
IDR PROO
Vízkeménység-csökkentő kisberendezés



Vegyi anyag hozzáadása nem szükséges

Nincs regenerálás és öblítés 

Nincs rendszer vezérlőfej

Elektromos áram használata nem szükséges

Karbantartást nem igényel

TANÚSÍTVÁNY: NSF 61 – DM 174   DM25

ALKALMAZÁSOK:

HÁZTARTÁSI  ALKALMAZÁS:
csapok, vízvezetékek, zuhanyzók, fürdőszobák és WC-k. Teljes ívóvíz-rendszer, mosógatógépek, jégkészítők, kisebb 
szárítók.

IPARI ALKALMAZÁS:
központi fűtőberendezések, kombinált kazánok, vendéglátóipari kazánok, uszodai kazánok, ipari radiátorok, 
melegvízkazánok.

KERESKEDELMI ALKALMAZÁS:
borászati ágazat, autó mosók, élelmiszer-és italipar, feldolgozó üzem, kozmetika, reverz ozmozis és előkezelés

A víz két különböző típusú keménységet okozó iont tartalmaz, de ezek közül csak az egyik a vízkő okozója.
A kalciumion (oldott vízkő), amely a vízkő kiválást okozza, áthalad a kerámia gyöngyökön, melyek átalakítják az ionokat 
nem vízköves formává, és kalcium kristályokat képeznek.

A kristályok viszont a gyöngyökhöz kapcsolódnak, és amikor elérnek egy bizonyos méretet, felszabadulnak a vízbe, 
majd az utószűrő felfogja őket.

A fizikai változás eredményeképpen a vízkő az idő előrehaladtával sem tud újraképződni a vízzel érintkező felületeken. 
Ezáltal a víz elveszíti a vízkőképző képességét, sőt vízkőoldó hatásra tesz szert, ezáltal számos előnyt biztosít a 
felhasználó számára.



Miért tartjuk az                                   -t a legjobbnak? IDR PROO
Mivel az IDRO PRO nem távolít el ásványi anyagot a vízből és nem juttat semmit a 
vízbe ezért az oldott sók mennyisége nem változik a vízben. Az oldott sók teljes 
mennyisége változatlan marad kezelés előtt és után is.

Nem változtatja meg a víz pH-értékét. Ez a tényező azt jelenti, hogy a kezelt víz szinte 
mindenre felhasználható, beleértve a korróziógátlást  is. Ajánlott pH érték: 6,5-9,5. 
(PhACT - pH Advanced Crystalization technológia).

Ásványok megőrzése: az IDRO PRO nem ad sót vagy más vegyi anyagot a vízhez. Így 
egyszerűen megőrzi a víz kalcium- és magnéziumtartalmát, ezzel a legegész-
ségesebb kezelést teszi lehetővé. 

Az IDRO PRO megakadályozza a vízkőképződést, és a kristályok vízáramlás során 
fellépő koptató hatása révén segíti a korábbi lerakodások eltávolítását. Mitöbb, 
áramlás során a mikrobuborékok formájában kis mennyiségű CO  szabadul fel, melyek 2

gyorsan szétterjednek a vízben és kölcsönhatásba lépnek a vízkő felületével, 
különösen zárt terekben (pl. bojler, csövek stb.), és ezáltal a már jelenlévő vízkövet 
fokozatosan eltávolítja.

ELŐNYEI:

NEM SZÜKSÉGES só a regeneráláshoz.

MEGELŐZI a vízkőképződést.

ELTÁVOLÍTJA  a lerakodott vízkövet a csővekből.

NINCS karbantartási költség. Nincsenek plusz költségek.

NINCS SZÜKSÉG vegyszerre a rendszer fertőtlenítéséhez.

EGYSZERŰ a telepítése.

A katalizáló folyamat átalakítja a kalciumot és a magnéziumot 

semleges mikro-kristállyá.



Méretek:

Típus Áramlási 
sebesség   

Méretek    Csatlakozás   Felhasználók 
száma 

CWSR/1,5   480 l/h       160 x 305 x 500 x 315           3/4” 2

CWSR/2,5       900 l/h       185 x 305 x 500 x 327           3/4” 3

CWSR/4        1200 l/h       210 x 305 x 690 x 340          3/4” 4

CWSR/5        1800 l/h       210 x 305 x 975 x 340          3/4” 5

CWSR/6        2400 l/h       235 x 305 x 975 x 355          3/4” 6
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Technikai adatok:

Töltet jellemzői

 Megjelenés:  fehér színű kerámia golyócskák

 Összetétel: módosított polimer kerámia

 Halomsúly: 0,8 (kg/l)

 Golyócskák méretei: 0,55-0,75 mm

 Térfogat változás: 60% fölött

 Nedvesség tartalom: 10-25%

Ajánlott vízminőségi paraméterek

 Hőmérséklet: 3 C°- 90 °C

 pH: 6,5 - 9,5 

 Max. keménység (ppm) 1.400

Max. sótartalom (ppm) 35.000

Max. vas (ppm) 0,5

Max. mangán (ppm) 0,05

Max. szabad klór (ppm) 3

Max. réz (ppm) 1,3

Olaj nincs korlátozás

Hidrogén-szulfát

Foszfát

nincs korlátozás

nincs korlátozás


