
CONDENSAFE+  

Neutralizator de condens pentru centralele cu condensare. 

 
 

 

 

La centralele cu condensare , eficienta crescuta este atinsa folosind caldura generata 

de gazele de ardere pentru preincalzirea apei din retur. Datorita acestui procedeu gazele de 

ardere rezultate sunt racite ducand astfel la aparitia apei de condens acida denumita si 

condensat (pH-ul are valoarea cuprinsă între 3 și 4) care in mod normal este descarcata in 

tevile de scurgere. Conform legislatiei specifice in vigoare condensatul centralei termice 

evacuat la canalizare trebuie să se înscrie în limitele impuse de lege, adică pH-ul trebuie să se 

încadreze în intervalul ≥ 6,5 ; ≤ 8,5*. 

Sentinel Condensafe+ contine un amestec special de saruri care neutralizeaza condensul acid 

obtinuta in urma preocesului de condensare a centralelor. 

PROPRIETATI: 

 Noua generatie de neutralizator de condens 

 Neutralizeaza condensul acid 

 Ajuta la protejarea mediului inconjurator 

 Design unic si inovator 

 Montarea este usoara si rapida 

 Potrivit pentru toate tipurile de centrale cu condensare 

 Nu interactioneaza cu functiile centralei sau sifonul de condens al acesteia 

 Opreste patrunderea condensului acid in scurgere 

 Inlocuirea usoara a cartusului neutralizator (consumabil) 

 Usor de curatat si intretinut 
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 Nu se infunda. 

 

 

   

 

                                

 

 



                                 

Un cazan cu condensare poate produce in medie 800 de litri de acid pe an la un  pH de 

aproximativ 4.0, care se adaugă la alte milioane de litri de acid evacuate la nivel national. 

Astăzi, în multe țări prevederile legale cer ca fluidul deversat în canalele colectoare de apă sa 

aiba valorile pH-ului intre 6.5 și 10.0. 

 

   Acest lucru se datoreaza interesului de a proteja mirco-organismele folosite în 

procesele de purificare biologica în fosa septica sau în instalația de tratare a apei locale, 

pentru a reduce deteriorarea infrastructurii sistemului de drenaj și pentru a ajuta la protejarea 

mediului ca un întreg. Cu toate acestea, efectul de descărcare a condensului acid este de 

obicei trecut cu vederea și trebuie să fie abordat mai intens. 

 

   Sentinel Condensafe + este o unitate care conține un mediu special, care va neutraliza 

deșeurile acide din cazanele cu condensare. Designul său inovator * include multe 

caracteristici unice: 

         • Debit optim de condens prin unitate in contact cu mediul special pentru asigurarea 

neutralizarii eficiente. 

       • Unitatea consta, de asemenea intr-o constructie speciala pentru a captura orice 

resturi solide rezultate, cu acces ușor, pentru a permite curățarea ocazionala. 

    • În cazul putin probabil al blocarii debitului cu resturi rezultate din cazan, 

Condensafe + are un canal de by-pass de siguranță, asigurându-se că debitul de condens nu 

poate fi blocat și intors in cazan. 

    • Mediul de neutralizare în cadrul unității este conținut în propriul sac neutralizator. În 

timpul inspectiei anuale recomandate a cazanului, acesta poate fi extras ușor și înlocuit cu 



rezerva, desfiletand capacul cu filet din partea superioară a unității. Acest lucru înseamnă că, 

spre deosebire de alte produse, întreaga unitate nu necesita înlocuire în cazul în care mediul 

de neutralizare este epuizat. 

 

Înlocuirea rezervei neutralizatoare 

 

   Materialul de neutralizare Condensafe +   în cele din urmă se epuizeaza. Pentru a 

menține o performanță optimă a unității, se recomanda inlocuirea rezervei cu neutralizator în 

timpul fiecărei revizii anuale a cazanului.  

 

 

 

* I 9-2015 – „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare 

aferente clădirilor” – publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 830 bis din 06 

noiembrie 2015; 

  

 I 13-2015 – „Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de 

încălzire centrală” – publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 897 bis din 02 

decembrie 2015 

HG 352/2005 privind modificarea și completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor 

norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate – publicată în 

Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 398 din 11 mai 2005 

 


