Water Treatment Systems

ZMIÊKCZACZE KOMPAKTOWE
seria WS-04 :- WS-30
3
o wydajnoœci 0,1 :- 2,0 m /h
Woda jest podstawowym czynnikiem niezbêdnym dla
u¿ytkowników prywatnych jak i dla przemys³u. Coraz bardziej
pogarszaj¹ca siê jej jakoœæ powoduje, ¿e problem uzdatniania wody
nabra³ pierwszoplanowego znaczenia.
Najczêœciej spotykanym problemem jest twardoœæ wody, któr¹
oznacza siê stopniem rozpuszczenia soli wapnia i magnezu.
Wytr¹cane wêglany tych soli osadzaj¹ siê w postaci kamienia, który
powoduje, miêdzy innymi, straty energii w urz¹dzeniach na
poziomie nawet 30-40%.
Proponowane przez nas zmiêkczacze charakteryzuj¹ siê:
· Dzia³aniem bezobs³ugowym
· Prac¹ w systemie wahad³owym lub równoleg³ym
· Bez korozyjn¹ obudow¹ z gwarancj¹ na 10 lat
· Z³o¿em o ¿ywotnoœci do 20 lat
· Wysok¹ niezawodnoœci¹ systemu dozowania œrodka
regeneracyjnego,
· Niskimi kosztami eksploatacji
· Utwardzanym zbiornikiem o zwiêkszonej wytrzyma³oœci
· Mo¿liwoœci¹ sterowania iloœci soli u¿ywanej do regeneracji, a
tym samym iloœci¹ wody w cyklu miêdzy-regeneracyjnym
· Obejœciem w g³owicy umo¿liwiaj¹ce pobór wody podczas
regeneracji
· Krótkim czasem regeneracji (do 2h w godzinach nocnych)
· Najwy¿sz¹ jakoœci¹ i niezawodnoœci¹
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PROEKO UZDATNIANIE WODY DLA PRZEMYSLU I DOMU
95-050 Konstantynow Lodzki , ul. Srebrzynska 5/7

tel: 42 211 20 64, 42 211 20 19 fax: 42 09 33 03
e-mail: proeko@proekojp.pl
www.proekojp.pl

GWARANCJA JAKOŒCI WODY

Legenda do tabeli:
1
dla celow kotlowych zaleca sie przeplyw minimalny
2
sol tabletkowana
3
dla wody o twardosci ogolnej 150 mg CaCO3/dm3
4
w zeleznosci od jakosci wody i przeplywu

Komponenty posiadaja certyfikat TUV,
deklaracje zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej EN,
filtry atesty PZH
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Oferujemy rowniez urz¹dzenia:
Ø Zmiêkczacze i Odzelaziacze
Ø Filtry specjalistyczne
Ø Lampy UV
Ø Odwrócon¹ osmozê
Ø Uk³ady dozowania chemikalii
Ø Demineralizatory
Ø Oczyszczanie wod galwanicznych
*Uwaga: w zwiazku z rozwojem technologii firma zastrzega sobie prawo do zmiany
danych technicznych bez powiadamiania
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Water Treatment Systems

Przeliczniki jednostek:
3,8 dm3/min = 1 GPM
1 cal = 2,54 cm
1 bar = 1 atm = 15 PSI
3
3
1 mval/dm = 5 °F = 2,8 °N = 50 mg CaCO3/dm

