ODWAPNIACZE
ELEKTRYCZNE

Dla,domów jednorodzinnych, domków
letniskowych, restauracji, zak∆adów
gastronomicznych, spó∆dzielni
mieszkaniowych i przemys∆u.

4 lata gwarancji
Energooszcz∑dny
Nowo∂ç - teraz z
wbudowanå kontrolå
funkcjonowania

- Firma rodzinna

ODWAPNIACZE ELEK

Jak zapobiegaç problemom z kam

AQUA zapobiega tworzeniu si∑ osadów.
Odwapniacz AQUA zamontowany na rurze doprowadzajåcej
wod∑, wytwarza elektrostatyczne pole si∆owe. Czåsteczki soli po
przep∆yni∑ciu strefy oddzia∆ywania pola tracå zdolno∂ç krystalizacji
i omijajå elementy metalowe zanurzone w wodzie. Oczywi∂cie
rozpuszczone zwiåzki pozostajå w wodzie i wydostajå si∑ z niå na
zewnåtrz instalacji. Metoda jest ca∆kowicie nieszkodliwa i efektywna.
Do wody nie dodaje si∑ †adnych preparatòw chemicznych. Smak
wody pozostaje bez zmian. Odwapniacz obni†a twardo∂ç wody
przez co zmniejsza si∑ o 25 % zu†ycie ∂rodków pioråcych.

Czåsteczka
wapna

Problemy z kamieniem kot∆owym wyst∑pujå praktycznie
wsz∑dzie.

bez odwapniacza Aqua

z odwapniaczem Aqua

W wi∑kszo∂ci uj∑ç, woda zawiera zwiåzki wapnia. Widzimy je w
postaci plam na p∆ytkach, szklankach, kranach itp. Z plamami ∆atwo
mo†emy sobie poradziç, ale sole wapnia stwarzajå powa†niejsze
problemy. Zwiåzki rozpuszczone w wodzie wytråcajå si∑ jako twarde
osady na wewn∑trznych ∂ciankach rur, elementów grzejnych w
pralkach, zmywarkach do naczyµ, urzådzeniach energetyki cieplnej.
Obni†a si∑ przenikalno∂ç cieplna, co powoduje spadek efektywno∂ci.
Trzeba cz∑∂ciej wymieniaç uszczelki, a narastajåce warstwy
kamienia przyspieszajå starzenie si∑ urzådzeµ. Ogrzewanie trwa
d˚u†ej i wymaga wi∑cej energii.

Wytråcanie si∑ kamienia w ciep∆ej wodzie.
Zwiåzki zawarte w naturalnej wodzie reagujå z rozpuszczonymi
w niej s∆abymi kwasami tworzåc m.in. sole wapnia i magnezu.
W trakcie ogrzewania krystalizujå si∑ one warstwami
na wewn∑trznych ∂ciankach instalacji w postaci
twardych osadów, tak zwanego kamienia.
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Odwapniacz
AQUA usuwa
stare osady kamienia.
Czas likwidacji starych warstw zale†y
oczywi∂cie od stopnia zanieczyszenia
instalacji wodnej. Mo†e up∆ynåç od 6 do 12
miesi∑cy zanim kamieµ zacznie znikaç. Poczåtkowo,
przy du†ej ilo∂ci osadu, wyståpiå zmiany koloru wody, a
wi∑ksze fragmenty mogå zatkaç sitko w kranie. Jest to dowód, †e
urzådzenie dzia∆a skutecznie.

Miejsce przeznaczenia: Dla domøw jednorodzinnych, mies
zak∆adøw gastronomicznych, restauracji, bojlerøw, wymnien

KTRYCZNE

amieniem kot∆owym nie powodujåc zmian jako∂ci wody.

Nowo∂ç.
Odwapniacz Aqua posiada jako standart wbudowanå kontrol∑
funkcjonowania. Pierwsza kontrola po pod∆åczeniu do prådu odbywa
si∑ automatycznie, nast∑pnie odbywa si∑ ciåg∆a kontrola podczas pracy
urzådzenia. Je∂li powstanie b∆åd w funkcjonowaniu to dioda zacznie
intesywnie pulsowaç.
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bez odwapniacza Aqua

Funkcjonowanie.
Odwapniacz 1 montuje si∑ na rurze doprowadzajåcej wod∑ 2
Odwapniacz wytwarza pole elektrostatyczne pomi∑dzy biegunami 3 .
Pole elektrostatyczne pulsuje z cz∑stotliwo∂ciå od 7000 do 14000 Hz.
Kiedy woda przep∆ywa poprzez to pole elektrostatyczne, to czasteczki
†elaza znajdujåce si∑ w wodzie så wprawione w ruch i uderzajå z du†å
szybko∂ciå w czåsteczki wapnia rozbijajåc je. Patrz pkt 4 . Rozbite
czåsteczki wapnia tracå zdolno∂ç ∆åczenia siå I tworzenia si∑ kamienia
5 . Pole elektrostatyczne daje ciågle odpowiednie napi∑cie dlatego
zawsze daje 100 -procentowy efekt dzia∆ania. Zu†ycie energii jest
nieznaczne.
Odwapniacz Aqua nie posiada †adnych ruchomych cz∑∂ci i nie wymaga
konserwacji.
Aqua jest przetestowana przez doc. Allan Jerbo. Protoko∆y testów oraz
referencje så do wglådu.

mieszkaµ, domkøw letniskowych, hoteli,
niennikøw ciep∆a, przemys∆u

z odwapniaczem Aqua

Obecno∂ç kamienia
w wodzie jest bardzo
kosztowna poniewa† narastajåce
osady powodujå przedwczesne
starzenie si∑ urzådzeµ wymagajåcych dodatkowych napraw,
co przyspiesza ich zu†ycie i obni†a efektywno∂ç.

Dane techniczne

Aqua 2000 - 50 l/min.
Nadaje si∑ do zainstalowania w domach
jednorodzinnych restauracjach, stacjach,
benzynowych, zak∆adach przemys∆owych itp.
CE - zatwierdzony zgodnie z EN 60950-1,
oraz klasa zabezpieczenia IP 33.

Typ

Aqua 2000

ƒrednica rury

Litrów/minut∑

Efekt (W)

E-nr.

18-54

50

4

88 185 97

Gwarancja
4 lata gwarancji, liczåc od
daty zakupu. Gwarancja
obejmuje materia∆ oraz
b∆edy fabryczne.

Odwapniacze AQUA så ∆atwe w
monta†u (nie trzeba przecinaç
instalacji wodnej) na wszystkich
typach rur: miedzianych, stalowych,
galwanizowanych,
polietylenowych
lub z PCV.
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