
KalyxX Διάσπαση Αλάτων

  

Το KalyxX αποτρέπει αποτελεσματικά το σχηματισμό στερεών ιζημάτων και διάβρωσης σε
συσκευές κρύου και ζεστού νερού ενώ αφαιρεί σχηματισμένα άλατα και ιζήματα σε ήδη
υπάρχουσες εγκαταστάσεις  (σωληνώσεις, βαλβίδες, βρύσες, κεφαλές ντους,
θερμοσίφωνες).  Το IPS KalyxX είναι ένα σώμα ροής με
τοποθετημένα εσωτερικά ηλεκτρόδια σε σχήμα στροβίλου από δύο διαφορετικά ηλεκτρικά
αγώγιμα υλικά.

  

Ο σχεδιασμός των ηλεκτροδίων προστατεύεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (TGP® -
Τυρβώδης Γαλβανική Πόλωση) και δημιουργεί μια περιστρεφόμενη ροή νερού, προκαλώντας
αλλαγή στη δομή των ορυκτών χωρίς να προσθέτει ή να αφαιρεί κανένα συστατικό του
νερού. Κανένα αντίστοιχο σύστημα δε λειτουργεί κατ' αυτόν τον τρόπο.

  Είναι το μοναδικό με αυτή την ευρεσιτεχνία και φέρει κάθε
πιστοποίηση όπου αποδεικνύεται η διαφορά
αποτελεσματικότητας από οποιοδήποτε αντίστοιχο προϊόν.
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  IPS KalyxX RedLine
  

    
    -  Αποτρέπει τη δημιουργία στερεώνιζημάτων σε όλον τον υδραυλικόεξοπλισμό
(σωληνώσεις, βαλβίδες,βρύσες, κεφαλές ντους,θερμοσίφωνες).   
    -  Αφαιρεί τα ήδη σχηματισμένα άλατακαι ιζήματα οπουσήποτεεγκαθίσταται.  
    -  Κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία TGP®(Τυρβώδης Γαλβανική Πόλωση) –χωρίς χρήση
χημικών, χωρίςηλεκτρισμό.   
    -  Κατάλληλο για κρύο (πόσιμο) καιζεστό νερό. Πιστοποιητικό NRL για άμεσηκαι συνεχή
επαφή με πόσιμο νερό   
    -  Ασφαλές προϊόν - Κάθε έναεξάρτημα έχει λάβει ειδικήπιστοποίηση.  
    -  Ανθεκτική κατασκευή (ανοξείδωτοατσάλι 1.4301) και ανθεκτικάεπιμέρους
εξαρτήματα)   
    -  Εύκολη εγκατάσταση76% αποτελεσματικότητα.  
    -  Δε χρειάζεται συντήρηση   
    -  Απροβλημάτιστη λειτουργίαγια περισσότερο από 10 έτη.  

  

  
  IPS KalyxX BlueLine
  

    
    -  Επαργυρωμένα εσωτερικάεξαρτήματα για την αποτροπήανάπτυξης βακτηρίων. 40%
μείωσησε βακτήρια και επιβλαβείςμικροοργανισμούς.   
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IPS KalyxX GreenLine
  

  

    
    -  Ιδανικό για κήπο και πότισμα, με πάσο 3/4 και ταχυσύνδεσμο.  
    -  Γρηγορότερη βλάστηση σπόρων και ανάπτυξη φυτών.  
    -  Μειώνει τη δημιουργία αλάτων σε συστήματα άρδευσης και διανομής νερού.  
    -  Κατά των λεκέδων από άλατα και μεταλλικά ιχνοστοιχεία κατά την πλύση
αυτοκινήτων καιάλλων επιφανειών.   
    -  Κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία TGP® (Τυρβώδης Γαλβανική Πόλωση)  
    -  Χωρίς χημικά, χωρίς εξωτερική τροφοδοσία.  
    -  Ασφαλές & Πιστοποιημένο προϊόν.  
    -  Πρωτόκολλο TUS για την πτώση, αντοχή και ισχύ της πίεσης.  
    -  Μεγάλης αντοχής εσωτερικά & εξωτερικά υλικά - Ατσάλι INOX 1.4301  
    -  2 έτη εγγύηση - Αντέχει για περισσότερο από 10 έτη.  
    -  Δεν απαιτεί καμία συντήρηση ή αλλαγή εξαρτημάτων.  
    -  Σχεδιασμένο για συστήματα άρδευσης και διανομή νερού.  
    -  Κατάλληλο για κήπους, θερμοκήπια, δημόσια πάρκα, ποδοσφαιρικά γήπεδα και γήπεδα
γκολφ,υδροπονική / γεωπονική, βλάστηση φρούτων και λαχανικών, πότισμα ζώωνκ.ά.   

  

  
  IPS KalyxX Industry
  

    
    -  Αποτελεσματική λύση για πολυκατοικίεςκαι κτίρια με αυξημένες ανάγκεςωριαίας
ροής.   
    -  Κατάλληλο για υψηλής απόδοσηςκυκλώματα με αντλίες θερμότηταςνερού – νερού, για
τη σταθεροποίηση τουσυστήματος καθαρισμού λυμάτων στιςτιμές που υπόσχεται ο
κατασκευαστής.   
    -  Σωλήνες παροχής κρύου νερού γιαδωμάτια λεβήτων.  
    -  Αποτρέπει την απόφραξη της πλάκαςτου εναλλάκτη θερμότητας καισταθεροποιεί τη
συγκεκριμένη ζήτησηθερμότητας για την παροχή ζεστούνερού.   
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    -  Αποτρέπει τη δημιουργία στερεώνιζημάτων σε όλον τον υδραυλικόεξοπλισμό
(σωληνώσεις, βαλβίδες,βρύσες, κεφαλές ντους, θερμοσίφωνες). 76% αποτελεσματικότητα
 
    -  Σταθεροποίηση της τοπικής διάβρωσηςτου θερμοσίφωνα.  
    -  Καμία ανάγκη συντήρησης.   
    -  Λειτουργείγια περισσότερο από 10 έτη.  

  Η χρήση του IPS INDUSTRY είναιαποτελεσματική και κατάλληλη για
οποιαδήποτεεγκατάσταση τρεχούμενου νερού. Λειτουργεί σευδρορροές πλύσης,
εστιατόρια, φούρνους,καταστήματα πλυντηρίων, κομμωτήρια,στεγνοκαθαριστήρια, πισίνες,
μπυραρίες,διυλιστήρια, κηπουρικές εγκαταστάσεις, συστήματαάρδευσης και πολλά
περισσότερα. Επίσης,λειτουργεί αξιόπιστα σε εναλλάκτες θερμότητας,συστήματα
ύδρευσης, boilers, πυκνωτές, γεννήτριες,συστήματα θέρμανσης, δωμάτια
συμπιεστών,ψυκτικό και κλιματιστικό εξοπλισμό.
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    Χρήσιμα αρχεία με τεχνικές λεπτομέρειες και
πιστοποιητικά:
  

IPS KalyxX RedLine

  

IPS KalyxX BlueLine
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