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Dikte van een kalklaag
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Kalkių sluoksnio šildymas yra pinigų
praradimas. Tik 6mm jūsų vandens
šildytuvo apnašų šildymas padidina

energijos sąnaudas 40 proc.X  Mažo slėgio, sąlygoto dalinai užkalkėjusių vamzdžių

X  Apkalkėjusių šildymo elementų įrangoje

X  Niežtinčios odos ir šiurkščių plaukų

X  Matinių indų ir taurių

X  Apkalkėjusios buitinės įrangos

X  Sunkumų pašalinti kalkių apnašas

●   Apsaugo nuo naujų apnašų ir visoje vandens
sistemoje pašalina senas

● Taupo energiją, vanduo sušyla greičiau

● Švelnus odai ir plaukams

● Prailgina filtrų naudojimo laiką

Apdorotas vanduo geriau plauna, todėl sutaupoma plovikliams

JOKIOS CHEMIJOS - VALYMAS PRASIDEDA IŠ KARTO

Apkalkėjimas kainuoja

ELEKTRONINĖ KIETO VANDENS APDOROJIMO SISTEMA

   Scalewatcher yra kalkėjimo problemų sprendimas

Daugiau nebus...

APDOROTAS VANDUO
NAUDA...

Lengva įdiegti   Draugiška aplinkai
    Jokios chemijos   Kompaktiška ir pernešama

Scale  Nanowatcher



Scalewatcher® Nano
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Dienos

Su Scalewatcher

Be Scalewatcher
Magnetinis laukas

Elektrinis laukas

Specifikacijos

● LED indikatoriai rodantys veikimą
● Apsauga nuo aptaškymo vandeniu
● Dimensijos: 160 x 90 x 39 mm.
● Masė: 500 Gramų.
● Galia: 4 W.

Gali būti naudomas ant visų vamzdžių ir visiems diamterams
naudojamiems namų sąlygomis

● Singalo kabelio įtampa: Nepavojinga
● Išorinis įtampos adapteris

Veikimo garantija

Jei po mažiausiai šešių mėnesių nesate įsitikinę
 produkto nauda, galėsite grąžinti Scalewatcher ir
atgauti sumokėtus pinigus.
Sąlyga galioja ne ilgiau kaip 1 metus po pirkimo.

Gamintojo garantija

Gamyklinė garantija du metai.

Šeši ligoninės virtuvės indai buvo sunumeruoti
nuo 1 iki 6, išplauti indaplovėje ir sekančias 56 dienas
naudoti kasdien ir vėl plaunami.

Prieš eksperimentą su ATP matuokliu buvo
matuojamas bakterijų aktyvumas. Išmatuotas dydis
3800. Scalewatcher buvo sumontuotas 3 dieną ir
gana greitai sumažėjo bakterijų aktyvumas. Po 24
dienų indaplovėje naudota 50 % mažiau ploviklio.
Bakterijų aktyvumas po 56 dienų liko visiškai nežymus.
Be vandens apdorojimo, bakterijų aktyvumas išliks
3800, nepriklausomai kiek indų bus plaunama
indaplovėje.

Testas su indaplove Veikimo principas

Elektroninė įranga veikia, indukuodama elektrinius ir
magnetinius laukus su kintančiu dažniu optimizuotame
dažnių diapazone. Tai įtakoja pradinę kristalų augimo
fazę vandens masėje. Susidaro daugiau
 nedidelių apskritos formos kristalų. kurie negali lengvai
prilipti prie vamzdžių sienelių arba kitų paviršių pvz.
indaplovės ar skalbyklės kaitinimo elementų. Taip pat jūsų
oda nebebus dirginama.
Šie kristalėliai išbėgs į jūsų namų kanalizacijos sistemą.

Be apdorojimo šie kristalai yra didesni ir neturi apvalios
formos. Jie bus netaisyklingos formos su aštriais kraštais
kurie lengvai prikimba prie bet kurio paviršiaus.
Tai yra kalkėjimo proceso esmė. Kadangi nesusidaro naujos
apnašos, vandens judėjimo jėga galutinai pašalins senus
kalkių sluoksnius. Tai laikinai padidins vandens kietumą
kol pilnai išsivalys vamzdynai.

Jūsų tiekėjas:

Gamintojas -  Scalewatcher Group (Nyderlandai)

Scalewatcher yra kalkėjimo problemų sprendimas

         MB Aviris
www.avirisadditives.eu

ELEKTRONINĖ KIETO VANDENS APDOROJIMO SISTEMA
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