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Kuuman veden saannin varmistaminen

Ka I kki ke rrostu m ien eh ka isy
Energian ja kustannusten siiiisto kotitalouksien kuuman veden saannissa alkaa tehokkaiden ldmmitys-
jdrjestelmien asentamisella. Mutta mite pifiisi tehdd, kun paksut kalkkikerrostumat rajoittavat jatkuvasti
ldmmitysprosessin toimintaa? Jdrjestelmien asentaja MJS kdsittelee kalkkikerrostumaongelmaa nykyisin
kiitevii I lii ja tehokkaa I la veden kds ittelyjd rjestel md I ld.

Kirjoittaja: Marc Flettnef ION Deutschland GmbH, Dtisseldorf

Suojattu ku umavesij iirjestel mii
WHO arvioi, etta Euroopassa kuolee
vuosittain yli 20 000 ihmistA vaaral-
liseen legionella-bakteeriin. Naiden
bakteerien voittamiseksi on tarkeiie,
etta kAyttdveden liimpotila on yli60"C.
Tuossa lamootilassa kalkkikerrostumia
kuitenkin kertyy erityisen aggressiivis-
esti, minka vuoksi kuumavesijarjest-
elmiiii suojellaan kahdella aktiivisella
lisdanodilla, jotka ovat "AB H50" ja "AB
s20':

Energian ja kustannusten seasto
kotitalouksien kuuman veden
saannissa alkaa tehokkaiden lam-
mitysjdrjestelmien asennukella.
Mutta mita voidaan tehdii, kun
kauhistuttavat kalkkikerrostumat
saavat jatkuvasti lammitysprosessin
toiminnan romahtamaan?
Jiirjestelmien asentaja MJS taistelee
nykyisin energian ja tuoton tap-
pavaa kalkkikived vastaan Aqua-
bionilla, kAtevalla ja tehokkaalla
veden kasittelyjarjestel mii llii.

MJ5:n kentteoalvelut i imi Miihlhe-
imissa/Mainissa (www.airklima.de)
jerkyttyi, kun Langenin asuntoal-
ueen hiilytyskellot alkoivat soida:
Toimitusjiirjestelmien rakennu-
sosasto ol i  asentanut suuren kuu-
man veden keskuskuumennusyk-
sikdn teholtaan yli 400 kW sekii
tanki ntaytt6je rjestelmii n yhdessd
vastaavankokoisen kayttovesi-
tankin kanssa vain kuusi kuukautta
aikaisemmin. Mutta sadan asunnon
vihaiset asukkaat valittivat jo, etta
he saivat hanoistaan ainoastaan
haaleaa vetta. Kuuman veden kes-
kuskuumennusyksikk6 ol i  asennet-
tu Proenergy Contracting -yhti6n
puolesta (www.proenergy.de), joka
on energiaurakoitsija ja
Bochumissa toimivan Veban en-
tinen tyteryhti6, joka toimittaa opti-
maalisia energiantuottojiirjestelmiii
yl i  3500 kaupall isel le asiakkaalle
Saksassa, ltiivallassa ja Unkarissa
ja joka on yksi Saksan suurimmista
yksityisista energiantuottajista. MJS
vastaa asentamisesta ja koko lai-
token hoidosta 300 km:n sateella
Mtjhlheimin ympiir i l l i i .

Kalkkikerrostumat
tuhlaavat energiaa:
Paikalla suoritetun tarkastuksen
jiilkeen huoltoinsinoori totesi, etta
keyttdvesitankin lampdtila oli noin
60 o/o matalampi kuin lempotila-ar
voksi asetettu 75"C. Hiin totesi, ette
syynii olivat ulkoisen liimm6nvaihti-
men massiiviset kalkkikerrostumat.

Kalkkikerrostumat
Aquabion sopii kaikenkokoisille putkille.Tiissii kylmiin veden piitiputkeen asen-
nettiin DN 65 -putkea varten tyyppi "AB F65'jSen ansiosta, ette kalkkia kerrostuu
keinotekoisesti vesiputken taake, muuttuneet kalkkikiteet virtaavat nyt pois
putkiverkoston liipi aiheuttamatta vaaraa.

Oliver Weiss, liimmitys- ja saniteettiosaston johtaja, kertoo: "Aluksi ajattelimme,
etta dramaattisten kalkkikertymien taytyijohtua siite,etta veden lastausliimpoti-
la oli liian korkea. Sen vuoksi me pudotimme tulevan veden liimpdtilaa 5"C:lla sen
jdlkeen kun uusi liimmonvaihdin oli asennettu."
Kuitenkin alle kolme kuukautta kalliin huoltotyon jiilkeen sama ongelma ilmaan-
tuijilleen selviisti vain parin paivan sisiillii.Tiillii kertaa tilanne oli kuitenkin erity-
isen epamiellyttiivii: Kyseessii oli viikonloppu, eika uutta liimmdnvaihdinta ollut
saatavissal Jotkut vihaiset asukkaat uhkasivat jopa muuttaa hotelliin.
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Langenin asuntoalue
MJS pi taa Aquabionia terkeena
osana kuuman veden keskusku-
umennusjar jestelmi i i i in ,  jot ta se
val t ta is i  v ihaisten asukkaiden vahin-
gonkorvausvaat imukset  -  kuten ta l la
Langenin asuntoalueel la Hessenissa
- jotka aiheutuis ivat  energian tuh-
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vesi  kuten Langenissa,  akt i iv inen anodi  to imi i  kalk-
ki kivikonvertteri na.

Uudet,  mikroskooppisen kokoiset  neutraal i l
k i teet  e ivat  eni i i i  k i inni ty  p into ih in,  vaan pikem
minkin huuhtoutuvat  oois vesiv i r ran mukana. Kun
Aquabioni t  o l i  asennettu,  seuraavaan, kuusi  kuu-
kaut ta myohemmin olevaan huol topi i ivSSn men-

br ,  laamisesta ta i  massi iv is ten kalkkiker-

=* rostumren luKKrmrsta vesrnanorsla Ja

E n n a lta eh kii i sy sii ii stii ii ka I I i sta h u o ltotyiite
Tassa tapauksessa Proenergyn asiakaspalvelu su-
osi t te l i  kumppaniaan,  ION Deutschland GmbH:ta
DUsseldorfista. TallA yrityksellii on yhteisty6-
sopimus Proenergyn kanssa ja se to imi t taa omaa
Aquabion vedenkasi t te ly jar jestelmaansA (www.

aquabion.de).  Kun kyseessd on puol ikova ta i  kova

laitteista.

nessa ei  o l lut  saatu enaa yhtakaen val i tusta.
L;mmonvaiht imen my6hempi tarkastus vahvist i ,
et ta kalkkikerrostumia ol i  vain v i ih i in ja nekin o l ivat
l6ysi2i ja selviisti helposti poistettavissa. Tuhlattu
energia,  v ihaiset  asukkaat ja huol totyo, joka maksoi
seki i  a ikaa et ta rahaa, kuuluvat  nyt  menneisyyteen!
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l JA SHK P ROFI
lw -O- Miksi olitte niin jArkyttynyt kalkkikerros-
tumista Langenin asuntoalueen kaftoveden lam-
mtinvaihtimessa?

Oliver Weiss: Me korostamme ammattitaitoista, edul-
lista ja asiakasystavallista energianhallintaa, mutta
valtavat kalkkivauriot niin lyhyessii ajassa tuhoavat
taydellisesti kaikki tiillaiset ponnistelut. Ensinniikin
huoltoty6mme ja kustannuksemme lisaentyvat ko-
htuuttomasti, koska liimmdnvaihtimien lisiiksi my6s
taydelliset putkistot ja pumput vahingoittuvat yhe

aikaisemmin ja tulevat jopa keyttdkelvottomiksi.
Toiseksi, asiakkaamme kArsivat. Lisaantynyt kuumen-
nustarve niikyy suoraan heidiin laskuissaan.ios kalkkik-
errostuman paksuus on 1 mm, se lisaa tarvetta 10 o/o:lla!

Ja pian heidiin hanansa ja lisalaitteensa, jotka usein
ovat hyvinkin kalliita, aiheuttavat heille vain vaivaa. Ni-
ite ei ole vain vaikeampi puhdistaa vaan ne myos vauri-
oituvat helpommin. Lisi iksi olen alkanut ol la huol issani
"seurannaisvahingoista';joita kukaan ei ehkii heti tule
ajatelleeki. TyytymattomAt asiakkaat saattaisivat pain-

ostaa meita vahingonkorvausvaatimuksilla - eikii vain
nykyisten korkeiden energian hintojen takia!
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Aouabionista?

Oliver Weiss: Aq uabion -jii rjestelmien asentamisen jiil-

keen ei ole tarvittu minkiiiinlaisia kalkinpoistotoimia.
Jiirjestelmii voidaan asentaa hyvin helposti muutama-
ssa tunnissa, se on ymperistdystiivSllinen eike tarvitse
ulkopuolista energiaa eikii kemikaaleja, eiki se vaadi
siliin n6llistii h uoltoa kiiyttoaikanaan. Koko jiirjestel mii
pitiiii vain vaihtaa uuteen noin joka kuudes vuosi
nykyaikaisen kalkkikiertoprosessin aikana. Lisiiksi me
voimme nyt ongelmitta pitaa tankissa vetta, jonka

lampotila on noin 70'C. Niiin takaamme/ etta veden
lAmpOtila on 60'C jopa putkiston kaukaisimmassa os-
assa tankista alaspiiin katsottuna - ja niiin me voimme
viihentiiii legionella-bakteerien uhkaa.
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toimintaanne?

Oliver Weiss: Kyl la, ja pelkastaan hyv6dn suuntaan.
Kaytiimme jiirjestelmtiii nyt useissa paikoissa. Se on
alentanut jiirjestelmiemme huoltokuluja merkittevasti
my6s sen vuoksi, ettS siiSnn6llisiS huoltoviilejii on voitu

oidentaa. Lisiiki asiakkaiden oikeu-
tetusti meille asiantuntijoina aset-
tamat vaatimukset on nyt helpompi
tiiyttiiii. Nykyisin tavoitteemme on
taata asiakkai l lemme halvimmat ja te-
knisesti luotettavimmat energianhal-
lintajiirjestelmiit.TAma ei suinkaan ole
vdhdisin syy si ihen, miksi nykyisin au-
tomaattisesti tarjoamme Aquabionia
ehkiiseviinii toimenpiteend kaikissa
kuuman veden keskusjiirjestelmiita r-
jouksissamme. Vahingonkorvausvaa-
t imusten el iminoimiseksi vi i t taamme
nimenomaan vahinkoihin, joita voi
syntya ilman tiitii kalkkikivikonvert-
teria. Uskomme, etta olemme nyt
erinomaisesti varustautuneet palve-

lemaan markkinoita tulevaisuudessa.
Lisiiksi Proenergy tarjoaa Aquabionia
asiakkailleen my6s muualla Sakassa
ION:n kanssa tekemiinse yhteistyo-
sopimuksen nojalla.
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