ: IVAR.NEUTRO AA, IVAR.NEUTRO NAA 

1) Inštalácia:

Inštaláciu a uvedenie do prevádzky musí vykonávať výhradne 
kvalifikovaný personál v súlade so všetkými národnými normami a 
vyhláškami platnými v krajine inštalácie. Prevádzkovateľ nesmie 
vykonávať žiadne zásahy a je povinný sa riadiť pokynmi uvedenými 
nižšie a dodržiavať ich tak, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo 
k újme na zdraví obsluhujúceho personálu. 

2) Použitie:

Box s účinnou náplňou pre neutralizáciu kondenzátu odvádzaného z kondenzačných kotlov.
Pre výkony kotla do 800 kW
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3) Technické údaje: 

 
 plastový box s náplňou alkalického média pre neutralizáciu kyslého kondenzátu 
 pripojovací rozmer vstupu/výstupu 5/4" M 
 gravitačný prietok (rozdiel výšok medzi výstupom z kotla a boxom musí byť > ako 180 mm) 
 rozmery: dĺžka x šírka x výška - 563 x 308 x 220 mm 
 obvyklá produkcia kondenzátu kondenzačných kotlov = 0,14 kg/kWh 
 prevádzková teplota 5-50 °C 
 vyčerpanie média je možné kontrolovať pomocou merania pH na výstupe z neutralizačného 

boxu – pokiaľ hodnota pH klesne pod 6, je nutné vymeniť náplň boxu 
 

4) Návod na použitie: 
 

Výrobok je určený pre inštaláciu na odpadové potrubie s gravitačným spádom. Všetky závitové 
spojenia musia byť inštalované starostlivo a utesnené tak, aby sa zabránilo úniku kondenzátu v 
spojoch. Neutralizačný box je určený pre neutralizáciu (zvýšenie pH) kysleného kondenzátu z 
kondenzačných kotlov. 
 
Podmienky prevádzky výrobku: 

 Nesmie byť prekročená maximálna prevádzková teplota.  
 Výrobok nesmie byť vystavený vibráciám, vonkajšiemu zaťaženiu alebo úderom. 
 Pripojovací rozmer 5/4“ M 
 Dodržujte dĺžku životnosti média – pokiaľ hodnota pH klesne pod 6, je nutné vymeniť 

náplň boxu 
 Pri inštalácii dbajte na montáž výrobku tak, aby nebolo namáhané potrubie hmotnosťou 

zariadenia.  
 
Inštalujte v miestach s teplotou trvalo vyššou ako 5 °C, aby nedošlo k poškodeniu výrobku 
mrazom. 
 
 

  
5) Upozornenie: 

 
 Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať kedykoľvek a bez upozornenia 

zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto návode. 
 Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzujeme právo vykonávať technické zmeny 

alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazenými výrobkami sú možné. 
 Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať 

platné normatívy a platné technické predpisy. 
 Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, 

rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie 
v zariadeniach na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.  

 Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť. 
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