ST 120-1E...
ST 160-1E...

6 720 604 XXX (02.10) OSW

6 720 604 321 - 00.2O

Cuprins

Cuprins

Indica ii de siguran ã a func ionãrii

Indica ii de siguran ã a func ionãrii

2

Explicarea simbolurilor

2

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Informa ii despre centralã
Descrierea aparatului
Date tehnice
Descrierea modului de func ionare
Legendele de la Capitolul Anexã

4
4
4
5
5

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Instalarea
Prescrip ii
Transportul
Locul de amplasare
Montarea
Legãturile electrice

6
6
6
6
6
7

3
3.1
3.2
3.3

Punerea în func iune
Informarea utilizatorului
Pregãtirea pentru punerea în func iune
Reglarea temperaturii boilerului

8
8
8
8

4
4.1
4.2
4.3

Între inerea
Recomandãri pentru utilizator
Între inerea ºi repararea
Verificarea func ionãrii

8
8
8
9

5

Cãutarea defectelor ºi remedierea
acestora

Anexã

Montarea, modificarea
B Este permisã montarea sau modificarea boilerului
numai de cãtre o firmã de specialitate, autorizatã.
B Boilerul va fi folosit în exclusivitate numai pentru
încãlzirea apei calde menajere.
Func ionarea
B Pentru a se asigura o func ionare ireproºabilã,
trebuie respectate întocmai instruc iunile de
instalare.
B Nu obtura i în nici un caz supapa de siguran ã!
În timpul încãlzirii, va curge apã prin supapa de
siguran ã.
Dezinfec ia termicã
B Pericol de opãrire!
Func ionarea pentru o scurtã duratã de timp la
temperaturi de peste 60°C trebuie neapãrat
supravegheatã.
Între inerea
B Recomandãri pentru utilizatori: Încheia i un
contract de service cu o firmã de specialitate,
autorizatã. Centrala termicã va fi supusã unei
revizii anuale, iar boilerul de acumulare tot anual,
respectiv la fiecare doi ani (depinde de calitatea
apei de la fa a locului).
B Pot fi folosite numai piese de schimb originale.

Explicarea simbolurilor
Indica iile pentru siguran a
func ionãrii vor fi marcate cu un
triunghi de aten ionare, care este de
culoare gri.

9
10

Cuvintele de mai jos aratã gravitatea pericolului, în
caz cã nu sunt luate mãsurile de remediere ale
defec iunilor.
• Aten ie înseamnã posibilitatea apari iei unor
defec iuni uºoare.
• Pericol înseamnã posibilitatea unor vãtãmãri
grave ale personalului de deservire. În cazurile
deosebit de grave existã pericolul de moarte.

i

Indica iile din text vor fi marcate cu
simbolul alãturat. Ele vor fi delimitate de
text prin linii orizontale sub ºi deasupra
textului.

Indica iile con in informa ii importante pentru
cazurile în care nu existã pericole de vãtãmãri ale
oamenilor sau centralei.

2
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Informa ii despre centralã

1.1

Descrierea aparatului

1.1.1 Utilizare
Boilerele sunt concepute pentru a fi racordate la o
centralã termicã. Puterea maximã de încãlzire a
centralelor termice nu are voie sã depãºeascã
urmãtoarele valori:
Boiler

Puterea maximã de încãlzire

ST 120-1 E...

25,1 kW

ST 160-1 E...

25,1 kW

Tab. 1
În cazul centralelor termice cu Bosch Heatronic care
au puteri de încãlzire mai mari:
B Limita i puterea de încãrcare a boilerului de la
Bosch Heatronic, la valoarea de mai sus (vezi
instruc iunile de instalare ale centralei termice).

i

În cazul depãºirii puterii maxime de
încãlzire, va trebui sã lua i în calcul o
crestere a frecventei de întrerupere a
functionarii, din partea centralei, fapt
care duce la prelungirea inutilã a
timpului de încãrcare.
B Nu depãºi i puterea maximã de
încãlzire.

1.1.2

Dotarea

• Sondã de temperaturã (NTC) pe boiler, în teacã de
imersie, cu ºtecher de conectare la centrala cu
Bosch Heatronic
• Boiler de acumulare, emailat
• Anod de magneziu
• Izolaţie din spumã poliuretanicã, fãrã FCKW
(hidrocarburã de clor) ºi FKW (hidrocarburã de
fluor).
• Termometru

1.2

Tipul de boiler

Dimensiunile constructive ºi de racordare: Fig. 1 de la pag. 9
Pierderea de presiune în serpentina de
Fig. 2 de la pag. 9
încãlzire, în bar:
Schimbãtor de cãldurã (serpentina boilerului):
Numarul de spire
7
7
Volumul de apã caldã
3,0 3,0
l
Suprafa a de încãlzire
0,61 0,61
m2
Presiunea maximã în serpentina boilerului
bar
10
10
Puterea maximã a suprafe ei de încãlzire la:
- tV = 90°C ºi tSp = 45°C, conform DIN 4708 kW
25,1 25,1
- tV = 85°C ºi tSp = 60°C
kW
13,9 13,9
Puterea continuã maximã, la:
- tV = 90°C ºi tSp = 45°C, conform DIN 4708 l/h
590 590
- tV = 85°C ºi tSp = 60°C
l/h
237 237
Debitul apei de circula ie avut în vedere
l/h
1300 1300
Indicele de putere1) conform DIN 4708
la tV = 90°C (puterea maximã de încãlzire), NL
1,4 2,0
cu centralã ºi accesorii
- 24 kW putere de încãlzire
NL
1,3 1,9
- 11 kW putere de încãlzire
NL
1,1 1,7
Timpul minim de încãlzire de la tK = 10°C la
tSp = 60°C cu tV = 85°C, la:
- 24 kW putere de încãlzire
Min.
20
26
- 18 kW putere de încãlzire
Min.
25
32
- 11 kW putere de încãlzire
Min.
49
62
- 8 kW putere de încãlzire
Min.
52
69
Volumul boilerului:
Volumul util
l
117 152
Volumul util de apã caldã (fara încãrcare
suplimentarã) tSp = 60°C ºi
- tZ = 45°C
l
145 190
- tZ = 40°C
l
170 222
Presiunea maximã a apei
bar
10
10
Alte date:
Consumul de energie stand-by (24h),
kWh/d 1,35 1,61
conform DIN 4753, partea 8 2)
Greutate proprie (fãrã ambalaj)
kg
50
60

Tab. 2
1)

• Înveliºul este din tablã din o el stratificatã.
Capacele sunt din material plastic
• Sistem de golire.
1.1.3 Protec ia împotriva coroziunii
Boilerele sunt acoperite, pe partea de apã caldã
menajerã, cu un email omogen, conform DIN 4753,
partea 1, capitolul 4.2.3.1.3 ºi corespund astfel
grupei B, conform DIN 1988, partea 2, capitolul
6.1.4. Stratul este neutru fa ã de apa menajerã ºi fa ã
de materialele instala iilor. Pentru o protec ie
suplimentarã, s-a montat un anod de magneziu.
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Date tehnice
ST 160-1 E...

Informa ii despre centralã

ST 120-1 E...

1

2)

tV
tSp
tZ
tK

Indicele de putere NL exprimã numãrul de apartamente cu 3,5 persoane ce trebuie alimentate, având
fiecare o cadã normalã ºi alte douã puncte de alimentare cu apã caldã. NL a fost determinat conform
DIN 4708, la tSp = 60 ˚C, tZ = 45 ˚C, tK = 10 ˚C ºi la o
putere maximã a suprafe ei de încãlzire. În cazul
micºorãrii puterii de încãlzire sau în cazul micºorãrii
debitului apei de circula ie, valoarea NL devine, în
mod corespunzãtor, mai micã.
Nu au fost luate în considerare pierderile din afara
boilerului.
= temperatura pe tur
= temperatura boilerului
= temperatura de ieºire a apei calde menajere
= temperatura de intrare a apei reci

3

Informa ii despre centralã

Puterea continuã a apei calde:

1.4

• Puterile continue indicate se referã la o
temperaturã pe tur de 90 °C, o temperaturã de
ieºire a apei calde menajere de 45 °C ºi o
temperaturã de intrare a apei reci de 10 °C , la o
putere maximã de încãrcare (puterea
generatorului de cãldurã este cel pu in la fel de
mare ca ºi puterea suprafe ei de încãlzire ale
boilerului).

Legenda la Fig. 1, pag. 9;
Dimensiunile constructive ºi de racordare:
E
KW
L
MA
RSP
SE 8

Legendele de la Capitolul Anexã

Golire
Racord intrare apã rece (R 3/4 - filet exterior)
Locaº de trecere a cablului sondei de temperaturã (NTC)
Anod de magneziu
Retur boiler (R 3/4 - filet exterior)
Puncte de montare pentru setul de ac ionare cu termostat
(accesoriu)
Termometru pentru afiºarea temperaturii
Teacã de imersie pentru sonda de temperaturã a boilerului
(NTC)
Tur boiler (R 3/4 - filet exterior)
Racord ieºire apã caldã (R 3/4 - filet exterior)
Racord pentru recirculare (Rp 1 - filet interior)

• O scãdere a debitului de apã de circula ie indicat,
respectiv a puterii de încãlzire sau a temperaturii
pe tur, va avea drept urmare atât o diminuare a
puterii continue, cât ºi o diminuare a indicelui de
putere (NL).

T
T1

Valori sondei de temperaturã (NTC) a boilerului

Dimensiunile din spatele liniei oblice se referã la tipul
de boiler urmãtor cã mãrime.

Temperatura Rezisten a
în boiler
sondei

Tensiunea sondei, la bornele de
conectare la
Centralã1)

Bosch Heatronic

°C

Ω

V

V

20
26
32
38
44
50
56
62
68

14772
11500
9043
7174
5730
4608
3723
3032
2488

3,00
2,86
2,70
2,52
2,34
2,15
1,98
1,77
1,59

4,09
3,88
3,65
3,40
3,15
2,89
2,62
2,37
2,12

VSP
WW
ZL

i

Înlocuirea anodului de magneziu:
Respecta i distan a ≥450 mm fa ã de
plafon ºi ≥250 mm fa ã de boiler. În
cazul acestor boilere se poate folosi
numai un anod de tip creion montat
izolat.

Legenda la Fig. 2, pag. 9;
Pierdere de presiune în serpentina de încãlzire, în
bar:
∆p
V

Pierderea de presiune
Volumul de apã de încãlzire

Tab. 3
1)

1.3

începând cu luna iulie 1994 sau FD 467 (placa electronicã)

Descrierea modului de func ionare

• În timpul procesului de utilizare a apei calde,
temperatura boilerului scade cu cca. 8 °C pâna la
10 °C, înainte ca generatorul de cãldurã sã
reîncãlzeascã boilerul.
• În cazul alimentãrilor scurte, repetate des, se
poate ajunge la oscila ii ale temperaturii reglate
ale boilerului ºi la formarea unui strat fierbinte în
zona superioarã a recipientului. Acest
comportament este condi ionat de sistem ºi nu
poate fi modificat.
• Termometrul încorporat indicã temperatura
existentã în zona superioarã a boilerului.
Datoritã stratificãrii naturale a temperaturii din
interiorul recipientului, temperatura reglatã a
boilerului va fi luatã numai ca o valoarea medie.
Din acest motiv, temperatura indicatã ºi punctul
de declanºare al termostatului de boiler nu sunt
identice.

4

i

În diagramã nu sunt luate în
considerare pierderile de presiune
provocate de re ea.

Legenda la Fig. 3, pag. 9;
Schema de racordare pe partea de apã rece/
caldã:
BWAG
E
KW
RSP
SG
VSP
WW
ZL
10
15.1
15.2
15.3
15.4
20
21
22
48

Vas de expansiune (recomandat)
Sistem de golire
Racord apã rece
Retur boiler (R 3/4 - filet exterior)
Grup de siguran ã, conform DIN 1988
Tur boiler (R 3/4 - filet exterior)
Racord ieşire apă caldă (R 3/4 - filet exterior)
Racord pentru recirculare
Supapã de siguran ã
Ventil pentru verificare
Clapetã de sens
ªtu pentru manometru
Robinet de închidere
Pompã de circula ie
Robinet de închidere
Reductor de presiune (dacã este necesar, accesoriu)
Punct de evacuare
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Instalarea

2
2.1

Instalarea
Prescrip ii

Pentru montare ºi utilizare, ine i cont de dispozi iile,
directivele ºi normativele urmãtoare:
• I.9-94 ‰ Normativ pentru proiectarea ºi
executarea instala iilor sanitare

2.4

Montarea

Evitarea pierderii de cãldurã prin circula ie proprie:
B Monta i clapete de sens pe toate circuitele
boilerului.
-sauB Monta i evile direct la racordurile boilerului, în aºa
fel încât sã nu fie posibilã circula ia proprie.

• I.9/1-96 ‰ Normativ pentru exploatarea
instala iilor sanitare

2.4.1

• I.13-94 ‰ Normativ pentru proiectarea ºi
executarea instala iilor de încãlzire centralã

B Serpentina de încãlzire se va racorda în modul de
func ionare, pe flux. Atenţie sã nu inversaţi turul
şi returul între ele!
Prin aceasta se ob ine o umplere uniformã a
boilerului, în zona superioarã a acestuia.
B Conductele de alimentare se vor executa cât mai
scurt posibil ºi se vor izola bine.
Prin aceasta sunt înlãturate pierderile inutile de
presiune ºi rãcirea boilerului prin circula ia în evi.
B Pentru evitarea func ionãrii necorespunzãtoare
datorate prezen ei aerului în evi, trebuie
prevãzutã o aerisire eficientã (de ex. un
dezaerator automat) în cel mai înalt punct dintre
boiler ºi centrala termicã.

• I.13/-96 ‰ Normativ privind exploatarea
instala iilor de încãlzire centralã
• I.7-2002 ‰ Normativ pentru proiectarea ºi execu ia
instala iilor electrice cu tensiuni pânã la 1000 Vc.a.
ºi 1500 Vc.c.
• GP 051-00 ‰ Ghid de proiectare, execu ie ºi
exploatare a centralelor termice mici
• Prevederile locale.

2.2

Transportul

B Nu trânti i boilerul în timpul transportului.
B Scoate i boilerul din ambalaj numai la locul de
amplasare.

2.3

Locul de amplasare

În cazul amplasãrii boilerului în încãperi cu umiditate:
B Amplasa i boilerul pe un piedestal.

Racordarea pe partea sistemului de
încãlzire

B Pentru evitarea circula iei gravita ionale, pe returul
boilerului monta i o clapetã de sens.
2.4.2

Racordarea pe partea de apã
Atenţie: Avarii datorate coroziunii de
contact la racordurile boilerului!
B În cazul racordurilor din cupru pe
partea de apã rece:
Folosi i un fiting de racordare din
alamã.

B Realiza i racordarea la conducta de apã rece
conform DIN 1988, utilizând armãturi individuale
adecvate sau un grup de siguran ã complet.
B Supapa de siguran ã, verificatã ca tip, va fi astfel
reglatã încât sã împiedice depãºirea cu mai mult
de 10% a presiunii de lucru a boilerului.
B ◊eava de refulare a supapei de siguran ã trebuie
sã ajungã într-un loc de scurgere, cu posibilitate
de liberã observare.
Atentie: Defecte datorate
suprapresiunii!
B În cazul utilizãrii supapelor de sens:
Monta i supapa de siguran ã între
supapa de sens ºi racordul boilerului
(apã rece).
B Nu obtura i orificiul de refulare a
supapei de siguran ã.

6 720 604 XXX (02.10)
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Instalarea

Dacã presiunea staticã a instala iei depãºeºte 80%
din valoarea presiunii de declanºare a supapei de
siguran ã:
B Intercala i un reductor de presiune, accesoriul
Nr. 618 sau Nr. 620.
2.4.3 Recircularea
Schema de racordare cu recirculãrii o gãsi i în Fig. 3
de la pag. 9.
B În cazul racordãrii unei conducte de recirculare:
Monta i eava de imersie ZL 102/1 (accesoriu), o
pompã de recirculare permisã pentru apã potabilã
ºi o supapã de sens adecvatã.
B În cazul în care nu este racordatã nici o conductã
de recirculare:
Astupa i racordul si izola i-l.

i
2.4.4

i

Pentru evitarea pierderii de apã prin
supapa de siguran ã, se poate monta
un vas de expansiune adecvat.

Tabelul de mai jos reprezintã un ajutor pentru
dimensionarea vasului de expansiune. În cazul unui
volum util diferit al boilerelor, pot rezulta valori care
se abat de la aceste dimensiuni.
Datele se refera la o temperaturã a boilerului de
60 °C.

Tip boiler

3 bar
4 bar
3 bar
4 bar

B
B
B
B

Dimensiunea recipientului, în
litri, corespunzãtoare
presiunii de declanºare a
supapei de siguran ã
6 bar

8 bar

10 bar

8
12
8
12

8
8
8
8

8
8

B
B
B
B

SUPRAPUR (începând cu aprilie 2002,
respectiv începând cu FD 284) sau
centrale cu Bosch Heatronic (Fig. 4 pâna
la Fig. 6)

Îndepãrta i masca ºi capacul.
Scoate i ºtecherul.
Înlãtura i piesa predecupată.
Pune i la loc capacul ºi masca.
Centrale cu posibilitatea racordãrii
boilerelor cu NTC (începând cu iulie 1994,
respectiv începând cu FD 467, placa
electronicã) (Fig. 7)

Apãsa i clemele (g) ºi scoate i clapeta (f).
Înlãtura i piesa predecupată (h) din dreptul clapetei (f).
Conecta i ºtecherul (17) la placa electronică (j).
Pune i la loc clapeta (f) în panoul de comandã ºi
închide i-o.

2.5.3

B Vasul de expansiune se va monta pe conducta de
apã rece, între boiler ºi supapa de siguran ã.

Model ST 120
de
10 bar ST 160

2.5.1

B
B
B
B

Vasul de expansiune

Legãturile electrice
Pericol: electrocutare!
B Înaintea conectãrii electrice,
întrerupe i alimentarea cu tensiune
(230 V AC) a centralei termice.

2.5.2

Recircularea este permisã, inându-se
cont de pierderile datorate rãcirii,
utilizându-se numai o pompã de
recirculare pentru apã potabilã
comandatã în timp ºi/sau de
temperaturã.

Presiune
preîncãrcare
recipient =
presiune
apã rece

2.5

Centrala ZS 20... (Fig. 8)

Scoate i capacul.
Îndepărtaţi piesa predecupată.
Intoduceţi ştecherul.
Închide i capacul.

2.5.4

Centrala ZS 23... (Fig. 9)

B Îndepărtaţi mantaua centralei.
B Introduce i ºtecherul în mufa setului de conductori ai
centralei.
B Montaţi mantaua centralei la loc.

Tab. 4

6
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Punerea în func iune

3

Punerea în func iune

4

Între inerea

3.1

Informarea utilizatorului

4.1

Recomandãri pentru utilizator

Specialistul va explica utilizatorului modul de
func ionare ºi de utilizare a centralei ºi a boilerului.
B Utilizatorului i se va atrage aten ia asupra
reviziilor, necesare a fi executate periodic; de
aceste revizii depinde funcţionarea corectă şi
durata de viaţă a echipamentului.
B În timpul încãlzirii va ieºi apã prin supapa de
siguran ã.
Nu obtura i în nici un caz supapa de siguran ã.
B În cazul apari iei pericolului de înghe , goli i
boilerul.
B Utilizatorului îi vor fi înmânate toate documentele
anexate.

3.2

Pregãtirea pentru punerea în
func iune

B Încheia i un contract de între inere cu o firmã de
specialitate, autorizatã. Centrala termicã va fi
supusã unei revizii anuale, iar boilerul anual,
respectiv la fiecare doi ani (depinde de calitatea
apei de la fa a locului).

4.2

B Pot fi folosite numai piese de schimb originale.
4.2.1 Anodul de protec ie (anod magneziu)
Anodul de protec ie din magneziu reprezintã o
protec ie minimã pentru posibilele locuri cu defecte
în emailul recipientului, conform DIN 4753.
O primã verificare trebuie efectuatã la un an de la
punerea în func iune.
Atentie: Defecte datorate coroziunii!
O neglijare a anodului de protec ie
poate duce la apari ia defectelor
datorate coroziunii.
B Anodul de protec ie va fi supus
verificãrii la interval de un an de zile,
respectiv la fiecare doi ani, în func ie
de calitatea apei de la fa a locului ºi,
dacã este cazul, se va înlocui.

3.2.1 Generalitã i
Punerea în func iune va trebui realizatã de cãtre
executantul instala iei sau de cãtre un specialist
autorizat.
B Aparatul va fi pus în funcţiune conform
instruc iunilor producãtorului, respectiv conform
instruc iunilor de instalare si instruc iunilor de
utilizare.
B Boilerul va fi pus în func iune conform
instruc iunilor de instalare respective.
3.2.2

Umplerea boilerului

B Înaintea umplerii boilerului:
Spãla i instala ia, dar fãrã boiler.
B Aerisiţi boilerul prin deschiderea unui robinet de
apã caldã, pânã când începe sã curgã apă la
robinet.
3.2.3

Limitarea debitului

B Pentru o utilizare optimã a capacitã ii de
acumulare a boilerului şi pentru împiedicarea unei
temperaturi neuniforme, recomandãm limitarea
alimentãrii cu apã rece a boilerului, la debitele
urmãtoare:
– ST 120-1 E...= 12 l/Min.
– ST 160-1 E...= 16 l/Min.

3.3

Reglarea temperaturii boilerului

Între inerea ºi repararea

Verificarea anodului de protec ie
B Scoate i cablul de legãturã dintre anod ºi boiler.
B Conecta i ampermetrul în serie (domeniul mA).
Curentul apãrut în cazul boilerului plin nu are
voie sã se situeze sub 0,3 mA.
B În cazul unui curent mai mic sau la o uzurã
puternicã a anodului:
Înlocui i imediat anodul.
Montarea unui anod nou
B Anodul se monteazã izolat.
B Realiza i o legaturã electricã între anod ºi boiler,
prin intermediul cablului de legãturã.
4.2.2

Golirea

B Înaintea curã irii sau reparãrii, boilerul trebuie
decuplat de la re eaua de alimentare cu energie
electricã ºi se goleºte.
B Dacã este necesar, goli i ºi serpentina de
încãlzire. În acest caz curăţaţi şi serpentina.

B Regla i temperatura doritã în boiler conform
instruc iunilor de utilizare ale centralei termice.

6 720 604 XXX (02.10)
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Cãutarea defectelor ºi remedierea acestora

4.2.3

Îndepãrtarea calcarului/curã area

Apã cu con inut ridicat de calcar
Gradul de depunere a calcarului depinde de durata
de utilizare, temperatura de lucru ºi de duritatea
apei. Suprafe ele de încãlzire acoperite cu calcar
reduc volumul de apã, reduc puterea de încãlzire,
cresc consumul de energie ºi mãresc timpul de
încãlzire.
B În func ie de cantitatea de calcar depusã, boilerul
va fi supus periodic unei opera ii de îndepãrtare a
acestuia.

5

Cãutarea defectelor ºi
remedierea acestora

Racordãri adãugate
În cazul racordãrii la instala ii cu evi din cupru, se
poate ajunge la raporturi nefavorabile datorate
reacţiei electrochimice dintre anodul de protecţie
din magneziu ºi materialul din care sunt
confec ionate evile.
B Racordurile vor fi separate electric de instala iile
cu evi din cupru prin utilizarea de fixãri de
separare, prin ºuruburi cu izola ie.

Apã cu con inut redus de calcar
B Verifica i ºi curã a i recipientul de mâlul depus.
4.2.4

Repunerea în func iune

B Dupã efectuarea unei revizii sau repara ii, clãti i
bine boilerul.
B Aerisi i partea de încãlzire ºi partea de apã
potabilã.

4.3

Verificarea func ionãrii
Atentie: O supapã de siguran ã care
nu func ioneazã ireproºabil, poate
duce la defecte datorate unei
suprapresiuni!
B Verificaţi funcţionarea supapei de
siguran ã.
B Nu obturaţi orificiul de refulare al
supapei de siguranţă.

8

Miros neplãcut ºi apã caldã menajerã de culoare
închisã
Acest lucru se explicã, de regulã, prin producerea de
hidrogen sulfurat de cãtre bacteriile care reduc
sulfatul din apã. Acestea apar în apa sãracã în
oxigen ºi se hrãnesc cu hidrogenul produs de anod.
B Curã area recipientului, înlocuirea anodului de
protec ie ºi func ionarea la o temperaturã ≥ 60 °C.
B În mãsura în care aceastã solu ie nu dã rezultatele
scontate:
înlocui i anodul de protec ie din magneziu cu un
anod cu un curent vagabond din construc ie.
Cheltuielile de modificare vor fi suportate de cãtre
utilizator.
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