A Grander filozófiája és története

Idézet:

Johann GRANDER

„Entdecker
der Wasserbelebung“
„Entdecker
der Wasserbelebung“

„A víz egy kozmikus dolog“
Semmit sem kell feltalálni, csak megtalálni, mert már minden létezik

Nincs két egyforma víz
Egy víznek sincs párja
Egyik víz sem egyezik meg a másikkal

A természet a tanítómesterünk –Tanulhatunk tőle
A Földön minden csak kölcsön kaptunk

A víz rendelkezik intelligenciával
Mi csak tanítványok vagyunk ezen a világon.
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A vízélénkítés Johann Grander nyomán
A Grander vízélénkítés egy természetes folyamat útján javítja a vízminőséget,
A készülékek kémiai anyagok, külső energia és szűrő nélkül működnek.

A természetes mechanizmus által a víz visszatér eredeti állapotába,
ami pozitív hatással van az emberekre, állatokra, növényekre és magára a természetre is.
A H2O kémiai képlettel a vizet nem lehet kielégítően körülírni, mivel nincs két egyforma víz.
Ennek a ténynek az az oka, hogy minden víznek van sajátos, csak rá jellemző belső
felépítése és rendszere, ami lényegesen befolyásolja a tulajdonságait.
Miért kell a víz minőségét javítani ?
Az egészséges víznek van egy belső rendje, ami a mai környezeti hatások miatt (pl.:
Magasfeszültség, mikrohullámok, elektroszmog, radioaktivitás, kémiai szennyeződések)
egyre inkább elveszik.
Ezáltal a víz pozitív hatásai csökkennek
A vízélénkítés által a víz belső szerkezete újra visszarendeződik stabil állapotba, így az
élénkítet, víz újra érvényesítheti a pozitív hatásait.
A stabilitásnak köszönhetően az élénkített vizet semmilyen külső hatás nem befolyásolja.
A Grander vízélénkítés legjobb vízminőséget kell, hogy biztosítsa az ügyfeleknek ezért,
előzetesen fel kell mérni az igényeket és az adott lehetőségeket.
A Grander vízélénkítés egy fontos eszköze a víz eltarthatóságának és a vízkészletek
védelmének.
A Grander élénkíti a vizet, az embereket és az életterüket.

2

A Grander filozófiája és története
Johann Grander élete
A nyolcgyermekes családapa 1978-ban feladta állását, hogy magát teljes mértékben a
kutatásainak és kísérleteinek szentelje. Életében először gondolt arra, hogy a találmányaival
önállóvá tegye magát.
Egy évvel később, tőke nélkül, de sok motivációval és szeretettel a munkája iránt
megalapította a mai Grander vízélénkítés előd cégét.
Ez egy nehéz és nélkülözéssel teli időszak volt a Grander család számára.
Gyakran küzdelmes úton kellett kifizetni nélkülözhetetlen mérőeszközöket, mint például az
egyik legfontosabb munkaeszközét, a mikroszkópot.
A család mégis összetartott, és a vízélénkítés feltalálásának útjába már semmi sem állt.
Johann Grander megfigyelte a természetet és az intuíciójára is hagyatkozott.
A továbbhaladáshoz látszólag lehetetlen dolgokon is elgondolkodott.
Végül a kísérleteiből tett szert azokra az ismeretekre, amelyek aztán lépésről lépésre
előrevitték.
Hogy fedezte fel Johann Grander ezt a technológiát?
-

Az első készülék, amit feltalált, a masszázshenger volt, egy elektromos készülék,
amely izomerő által egy kis generátort hajt, amely aztán újra elektromos impulzusokat
generál, amelyek a bőrre és az alatta lévő szövetekhez jutnak.
Ezt a rollert követte a sanomag.

-

Végezetül Johann Grander megtette a legnagyobb felfedezését.
Mágnes generátorokkal kísérletezett, amelyek érintkezve vízzel pozitív irányba
változtatják meg azt.
Innen indult a Grander vízélénkítés.

-

A mikroszkópja segítségével megfigyelte a folyamatok változását az élénkített vízben,
így született a vízélénkítés kifejezés.

-

Az ezen a fizikai folyamaton átesett vizet hívjuk információs víznek, ami a mai
készülékekben is megtalálhatóak.

-

Az első élénkítő készülékek 1989-ben készültek el.

-

Az idő továbbhaladtával és a további fejlesztésekkel megjelentek különböző építési
formák: lásd képek

-

A vízélénkítés sokféle felhasználási lehetőséget nyújt privátfelhasználók számára, az
ipar, vendéglátás, mezőgazdaság és élelmiszer előállítás területén.
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-

A vízélénkítés felfedezésének lépései
Grander permanens mágnes generátorokkal
kísérletezett, amelyeknek az outputját használta az
információs víz előállításához.
Ezzel létrejön egy közvetítő, melyet ismét fel lehet
használni más vizek strukturálásához és
rendezéséhez.(befolyásolja a víz belső felépítését)
Az információs víz a Grander vízélénkítés szíve.
Az információs víz egy technikai eljárás során olyan
rezgés és energia állapotába kerül, ami lehetővé teszi,
hogy a még kezeletlen víznek továbbadja az
információt.
A „vízélénkítés“ kifejezés mára már egy sokat idézett
és használt kifejezés.
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A GRANDER VÍZÉLÉNKÍTÉS FUNKCIÓJA

A vízélénkítés alapismeretei
A víz tud információt felvenni és tárolni.
A víz érintkezés nélkül tud információt továbbítani.

A vízélénkítés alapfolyamatai
1. folyamat – az információs víz előállítása
2. – Információátvitel az élénkített vízből a nyers vízbe

Grander elemi felfedezése 1
Natúr mágnesgenerátorral való kezelés által a víz képes egy nagyon rendezett belső
struktúrát felvenni.
A folyamatban felhasznált energia élteti a fákat, növényeket és az életteret, így semmilyen
élettérre nem veszélyes.

Grader elemi felfedezése 2
A

strukturált

víz

közvetlen

érintkezés

nélkül

képes

információt

átadni.

Az élénkített víz felépít maga közül egy strukturális mezőt, amelynek a hatókörén belül az
élénkítetlen víz újraépíti és rendezi magát.

Információs víz
Belebtes
Wasser
Unbelebtes
Wasser
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Információadás egy beépített Grander készülék esetében:
A Grander vízélénkítő készülékek információs vízzel vannak megtöltve, ami
információátadással élénkíti a csapvizet.

Miért nem veszi át az információs víz az átfolyó víz rossz rezgéseit?
Az információs víznek nagyon magas a stabilitása. Az információ mindig a stabilabb magas
színvonal felől az alacsonyabb felé megy.
Miben különbözik Grander a konkurenciától?
-

Johann Grander a vízélénkítés feltalálója
A technikai alap (mágnesgenerátor) az információs víz előállításának előfeltétele
A többi versenytárssal szemben a vízélénkítésnek szélesebb a felhasználási köre
A Grander céget színvonalasan felkészített szakemberek képviselik
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Nyers víz
A minőség a víz eredetétől és a környezeti hatásoktól függ.
Legtöbb esetben szükséges valamilyen vízkezelésre, pl. szűrés vagy egyéb más eljárás

Élénkített víz
Rendezett a belső felépítése. Ezáltal a pozitív információ képes az élő rendszerekre átjutni.
Eredmény: sok hasznos, egyedi tulajdonság
Információs víz
A legrendezettebb belső felépítéssel rendelkezik, és képes a természetből és a kozmoszból
információt átvenni és továbbítani az élénkítetlen vízbe.

A vízélénkítő készüléken való átáramláskor az élénkítetlen víz információt vesz fel és
újrarendezi magát, ezáltal élénkített vízzé válik.
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Információátadás merülő készülék esetében
A Grander Duplahenger információs vizet tartalmaz, és az élénkítetlen vízbe kell meríteni.

Az információ a dupla hengerben lévő információs vízből érintkezés nélkül továbbjut a
körülötte lévő, eddig élénkítetlen vízbe, ami teljesen élénkített lesz.

A Grander minden víznél használható?
A Grander vízélénkítés az ivóvíz felhasználásnál csak a fogyasztásra alkalmas vízre
alkalmazható. A kémiai, fizikai és mikrobiológiai határértékeket be kell tartani, máskülönben
először hagyományos megoldásokat kell alkalmazni.
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Grander Vízélénkítés
A vízminőség a kémia, fizika és a mikrobiológia komponensektől függ.
Ha bármelyik komponens hiányzik, lehetetlen jó vízminőséget elérni.
A 3 komponens szűkebb leírása
1. A kémia, ami magába foglalja a vízben található összes kémiai anyagot.
Az ivóvíz tisztítását a törvény megfelelő előírásokkal szabályozza.
2. A mikrobiológia megmutatja, mennyi baktérium van a vízben, és felel az öntisztító
folyamatért, tápanyaglebontásért és az ellenállóerőért.
3. A fizika érinti az olyan fizikai paramétereket, mint a vezetőképesség vagy a pH-érték,
valamint a kevésbé ismert, de fontos belső felépítést és rendszert, mely az
információátadásért felel
Két víz megegyezhet kémiai, mikrobiológiai és fizikai tulajdonságukban, és mégis eltérhetnek
minőségükben, mivel figyelembe kell vennünk a belső felépítést.
Az optimális vízminőséget akkor érhetjük el, ha szükség esetén hagyományos technikákat
alkalmazunk, majd ezt a Granderrel kombináljuk.
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Mit jelent az optimális vízminőség?

Biológiailag értékes víz
=
tiszta
káros anyagokban
szegény

energiában gazdag

- Szűrő

Grander
Vízélénkítés

élénkített

Szükség esetén
- Ioncsere
- Aktív szén

Miért nem ürül ki a vízélénkítő készülék?
-

Elsőként átalakul a struktúra.
Csak ezután vehető fel folyamatosan információ a természetből és a környezetből.
Ezt a folyamatot úgy lehet elképzelni, mint egy antenna rezgésfelvételét.

-

Az információs víz rendezett felépítésének köszönhetően optimálisnál magasabb adó
és vevő tulajdonságokkal rendelkezik.

-

A biojelzések folyamatos vételeinek és továbbításainak kölcsönhatására alapozva
garantált, hogy a készülék ne szűnjön meg működni.

-

Kizárólag természetes energiával működik: ez az energia kimeríthetetlen.
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Az élénkített víz felhasználható hatásai
A nyers víz élénkítése során főleg a fizikai és mikrobiológiai tulajdonságok változásai
figyelhetőek meg, a nyers víz és a terület minőségének függvényében.
Az élénkített víz ezekben a tulajdonságokban javult viselkedést mutat, amit a
legkülönbözőbb felhasználási területeken lehet alkalmazni.
Fizikai tulajdonságok
-

Lerakódás visszatartása
Korróziós tulajdonságok
Lerakódás képződés
Anyagelválasztás
Szállítási folyamatok
Oldási tulajdonságok

Mikrobiológiai tulajdonságok
-

Mikroorganizmusok aktivitása
Mikrobiológiai egyensúly
Tartósság
Stabilitás
Szagok csökkentése (folyamatokhoz használt víz)

A Grander vízélénkítés itt leírt hatásai minden szektorban, mint az ipar, személyes
használat, mezőgazdaság, élelmiszerszektor, és a legkülönbözőbb felhasználási területeknél
pozitívan használható.
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Fő felhasználási területek
-

ivóvíz
ipari víz minden területen
fűtésrendszer
úszómedence

3 Háztartás és tisztítás
5 Háziállatok
2 Fürdés és tusolás

4 Kert/terasz

1 Konyha

7 megelőzés és védelem

8 Fűtés

6 Medence/kertitó

Grander víz az egész családnak, a háznak és kertnek :
1 Konyha
Az élelmiszerek és az italok íze intenzívebb.
A tápanyagok tovább maradnak frissek és tartósak.
A csapvíz természetes, minősége megjavul.
A finomabb és jótékonyabb íz vízivásra késztet
2 Fürdés és tusolás
A Grander vízélénkítés által a csapvíz lágyabb érzést nyújt.
Fürdésnél és zuhanyzásnál a víz kellemesen bársonyos érzést nyújt, és
a bőr nem szárad ki olyan hamar.

3 Háztartás és tisztítás
A háztartásban való használatkor, mosásnál és tisztításnál mutatkozik
meg az élénkített víz erős öntisztító ereje és magas oldó ereje: kevesebb
mosószer és vegyszer használata szükséges.
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4 Kert/Terasz
A növények organizmusai felismerik az élénkített vizet és a Grander
vízzel való öntözésre gyors növekedéssel és buja virágzással
válaszolnak.
Finomabb íz, növekedett minőség és intenzívebb termelés figyelhető
meg a zöldségeknél és gyümölcsöknél.
5 Háziállatok
Az élénkített víz vonzza őket és többet isznak.
Az állatok egészségügyi állapota stabilabb, viselkedésük
kiegyensúlyozottabb.

6 Medence / Kertitó
A víz a tavakban, biotópokban, medencékben stabilizálja magát a
magasabb öntisztító erőnek köszönhetően.
A fürdőző lágyabbnak és kellemesebbnek fogja érezni a vizet a bőrén.

7 Megelőzés és védelem
A lerakódások és a korróziós potenciál csökkenésével (vezetékek, bojler)
a rendszer tartósan védett. Ezáltal az üzemeltetési költségek is
csökkennek.
8 Fűtés
A zavaros fűtővíz kitisztul, így a fűtőtestek és a padlófűtés csövek
átjárhatóak lesznek.
A lerakódási és korróziós problémák is megoldódnak.
Csökken az iszaposodásra és szennyeződésre való hajlam.
Javul a hőátadás és így energia spórolható.
A természetes és kellemes szoba- és térhőmérséklet javítja a közérzetet.
A GRANDER víz több szempontból is környezetbarát
-

Áram nélküli használat
Nincs szükség vegyszerre
Karbantartást nem igényel
Energiaraktározás
Nincs üzemeltetési költség, mert a Grander készülék természetes energiával működik
A legtöbb felhasználó otthon már csak csapvizet iszik
Az élénkített víz visszakerül a természetbe, és így hozzájárul a környezet
megújulásához

Összegzés: A Grander óvja az energiaforrásokat és hozzájárul a tartóssághoz!
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VÍZ ÉS EGÉSZSÉG
A víz a testben lezajló összes biológiai folyamat alapja
Az emberi test 50% vizet tartalmaz. A felnőtteknél ez az érték 60%, a
csecsemőknél 70%.
A víz az alapja az emberi szervezetben lezajló összes folyamatnak. Felel
az anyagcseretermékek folyamatos cseréjéért és így működőképesen és
egészségesen tartja a testet.
A súlyos folyadékhiány vérsűrűsödéshez és keringési elégtelenségekhez
vezet. Testtömegünk 10%-ának megfelelő vízmennyiség elvesztése
dezorientáltságot, szédülést, közönyösséget és akár eszméletvesztést is
okozhat. Nagyon súlyos esetekben vese- és vérkeringési elégtelenségek
léphetnek fel.
Fontos, hogy a folyadékszükségletünket a megfelelő italokkal elégítsük ki. A víz a legjobb
lehetőségeket kínálja.
A víz feladata a testben
Építőanyag:
A víz a test fontos építőköve. Minden emberi szerv tartalmaz vizet. Az agyunkon naponta
1400 liter vér folyik át, amely nagyrészt vízből áll. Továbbá napi 2000 liter víz folyik át a
vesénken.
Szállítóeszköz:
A víz egy fontos szállítóeszköz a sejtek felé (tápanyag, vitaminok, ásványi anyagok) és a
sejtek felől (salakanyagok, méreganyagok, anyagcseretermékek). Minden egyes sejt fel vesz
és lead vizet.

A sejten belüli víztartalom 75%, a sejten kívüli 95%.
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Oldószer:
A víz fontos oldószer a testben, így minden vízben oldódó anyag szállítható.
Hőszabályozás:
Ezenkívül a víz szabályozza a test hőháztartását. 37°C felett a test csak párologtatással tud
lehűlni.
Méregtelenítés:
A méregtelenítés jelentősen befolyásolja a sejtek öregedési folyamatait.
A méregtelenítés a vízivással megnövekszik, a bevitt víz mennyiségétől és minőségétől függ.
Natúrkozmetika:
A víz belülről feszesíti a bőrt, mint egy kozmetikai szer.
Nő a védekezőképesség:
A víz külső használatával a test védekező ereje megerősödik.
Tekintve a víz eszenciális feladatait a testünkben beláthatjuk, milyen fontos hogy megfelelő
minőségű, értékes vizet igyunk.
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Értékes tanácsok a vízfogyasztáshoz
(Rudolf A. Schnappauf)
Reggel felkelés után igyon rögtön 2 pohár vizet. Erre azért van szüksége a szervezetnek,
hogy az éjjeli folyadékveszteséget pótolja és elég energiát tudjon előállítani a
gondolkodáshoz.
Minden étkezés előtt fél órával igyon meg egy nagy pohár vizet.
Így a hasnyálmirigy elég vízhez jut a gyomor erősen savas emésztőnedveinek
semlegesítéséhez a bélbe kerüléskor. Máskülönben a gyomor savai lebontanák a beleket!
A gyomorkimenet csak akkor nyílhat ki és engedhet át megemésztett ételeket, ha elég
bázikus folyadék áll rendelkezésre a semlegesítéshez. Ellenkező esetben telítettségben és
gyomorégésben (mikor a gyomorsav a nyelőcsőhöz ér) szenvedünk.
Közvetlenül evés után ne igyon semmit.
A gyomornak lehetőleg gyorsan és hatékonyan kell megemészteni a táplálékot. Ha túl sok
folyadékot viszünk be, a gyomorsav felhígul, és ez lelassítja az emésztési folyamatot
Mindig igyon, mikor szomjas – étkezések közben is. Bízzon a teste jelzéseiben!
Mikor szomjúságot érzünk, ideje pótolni a szervezetet ezzel a létfontosságú elemmel.
Normális esetben el sem szabadna jutni a szomjúságig, mert ezzel ártunk a közérzetünknek,
teljesítőképességünknek és az egészségünknek.
Étkezés után 2,5 órával igyunk sok vizet
Ennyi idő után már sok étel meg van emésztve és kész a belekbe való szállításra. Ehhez a
testnek naponta kb 9 liter vízre van szüksége!
Mivel ennyi vizet nem iszunk, a testnek ezt a vizet a sejtekből és a szövetekből kell elvonnia.
A testnek ezt a vizet újra meg kell szűrnie és visszaszállítani a különböző szervekbe. Ez
rengeteg erőt vesz igénybe, és még ha közben nem is csinálunk semmit, a test intenzív
munkát folytat.
Könnyítse meg számára ezt a munkát és igyon sok vizet!
Igyon minden nap min 2-3 liter tiszta vizet
Az aranyszabály a megfelelő vízmennyiségről így szól: minimum 30-40 ml/kg testtömeg
Ez 50kg-os testtömeg esetén 2litert jelent naponta, 75 kg esetén 2,5-3 l, 100 kg-nál 3,5-4 l.
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A kávé, kóla, feketetea és egyes gyógynövényteák vizet vonnak el a testtől – pótolja ezt
vízfogyasztással.
A koffein- és tea tartalmú folyadékok és a vízhajtó anyagok felelnek a veseműködés
szabályozásáért. Így több víz választódik ki a szervezetből és a megivott víz előbb eltávozik,
mint hogy a sejtek fel tudnák venni. Ezért kell legtöbbször kávé és sör után mosdóra
mennünk.
A víz különösen fontos azoknak, akik kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak.
A gyümölcssejtek sejtfolyadéka sokban hasonló az emberi sejtfolyadékhoz. A felületi
feszültség nagyon alacsony, ezért tudják a sejtjeink rögtön beépíteni a friss gyümölcsök
levét. Ha sok frissen szedett gyümölcsöt eszünk, csökkenteni tudjuk a megivandó
folyadékmennyiségünket. Ezen kívül sok fontos vitaminra, nyomelemekre és értékes (sejtek
számára elérhető), szerves ásványra (szemben az ásványvízzel, amely a táplálkozási
szakértők szerint általában csak szervetlen ásványi anyagokat tartalmaz) tehetünk szert
általuk.
Sportolás előtt igyon vizet – fontos az izzadás miatt
A test csak akkor tudja szabályozni a létfontosságú szervhőmérsékleteit, ha elég víz áll a
rendelkezésére a párologtatáshoz. Máskülönben vízhiány lép fel, ami hátráltatja a
koncentrációt és a teljesítőképességet.
Mindig csak szénsavmentes vizet igyon
Az anyagcsere során a test melléktermékként széndioxidot termel. Ennek a számunkra
elviselhetetlen gáznak sürgősen távoznia kell a testből a tüdőn keresztül (hasonlóan a
szilárd és folyékony anyagcseretermékekkel, melyek széklet és vizelet formában távoznak a
testből).
Ha széndioxidot lélegeznénk be, rögtön belehalnánk. A test igyekszik minél hamarabb
megszabadítani a sejteket ezektől a méreganyagoktól.
A vizet ne hidegen vagy hűtve igya, hanem melegen.
A test különösen a kiválasztott méreganyagtól való
megszabaduláshoz igényel vizet, mivel a víz a legjobb biológiai
oldószer.
Ezért is használjuk a ruhatisztításhoz és a kézmosáshoz. Ugyan
ilyen hatásos az ereink és sejtközti állományaink tisztításánál.
A mosógépről tudjuk: minél koszosabb a szennyes, annál
magasabb vízhőmérséklet kell, mert a forró víznek sokkal jobb
oldó- és tisztítóképességgel rendelkezik, mint a hideg. A kosz,
amit a hideg víz nem, vagy csak nagyon lassan old fel, meleg,
vagy akár forró vízben gyakran nagyon gyorsan feloldódik.
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Készülékfajták
Grander készülékek különböző kivitelezésekben és méretekben léteznek. A privát
felhasználói területen elsősorban az átfolyási készüléket kell megemlíteni. Ezeket
közvetlenül a vízvezetékbe építik be.
Továbbá léteznek meríthető hosszcsöves készülékek is, melyek szökőkutak, tavak, biotópok
vagy medencék élénkítésére alkalmasak. A dupla henger és az élénkítő rúd kutak és
víztározók esetén remekül alkalmazhatóak kiegészítésként egy fővezetékbe szerelt átfolyó
rendszerű készülék mellett. Ezek a vízben úgy helyezendők el, hogy a vízen kívül semmivel
ne érintkezzenek és a víz jól körüláramolja őket.
Minden készülék létezik a többféle méretben.
Utazáshoz a flexibilis vízélénkítő ajánlott. Könnyen és gyorsan felszerelhető a vízcsapra, így
utazáskor sem kell lemondani az élénkített vízről.
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Átfolyási készülék
Méretezés
A Grander vízélénkítő készülékeket könnyen és problémamentesen lehet beépíteni a
központi vízvezetékbe. A megfelelő készülék kiválasztásakor a vezetékméretek mellett a
csúcsfogyasztás, a víz terhelésfaktora és a helyi beépítési környezet is meghatározó.
Grander készülékek az alábbi vezetékméretekhez kaphatók: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4",
2", 2 1/2", 3", 4"
Végérvényes döntés az optimális készülékméretekről csak a helyszínen hozható meg, mivel
mi nagy hangsúlyt fektetünk a személyes tanácsadásra és a tanácsadó látogatására.
Több lakótér esetén, pl hotelszobáknál az alábbi adatokat kell figyelembe venni:
Lakóterek száma
- pl. hotelszobák
1– 2
1– 2
3–8
9 – 17
18 – 35
36 – 65
66 – 95
96 – 200

Készülék
típus
W751
W101
W540
W640
W200
W250
W300
W400

Méretek colban

3/4”
1”
5/4
6/4
2
2½
3
4

A medencékhez és fűtésrendszerekhez tartozó méretezési adatainkat kérjük a
prospektusunkban megtekinteni.
Anyaga
Minden vízélénkítő készülék nemesacélból készül.
Nyersanyag számok:
Vízvezető belső alkatrészek: 1,4301, külső köpeny. 1,4016 (3" és 4" 1.4462).
A horganyzott csővezetékeknél az korrózió megelőzésére 1/2" és 2 1/2" között az
összes készülék mellé egy kettős közcsavart, a 3/8“-os készülék mellé krómozott
sárgaréz csatlakozó idomot kínálunk.
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KÉSZÜLÉKSPECIFIKUS ADATOK
Az átfoyókészülék V2A-hoz felhasznált nyersanyagok

Grander készülékek extrém körülményekhez
Minden készülék V4A minőséggel készül. Felhasznált nyersanyag:1.4571
Speciális használat: Agresszív folyadékokban
Agresszív légköri viszonyok között (pl. Klóros légkör)
A 3“ és 4“-os Átfolyási készüléknél felhasznált nyersanyag
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KÉSZÜLÉKSPECIFIKUS ADATOK
Az átfolyási készülék beszerelése a vízvezetékbe

A csapvíz élénkítése egy élénkítők készülék családi házak és lakások központi
vízellátó rendszerébe való egyszerű beépítése által történik.
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-

Vízóra után

-

Szennyeződés- vagy más finomszűrők után

-

Minden más technikai berendezés után (nyomáscsökkentő, ioncserélő,
adagolórendszer, mágneses készülék stb.)

KÉSZÜLÉKSPECIFIKUS ADATOK

Átfolyási készülék technikai adatai
Készülék 3“-ig

3“ és 4“ készülék
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Átfolyási mennyiség Durchflussmengen
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térfogat 2 m/s esetén:
V bei 2m/s:
A 2 m/s-os átfolyási sebességet az épületek instalációs irányelvei határozták meg.
Nagyobb átfolyási sebesség zajt okozhat a csapoknál, szelepeknél, csőíveknél,
ezért nem lehet épületek területén meghaladni a 2 m/s-ot
Maximális ajánlott átfolyás
Az az átfolyás, amelyet a Grander cég az optimális eredmény eléréséhez ajánl.
Ezek az ajánlások többéves tapasztalati tudásunk eredményei.

KÉSZÜLÉKSPECIFIKUS ADATOK

Hengerkészülékek Eintauchgeräte
Minden hengerkészülék V4A nemesacélból készült.
Felhasznált nyersanyag: 1.4571
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DZKL
Duplahenger kicsi

BRDZ
Duplahenger nagyi

LKHG
élénkítő rúd

Figyelem
- a készüléket fagy ellen védeni kell
- a felhasználási területen a hőmérséklet 1–95°C között legyen
- víznyomás max. 20 bar
- minden készülék kapható különleges fagyelleni védelemmel
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INNUTEC GmbH
z.Hd. Herrn Hans Grander jun.
Kupferplattenweg 127
6373 Jochberg

Fieberbrunn, am 12. August 1997

Unbedenklichkeitsbescheinigung
betreffend die Original Grander -Wasserbelebungsgeräte beim Einsatz im Trinkwasserbereich.
Auftragsvergabe: Die Firma INNUTEC und die Firma IPF in Jochberg haben mich im Oktober 1994 beauftragt,
die Unbedenklichkeit der von ihnen hergestellten und von der Firma UVO vertriebenen Wasserbelebungsgeräte,
zu untersuchen. Die Prüfung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Hygieneinstitut der Universität Graz, des TÜV
Wien, des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen sowie des SVGW Zürich.
Ergebnisse:
1. Das Hygieneinstitut der Universität Graz bestätigt mit Gutachten vom 15.2.1995, Protokoll-Nr. 9500774, die
Unbedenklichkeit der in den Belebern enthaltenen Füllungen mit folgendem Wortlaut: "Die chemische und
bakteriologische Überprüfung der Wasserprobe mit der Bezeichnung GRANDER -KONZENTRAT
entsprach hinsichtlich sämtlicher Untersuchungsparameter den Richtzahlen bzw. zulässigen
Höchstkonzentrationen des Österreichischen Lebensmittelbuches Kapitel B1."
2. Ebenso bestätigt das Hygieneinstitut der Universität Graz mit Gutachten vom 5.5.1995: "Zusammenfassend
kann festgehalten werden, daß sämtliche bakteriologischen Analysenergebnisse den Richt- und Grenzwerten
des ÖLMB B1 entsprachen. Der Einsatz des Wasserbelebungsgerätes nach Angaben des Herstellers kann
aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse aus seuchenhygienischer Hinsicht als unbedenklich
bezeichnet werden."
3. Die technische Unbedenklichkeit wurde vom TÜV Wien überprüft. Untersucht wurden
Werkstoffidentifizierung, Rißprüfung aller Schweißnähte, Wasserdruckprobe bis 20 bar Überdruck sowie
Berstversuche bis zum Versagen der Geräte bzw. bis max. 200 bar Überdruck. Im technischen
Untersuchungsbericht vom 5.10.1995 werden die Ergebnisse wie folgt zusammengefaßt: "Aufgrund der positiv
durchgeführten Prüfungen bestehen von unser Seite keine Bedenken gegen den bestimmungsgemäßen Einbau
solcher Geräte. Die ausreichende Sicherheit gegen Versagen wurde nachgewiesen."
Die Wasserdruckprobe bis 20 bar sowie die Berstprüfung bis 100 bar haben alle Geräte anstandslos
überstanden.
4. Prüfbericht Nr. 420629096 vom 20.8.1996 des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen. Ergebnis: Die
Geräuschtechnische Beurteilung der Wasserbelebungsgeräte entspricht der DIN 52 218, Ausgabe Nov.1986.
Alle untersuchten Geräte haben diese Prüfung bestanden.
5. Schweizerischer Verein für das Gas- und Wasserfach, Prüfbericht Nr. 9611-3638 vom 27.11.1996, Prüfung des
Druckverlustes nach Europa-Norm EN 200 bei einem Vordruck von 4 bar. Ergebnisse siehe beiliegendes
Druckverlustdiagramm. Die Geräte sind beim Einbau so zu dimensionieren, daß ein Druckverlust von 500 mbar
möglichst nicht überschritten wird.
Aufgrund dieser Begutachtungen wird die hygienische und die technische Unbedenklichkeit der Beleber für den
Trinkwasserbereich bestätigt. Der einbauende Installateur haftet damit weder für die Funktion noch für
Materialzusammensetzung der Geräte sondern ausschließlich für den von ihm vorgenommenen fachgerechten
Einbau.

Zahl 300/1997
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