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Cégünk, az 1995-ben alapított Dinax Kft. évtizedes tapasztalatokkal áll vásárlói rendelkezésére. 
Tevékenységünket az MSZ EN ISO 9001 szabvány előírásai szerint végezzük.

TERMÉKEINK átfogják a vízkezelés teljes palettáját:
   - közüzemi- és magánmedencék, pezsgőfürdők vízkezelése
   - háztartási víztisztítás    
 - ipari vízkezelés

GYÁRTÁS:
Termékeink döntő többségét saját üzemünkben állítjuk elő. Vegyészmérnökeink több évtizedes gyártási 
tapasztalata van segítségünkre abban, hogy egyedülállóan nagy tisztaságú és OTH-engedéllyel 
rendelkező szereket hozzunk forgalomba.

SZÁLLÍTÁS:
Nem csak saját gyártási kapacitással rendelkezünk, hanem ADR-es teherautóink körjáratban juttatják 
el a megrendelt árut az ország egész területére, Szegedtől Sárvárig és Debrecentől Hévízig. 
Rövid szállítási határidőkkel és rugalmas szállítási feltételeinkkel igyekszünk minden megrendelői 
igényt maximálisan kielégíteni.

TANÁCSADÁS:
Tanácsadás szolgáltatásunk minden vásárlónk utólagos gondozását, problémái kezelését jelenti a vá-
sárolt termékek árába foglalva. Tervező cégek részére elkészítjük a szükséges technológiát, melyből 
akár a kiviteli tervek is elkészíthetők.

Jelen katalógusunk az ivóvíz, ipari felhasználású vizek, szennyvíz kezeléséhez szükséges vegyszere-
ket mutatja be. A termékekhez kapcsolódó fontos tudnivalók megismeréséhez látogasson el webolda-
lunkra, ahol az egyes termékekre vonatkozóan bővebb leírást, összefoglalókat és számolási segédle-
teket talál. 
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SZŰRŐHÁZAK
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Rézbetétes szűrőház áttetsző tartállyal

RÉZBETÉTES SZŰRŐHÁZAK
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Kiváló ivóvízminőség csakis kiváló minőségű szűrőbetétekkel biztosítható. A víztisztítás oroszlánrésze a vízszűrő betéteké. 
Nem csak jó víztisztító berendezést kell választani, hanem ahhoz a legjobb cserebetéteket is folyamatosan biztosítani kell.

A kiváló minőségű, mellékízektől mentes ivóvíz a vendéglátás és gasztronómia elengedhetetlen alappillé-
re, hiszen a kávétól a levesig szinte minden élelmiszerhez szükségünk van rá, ahogy az edények tisztításához is. 

Szűrt vízzel a vendéglátóipari berendezések élettartama megsokszorozódik, a vízkőlerakódás eltávolításának költsége szin-
te nullára csökken: a megfelelő szűrőberendezés eredményesen segíti a környezettudatos és jövedelmező üzletet.

Fordítsa az óramutató járásával
megegyező irányba a leszereléshez

Folyásirány

Típus Magasság Be / kimenet Méret (szélesség x magasság)
FP3 5” 1/2” 122 x 174 mm
FP3 9”3/4 1/2” 122 x 294 mm
FP3 5” 3/4” 122 x 174 mm
FP3 9”3/4 3/4” 122 x 294 mm

FP3 5” 1” 122 x 179 mm
FP3 9”3/4 1” 122 x 299 mm
FP3 5” 1”1/4 126 x 189 mm
FP3 9”3/4 1”1/4 126 x 319 mm
FP3 9”3/4 1”1/2 126 x 325 mm

Méretek:

Fej PP sárgaréz betéttel
Szűrőcsésze Áttetsző SAN
Foglalat PP
O-gyűrű NBR 70 Sh A
Üzemi nyomás Max. 8 BAR
Maximális nyomás 35 BAR
Hőmérséklet 5°C — 50°C

Kapacitás (üresen)  
2 BAR  nyomás

1/2”F 106,60 l/min.  
3/4”F 108,50 l/min.  
1”F 106,60 l/min.   
1” 1/4F 230 l/min.  
1” 1/2F 230 l/min.

Élettartam vizsgálat eredménye 200.000 ciklus  
0-10 BAR között

Technikai adatok:



MŰANYAGMENETES SZŰRŐHÁZAK
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Műanyagmenetes szűrőház áttetsző tartállyal

Típus Magasság Be / kimenet Méret (szélesség x magasság)

FP3 5” 1/4” 118x170 mm
FP3 9”3/4 1/4” 118x302 mm
FP3 5” 3/8” 118x170 mm
FP3 9”3/4 3/8” 118x302 mm
FP3 5” 1/2” 122x178 mm
FP3 9”3/4 1/2” 122x310 mm
FP3 5” 3/4” 122x185 mm
FP3 9”3/4 3/4” 122x317 mm
FP3 5” 1” 122x193 mm
FP3 9”3/4 1” 122x325 mm

Méretek:

Fej PP műanyag menettel
Szűrőcsésze Áttetsző SAN
Foglalat PP
O-gyűrű NBR 70 Sh A
Üzemi nyomás Max. 8 BAR
Maximális nyomás 35 BAR
Hőmérséklet 5°C — 50°C

Kapacitás (üresen)  
2 BAR  nyomás

1/4”F 32,83 l/min. 
3/8”F 86,70 l/min.  
1/2”F 106,60 l/min.   
3/4”F 108,50 l/min.  
1”F 105,60 l/min.

Élettartam vizsgálat eredménye 200.000 ciklus  
0-10 BAR között

Technikai adatok:

Fordítsa az óramutató járásával
megegyező irányba a leszereléshez

Folyásirány

A csőhálózaton keresztül a rendeltetési helyre érkező víz rozsda-, homok-, vízkődarabkákat, egyéb lera-
kódásokat tartalmazhat. A vízkezelés egyik fontos része a szilárd anyagok rendszerből való eltávolítása. 
Ennek megvalósításához különböző méretű és teljesítményű szűrőházak valamint szűrőbetétek széles palettáját kínáljuk 
ügyfeleink részére. Ezen termékek háztartási és ipari célra egyaránt felhasználhatóak.



Duplex rézbetétes szűrőház áttetsző tartállyal

DUPLEX RÉZBETÉTTEL

8

A Duplex/Triplex vonal a szűrőházak új családja, a szűrési folyamat optimalizálására tervezve. Ezáltal lehető-
ség nyílik a kezelendő folyadék két- vagy három lépcsős szűrésére. Javallott bonyolultabb kezelésekhez, le-
hetővé téve az egyidejű szűrést különböző szennyeződések ellen, így növelve az optimális szűrési hatékony- 
ságot. Duplex/Triplex sorozatra vannak felosztva.

A szűrőházak a szűrőbetétet nem tartalmazzák. Falra szereléshez előkészítve a következő méretekben: 5”, 10”, 20”.

Folyásirány

Típus Magasság Be / kimenet Méret (szélesség x magasság x mélység)
FP3 Duplex 9”3/4 1/2” 258 x 365 x 145 mm
FP3 Duplex 9”3/4 3/4” 258 x 365 x 145 mm

FP3 Duplex 9”3/4 1” 258 x 365 x 145 mm

Méretek:

Fej PP sárgaréz betéttel
Szűrőcsésze Áttetsző SAN
Foglalat PP
O-gyűrű NBR 70 Sh A
Üzemi nyomás Max. 8 BAR
Maximális nyomás 35 BAR
Hőmérséklet 5°C — 50°C

Kapacitás (üresen)  
2 BAR  nyomás

1/2”F 106,60 l/min.  
3/4”F 108,50 l/min.  
1”F 106,60 l/min.   
1” 1/4F 230 l/min.  
1” 1/2F 230 l/min

Élettartam vizsgálat eredménye 200.000 ciklus  
0-10 BAR között

Technikai adatok:

FP3 Duplex FP3 Triplex

 2 db műanyag szűrő az alábbi elemekből áll össze:
- fej (PP kék) sárgaréz betéttel, sárgaréz szelep, szűrőcsésze (SAN    
  átlátszó), O-gyűrű, konzol és sárgaréz közcsavar

3 db műanyag szűrő az alábbi elemekből áll össze:
- fej (PP kék) sárgaréz betéttel, sárgaréz szelep, szűrőcsésze (SAN  
  átlátszó), O-gyűrű, konzol és sárgaréz közcsavar



TRIPLEX RÉZBETÉTTEL
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Triplex rézbetétes szűrőház áttetsző tartállyal

Méretek:

Fej PP sárgaréz betéttel
Szűrőcsésze Áttetsző SAN
Foglalat PP
O-gyűrű NBR 70 Sh A
Üzemi nyomás Max. 8 BAR
Maximális nyomás 35 BAR
Hőmérséklet 5°C — 50°C

Kapacitás (üresen)  
2 BAR  nyomás

1/2”F 106,60 l/min.  
3/4”F 108,50 l/min.  
1”F 106,60 l/min.   
1” 1/4F 230 l/min.  
1” 1/2F 230 l/min

Élettartam vizsgálat eredménye 200.000 ciklus  
0-10 BAR között

Technikai adatok:

Folyásirány

A katalógusban bemutatott termékek ivóvíz illetve bármilyen fogyasztható folyadék szűrésére alkalmasak. 
A szűrőházak a katalógusban feltüntetett víznyomás mellett alkalmazhatók. Ha magasabb a víznyomás, vagy hirtelen nyo- 
másingadozások léphetnek fel, az eszköz megóvása érdekében nyomásszabályozó bekötését javasoljuk.

Szűrőházak használatát szobahőmérsékletű (20-25°C), vagy a katalógusban feltüntetett hőmérséklettartományba eső 
hőfokú folyadékok esetén javasoljuk. Ha a szűrőház vízmelegítő csőrendszerre van kötve, szereljen fel tolattyút - ezzel 
megakadályozva, hogy forró víz kerüljön a szűrőházba.
 
Ne használjon áttetsző San szűrőházat alacsony vagy magas pH értékű folyadékhoz (oldószerek, mosószerek, vegyipari 
termékek)! Ezekhez a szűrőházakhoz csak semleges pH-val rendelkező folyadékot használjon!

Típus Magasság Be / kimenet Méret (szélesség x magasság x mélység)
FP3 Triplex 9”3/4 1/2” 396 x 365 x 145 mm
FP3 Triplex 9”3/4 3/4” 396 x 365 x 145 mm

FP3 Triplex 9”3/4 1” 396 x 365 x 145 mm
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A szűrés a vízkezelés alapvető módszere. Attól függően, hogy a szűrőanyag milyen elven szűri ki a szennyeződéseket, 
illetve milyen mérettartományban végzi el a feladatát, a szűrési típusokat az alábbi felosztás szerint csoportosíthatjuk:

A felületi szűrés azon alapul, hogy a szűrőközeg résméreténél nagyobb szemcsék a közeg felületén fennmaradnak (szita-
hatás lép fel). Ezek a szűrőbetétek eltömődés esetén tisztíthatók és újra felhasználhatók.

Mélységi szűrés esetén a szemcsék a szűrőközeg zegzugos járataiban (pórusaiban) elakadnak, a szűrő a teljes térfogatá-
ban szűr. Ezeket a szűrőbetéteket elhasználódás után cserélni kell.
Az adszorpciós szűrőanyaghoz a szennyezőanyagok hozzátapadnak (felületi megkötés).

A szűrési mérettartományok szerint a szűrőanyagok következőképpen csoportosíthatók:
- makroszűrés: 1 mikronnál nagyobb szemcsék
- mikroszűrés: 0,1 - 1 mikron között
- ultraszűrés: 0,002 - 0,1 mikron között  (1 mikron = 0,001 milliméter)

A megfelelő szűrési mód kiválasztásakor a következő tényezőket szükséges figyelembe venni.
 - feldolgozandó folyadék típusa
 - szemcseméret 
 - szűrési kapacitás 
 - anyagáteresztő képesség 
 - nyomásesés 
 - kémiai kompatibilitás 
 - hőállóság

További tényezők:
 - költség/minőség hatékonyság 
 - karbantartás

Víz (különösképpen kútvíz) szűrése esetén javasoljuk, hogy előzetesen alaposan elemeztesse a víz minőségét, mely alap-
ján meghatározhatók a víz kezelendő paraméterei.



FELÜLETI ÉS MÉLYSÉGI SZŰRÉS
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Tisztítható POLIPOR szűrőbetét

Méret (átmérő x magasság) Hossz (col) Szűrési méret (mikron) Átfolyási teljesítmény (l/h)

Ø 64 x 127 mm 5” 5-25 300-850
Ø 64 x 127 mm 5” 25-50 850-950
Ø 64 x 127 mm 5” 75-100 1100-1200
Ø 64 x 178 mm 7” 5-25 400-1200
Ø 64 x 178 mm 7” 25-50 1200-1300
Ø 64 x 178 mm 7” 75-100 1600-1700
Ø 64 x 254 mm 10” 5-25 600-1700
Ø 64 x 254 mm 10” 25-50 1700-1900
Ø 64 x 254 mm 10” 75-100 2200-2400

Technikai adatok:

Felépítése: szinterezett, sajtolt polietilénpor

Alkalmazás célja: lebegőanyagok kiszűrése

Szűrési elv: mélységi és felületi szűrő

Főbb jellemzők: a betét teljes keresztmetszetében szűr, így külső felületének  
 eltömődése nélkül, kis nyomáskülönbség mellett jelentős  
 szennyezőanyagot tud visszatartani 

Újrahasznosítása: vízsugár alatt, kefével könnyen tisztítható, így élettartama a  
 hagyományos mélységi szűrőkkel  szemben hosszabb (2-3- 
 szor újrahasználható). Javasoljuk ecetes vagy citromsavas  
 vízben  való áztatását.

Alkalmazási  terület: - vezetékes ivóvíz szűrése
 - kútvizek szűrése
 - italautomaták
 - uszodatechnika
 - mezőgazdaság (öntözőberendezések)

Maximális üzemi nyomás: 8 BAR
Nyomáskülönbség: 0,8 BAR
Maximális üzemi hőmérséklet: 50 °C



Tisztítható rácsos szűrőbetét

FELÜLETI SZŰRÉS
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Méret (átmérő x magasság) Hossz (col) Szűrési méret (mikron) Átfolyási teljesítmény (l/h)

Ø 65 x 127 mm 5” 80 1750
Ø 65 x 254 mm 10” 80 3500

Technikai adatok:

Felépítése: polipropilén váz tisztítható nylon szűrőszitával

Alkalmazás célja: lebegőanyagok kiszűrése

Szűrési elv: felületi szűrő

Újrahasznosítása: a betét felületén visszatartott szennyezőanyagok vízsugárral  
 könnyen eltávolíthatók, így kiküszöbölhetők a más típusok- 
 nál szükséges gyakori szűrőbetét cserék

Alkalmazási  terület: - ivóvízkezelés
 - ipar
 - mezőgazdaság
 - háztartás
 - szivattyúk

Maximális üzemi nyomás: 8 BAR
Nyomáskülönbség: 0,8 BAR
Maximális üzemi hőmérséklet: 50 °C



FELÜLETI SZŰRÉS
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Tisztítható kvarc szűrőbetét

Méret (átmérő x magasság) Hossz (col) Szűrési méret (mikron) Átfolyási teljesítmény (l/h)

Ø 55 x 254 mm 10” 30 250

Technikai adatok:

Felépítése: kvarchomok

Alkalmazás célja: lebegőanyagok kiszűrése

Szűrési elv: felületi szűrő

Újrahasznosítása: többször felhasználható. Időnként 4-10 órán át tartó 10 %-os  
 sósavban való áztatással, majd ezt követően sűrített levegő- 
 vel kívülről befelé fúvatással tisztítandó.

Alkalmazási  terület: - vegyi anyagok szűrése

Maximális üzemi nyomás: 8 BAR
Nyomáskülönbség: 0,8 BAR
Maximális üzemi hőmérséklet: 38 °C



Száltekercselt szűrőbetét

MÉLYSÉGI SZŰRÉS
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Technikai adatok:

Felépítése: csévélt, tiszta polipropilén betét

Alkalmazás célja: lebegőanyagok kiszűrése

Szűrési elv: mélységi szűrő

Főbb jellemzők: a betét teljes keresztmetszetében szűr, így külső felületének  
 eltömődése nélkül, kis nyomáskülönbség mellett jelentős  
 mennyiségű szennyezőanyagot tud visszatartani

Újrahasznosítása: szűrőbetét bizonyos mennyiségű víz megszűrése után  
 szennyezőanyagokkal teljes keresztmetszetében telítődik és  
 cseréje szükséges

Alkalmazási  terület: - vízkezelés
 - elektronika
 - biotechnológia
 - finom vegyszerek
 - gyógyszeripar, kozmetika
 - élelmiszeripar

Maximális üzemi nyomás: 8 BAR
Nyomáskülönbség: 0,8 BAR
Maximális üzemi hőmérséklet: 50 °C

Méret (átmérő x magasság) Hossz (col) Szűrési méret (mikron) Átfolyási teljesítmény (l/h)

Ø 64 x 127 mm 5” 1 250
Ø 64 x 127 mm 5” 5 650
Ø 64 x 127 mm 5” 10 1000
Ø 64 x 127 mm 5” 20 1250
Ø 64 x 127 mm 5” 50 1350
Ø 64 x 127 mm 5” 100 1400
Ø 61 x 254 mm 10” 1 500
Ø 61 x 254 mm 10” 5 1300
Ø 61 x 254 mm 10” 10 2000
Ø 61 x 254 mm 10” 20 2500
Ø 61 x 254 mm 10” 50 2700
Ø 61 x 254 mm 10” 100 2800
Ø 61 x 508 mm 20” 1 900
Ø 61 x 508 mm 20” 5 2300
Ø 61 x 508 mm 20” 10 3600
Ø 61 x 508 mm 20” 20 4500
Ø 61 x 508 mm 20” 50 4800
Ø 61 x 508 mm 20” 100 5000



MÉLYSÉGI SZŰRÉS

Technikai adatok:

Méret 
(átmérő x magasság)

Hossz 
(col)

Szűrési méret 
(mikron)

Átfolyási 
teljesítmény l/h

Ø 63 x 127 mm 5”

1 500
3 600
5 750

10 1000
20 1100
30 1250
50 1400
90 1500

Ø 63 x 254 mm 10”

1 1000
3 1300

5 1600

10 2000
20 2500
30 2600
50 2800
90 3000

Ø 63 x 508 mm 20”
1 1800
3 2200
5 2800

Méret 
(átmérő x magasság)

Hossz  
(col)

Szűrési méret 
(mikron)

Átfolyási teljesít-
mény (l/h)

Ø 63 x 508 mm 20”

10 3600
20 4300
30 4500
50 5800
90 5200

Ø 63 x 762 mm 30”

1 2700
3 3200

5 4300

10 5400
20 6400
30 6800
50 7300
90 7800

Ø 63 x 1016 
mm 40”

1 3500
3 4200
5 5400

10 6900
20 8500
30 9000
50 9500
90 9800

17

Préselt szűrőbetét

Felépítése: 100% polipropilén

Alkalmazás célja: lebegőanyagok kiszűrése

Szűrési elv: mélységi szűrő

Főbb jellemzők: a betét teljes keresztmetszetében szűr, így külső felületének  
 eltömődése nélkül, kis nyomáskülönbség mellett jelentős  
 mennyiségű szennyezőanyagot tud visszatartani 

Újrahasznosítása: a szűrőbetét bizonyos mennyiségű víz megszűrése után  
 szennyezőanyagokkal teljes keresztmetszetében telítődik és  
 cseréje szükséges

Alkalmazási  terület: - vízkezelés
 - biotechnológia
 - élelmiszeripar
 - bevonatok/gyanták
 - gyógyszeripar, kozmetika

Maximális üzemi nyomás: 8 BAR
Nyomáskülönbség: 0,8 BAR
Maximális üzemi hőmérséklet: 50 °C



Száltekercselt szűrőbetét aktívszénnel

KOMBINÁLT SZŰRÉS
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Méret (átmérő x magasság) Hossz (col) Szűrési méret (mikron) Átfolyási teljesítmény (l/h)

Ø 70 x 127 mm 5” 20 84
Ø 70 x 254 mm 10” 20 156
Ø 70 x 508 mm 20” 20 312

Technikai adatok:

Felépítése: csévélt, tiszta polipropilén betét aktívszénnel

Alkalmazás célja: lebegőanyagok szűrése és  szabad aktív klór, szervesanyag- 
 tartalom és nehézfémek megkötése

Szűrési elv: felületi és adszorpciós szűrő

Főbb jellemzők:  a betét egyesíti a száltekercselt és az aktívszenes betétek  
 előnyeit. Sikeresen alkalmazható olyan esetekben, amikor  
 az aktívszenes betétek elé lebegőanyag szűrő beépítése  
 szükséges

Újrahasznosítása: szűrőbetét bizonyos mennyiségű víz megszűrése után  
 szennyezőanyagokkal teljes keresztmetszetében telítődik és  
 cseréje szükséges

Alkalmazási  terület: - vízkezelés
 - élelmiszeripar

Maximális üzemi nyomás: 8 BAR
Nyomáskülönbség: 0,8 BAR
Maximális üzemi hőmérséklet: 50 °C



ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRÉS
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Ultarszűrő betét

Méret (átmérő x magasság) Hossz (col) Szűrési méret (mikron) Átfolyási teljesítmény (l/h)

Ø 63 x 254 mm 10” 0,2 180

Technikai adatok:

Felépítése: 100% poliszulfon

Alkalmazás célja: mikroorganizmusok kiszűrése

Szűrési elv: antibakteriális szűrés
 A betét kis pórusméretének köszönhetően képes  
 visszatartani a legkisebb szilárd részecskéket, 
 beleértve a  viszonylag nagyobb baktériumokat is. 

Baktérium visszatartó képesség: 
Pseudomonas diminuta  99,99999989%
Pseudomonas aeruginosa 99,999999999%
Legionella pneumophila  99,99999999%
Legionella bozemanii  99,99999992%
Vírus visszatartó képesség: 99,999999% (log 8)
Endotoxin visszatartó kép.: 99,999% (log 5)

Újrahasznosítása: a szűrőbetét elhasználódást követően cserélendő

Alkalmazási  terület: - háztartási ivóvíz
 - gyógyszeripar, kozmetika
 - élelmiszeripar

Maximális üzemi nyomás: 8 BAR
Nyomáskülönbség: 0,8 BAR
Maximális üzemi hőmérséklet: 35 °C



Karbon-blokk szűrőbetét

ADSZORPCIÓS SZŰRÉS
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Méret (átmérő x magasság) Hossz (col) Szűrési méret (mikron) Átfolyási teljesítmény (l/h)

Ø 72 x 254 mm 10” 10 480

Technikai adatok:

Felépítése: aktívszén poliészter hálóval

Alkalmazás célja: lebegőanyagok szűrése és  szabad aktív klór, 
 szervesanyagtartalom és nehézfémek megkötése

Szűrési elv: felületi és adszorpciós szűrő

Főbb jellemzők:  
SZEMCSE KEMÉNYSÉG: jelentéktelen a szénpor maradványok jelenléte
NAGY FELSZÍNI SZŰRŐFELÜLET (akár 1500 m2/g):  nagy adszorpció, hosszabb 
élettartam
NAGYON MAGAS VISSZATARTÓ KÉPESSÉG: a kezelt vízben jelentéktelen a 
hamu mennyisége, nagy tisztasági fok 
ELŐSZŰRÉS: A víz előkezelése egy előszűrési akcióval meghosszabbítja a 
szűrőbetét élettartamát.
A SZÉN SZŰRÉSI TELJESÍTMÉNYE: A teljesítményt a használt szén minősége 
és mennyisége határozza meg. Az érintkezési idő is fontos hatást gyakorol a vég-
eredményre. Valójában minél hosszabb ideig érintkezik a szén a vízzel (alacsony 
az áramlási sebesség), annál erősebb a szén adszorpciós hatása.

Újrahasznosítása: elhasználódás után cseréje szükséges

Alkalmazási  terület: - vízkezelés
 - élelmiszeripar

Maximális üzemi nyomás: 8 BAR
Nyomáskülönbség: 0,8 BAR
Maximális üzemi hőmérséklet: 50 °C



ADSZORPCIÓS SZŰRÉS
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Szűrőpatron ezüstözött aktívszénnel

Méret (átmérő x magasság) Hossz (col) Szűrési méret (mikron) Átfolyási teljesítmény (l/h)

Ø 72 x 127 mm 5” 20 108
Ø 72 x 254 mm 10” 20 720

Technikai adatok:

Felépítése: műanyag patron ezüstözött aktívszénnel töltve

Alkalmazás célja: szabad aktív klór, szervesanyagtartalom és nehézfémek  
 megkötése 

Szűrési elv:  adszorpciós szűrés

Főbb jellemzők:  a szűrőpatron képes a kezelendő vízben lévő mikroméretű
 szennyezőanyagok, így a mosószerek, növényvédő szerek,  
 fenolvegyületek, olajszármazékok és egyéb szerves 
 anyagok – különféle íz- és szaganyagok – haloform 
 vegyületek kivonására, a kezelendő víz klórtartalmának  
 eltávolítására, a szabad aktív klórtartalom megkötésére. 
 A sima aktív szénhez képest az ezüsttel átitatott aktívszén  
 ezüst tartalma miatt képes megakadályozni a szén 
 felületére kirakódó szerves anyagon megtelepedő  
 baktériumok elszaporodását.

Újrahasznosítása: töltet elhasználódása után frissítse azt vagy cserélje a teljes  
 patront

Alkalmazási  terület: - háztartási ivóvíz
 - élelmiszeripar

Maximális üzemi nyomás: 8 BAR
Nyomáskülönbség: 0,8 BAR
Maximális üzemi hőmérséklet: 38 °C



Szűrőpatron szilikofoszfáttal

VÍZKÖVESEDÉS-GÁTLÁS
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Méret (átmérő x magasság) Hossz (col) Szűrési méret (mikron) Átfolyási teljesítmény (l/h)

Ø 72 x 127 mm 5” 20 360
Ø 72 x 254 mm 10” 20 720

Technikai adatok:

Felépítése: műanyag szűrőpatron szilikofoszfát kristállyal töltve

Alkalmazás célja: magas vízkeménység esetén vízkőkiválás 
 megakadályozása

Működési elv: foszfát beoldásán alapuló vízlágyítás
 Megakadályozza a vízkő kiválását a csövekben, vagy a  
 mechanikai alkatrészekben, elkerülve ezzel a 
 teljesítmény csökkentést.

Alkalmazási  terület: - háztartási használati víz (pl. bojler, mosógép) 

Maximális üzemi nyomás: 8 BAR
Nyomáskülönbség: 0,8 BAR
Maximális üzemi hőmérséklet: 38 °C



VAS OXIDÁLÁS
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Szűrőpatron vastalanító töltettel  (MAZ)

Méret (átmérő x magasság) Hossz (col) Szűrési méret (mikron) Átfolyási teljesítmény (l/h)

Ø 72 x 127 mm 5” 20 360
Ø 72x254 mm 10” 20 720

Technikai adatok:

Maximális üzemi nyomás: 8 BAR
Nyomáskülönbség: 0,8 BAR
Maximális üzemi hőmérséklet: 37,5 °C

Felépítése: műanyag szűrőpatron vastalanító töltettel

Alkalmazás célja: a víz vastartalmának csökkentése 

Szűrési elv:  vas oxidálás 
 Alacsony (max. 3 ppm) vasszintek hatékony eltávolítására.
 A töltet vas-mangán megkötő képessége az áramlási 
 sebesség függvénye. 
 Mechanikai előszűrés javasolt, ezért a Triplex szűrőház  
 középső elemében alkalmazva javasoljuk.

Újrahasznosítása: töltet elhasználódása után frissítse azt vagy cserélje a teljes  
 patront. 
 A szűrőtöltet élettartama a kezelendő víz vastartalmától 
 függ.

Alkalmazási  terület: - háztartási ivóvíz
 - élelmiszeripar
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A kútvizek esetén az esetek nagy részében szükséges valamilyen szűrési vagy kezelési módszer ahhoz, hogy a kitermelt 
víz alkalmas legyen a különböző ipari alkalmazásokra vagy emberi fogyasztásra. Esetenként a hálózati ivóvíz minősége sem 
felel meg bizonyos ipari technológiai előírásoknak, ezért szükségessé válik a kezelése. 
A következő oldalakon vízkezelő berendezéseinket mutatjuk be, melyek a háztartási mérettől egészen a nagy teljesítményű 
ipari méretig elérhetők.

A következő paraméterek csökkentésére nyújtunk megoldást vízkezelő berendezéseinkkel:
 • összes keménység
 • nitráttartalom
 • összes sótartalom
 • vastartalom
 • mangántartalom
 • arzéntartalom
 • szabad aktív klórtartalom

Egyes töltetanyagaink külön is megrendelhetők, továbbá kínálunk azok regenerálásához szükséges vegyszereket is.

A vízkeménységet okozó, oldott kalcium-és magnéziumsók a vízhőmérséklet emelkedésének hatására a vízből kiválva igen 
komoly hatásfokcsökkenést okozhatnak a kazánrendszerekben, bojlerekben, háztartási berendezésekben. 

Vegyszeresen, savas tisztítószerek segítségével ezek a lerakódások eltávolíthatók lennének, de nehezen hozzáférhetők, 
ezért a kiválások megelőzésére igen nagy figyelmet kell fordítani. 
Ioncserés lágyítás során a berendezés gyantatöltete ezeket a vízkeménységet okozó ionokat cseréli ki nátriumionokra, me-
lyek hőmérséklet-különbség hatására sem válnak ki a vízből.

A víz lágyítására automata és kézi vezérlésű berendezéseinkkel nyújtunk megoldást. Automata berendezéseink mennyi-
ségvezérelt fejjel vannak ellátva, mely az átfolyó mennyiségtől függően, annak beállítása szerint gondoskodik a regenerálás 
elvégzéséről.

Attól függően, hogy a lágyvíz-igény szakaszos vagy folyamatos, ajánljuk egyoszlopos vagy kétoszlopos (iker) berendezé-
seinket. 

VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉSEK
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Dinamatic - Automata vízlágyító berendezés család

TELJESÍTMÉNY-PARAMÉTEREK

Típus
Teljesítmény (m3/h)

Kapacitás
 (m3/nk°/reg)

Gyantatöltet  
(dm3)

Sóigény 
(kg/reg)max. névl.

Dinamatic 10 A/T-E-1-C Micro 1,12 0.7 15 5 0,9

Dinamatic 10 A/V-E-1-C Micro 1,12 0.7 15 5 0,9

Dinamatic 10 A/V-E-1-C Mini 1,46 0.9 26 8 1,7

Dinamatic 10 A/V-E-1-C 1,46 0.9 60 18 3,8

Dinamatic 20 A/V-E-1-C 1,85 1.1 81 24 5

Dinamatic 30 A/V-E-1-C 2.28 1.4 96 29 6

Dinamatic 40 A/V-E-1 3,85 2,4 169 50 11

Dinamatic 50 A/V-E-1 3,85 2,4 267 80 17

Dinamatic 60 A/V-E-1,25 4,47 2,73 328 98 21

Dinamatic 70 A/V-E-1,25 4,47 2,73 388 116 24

Dinamatic 80 A/V-E-1,25 5,83 3,6 454 135 28

Dinamatic 90 A/V-E-1,25 5,83 3,6 529 158 33

Dinamatic 100 A/V-E-1,5 10,05 6,1 781 233 49

Dinamatic 110 A/V-E-2 13,13 8,0 1099 327 69

Dinamatic 120 A/V-E-2 20,51 12,5 1789 533 112

Műszaki adatok:

Automata lágyítóberendezéseink mennyiségvezéreltek, vagyis 
beépített vízórával rendelkeznek, és a beállított mennyiség eléré-
sét követően a regenerálást automatikusan elvégzik. Késleltetés a 
regenerálás idejére vonatkozóan beállítható. 

A berendezés beépített nyersvíz-bekeverő szeleppel van ellátva, 
mellyel biztosítani tudja az emberi fogyasztásra is kiválóan alkal-
mas 5–7 nk°-os kezelt vizet. 

A berendezés kijelzi a pillanatnyi vízfogyasztást, a hátralévő szol-
gáltatható lágyvíz mennyiségét (m3), a hátralévő napok számát a 
kényszer regenerálásig, a pontos időt, az utolsó regenerálás óta 
termelt vízmennyiséget. 

Javasolt kiegészítők: előszűrő és bypass. 

Előszűrővel szerelve a berendezést, a gyanta élettartama: 2–3 év. 
A regeneráláshoz tablettázott sót ajánlunk.

A: automata
T: idővezérelt
V: mennyiségvezérelt  

E: egyoszlopos 
1: csatlakozási méret 1” 
C: kabinet
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Iker lágyítók - Kétoszlopos lágyítóberendezés-család

Típus
Oszlop
mérete

(col)

Teljesítmény 
(m3/h),  

maximális

Gyanta-töltet  
(dm3)

Kapacitás*
(m3 x nk°/reg)

Regeneráló
só igény 
(kg/reg)

Szükséges
sólétartály 

(liter)

Helyigény (mm)

H Sz M

Dinamatic-10
A/V-D-1 8 x 35 1,46 2 x 18 60 3,8 kabinet 1000 550 1085

Dinamatic-20
A/V-D-1 9 x 35 1,85 2 x 24 81 5 kabinet 1100 550 1315

Dinamatic-30
A/V-D-1 10 x 35 2,28 2 x 29 96 6 kabinet 1300 750 1570

Dinamatic-40
A/V-D-1 13 x 35 3,85 2 x 50 169 11 100 1450 750 1570

Dinamatic-50
A/V-D-1 13 x 54 3,85 2 x 80 267 17 100 1500 750 1925

Dinamatic-80
A/V-D-1,25 16 x 55 5,83 2 x 135 454 28 340 2000 900 1940

Dinamatic-100
A/V-D-1,5 21 x 60 10,05 2 x 233 781 49 340 2800 1250 2320

Műszaki adatok:

A berendezés automatikus vezérlésű, folyamatos lágyvíz-ellátást 
biztosít. A vízlágyítást egyszerre csak egy oszlop gyantatöltete vég-
zi, a másik oszlop - mint tartalék - várakozik. 

Az automatikus vezérlés meghatározott vízmennyiség lágyítása 
után elindítja a telítődött ioncserélő műgyanta regenerálását, és a 
regenerálás egyes lépéseit önállóan végrehajtja. A töltet regenerá-
lása a regeneráló tartályba töltött nagy tisztaságú tablettázott sóval 
történik. A telítődött töltet regenerálása alatt a vízlágyítás feladatát 
a tartalék oszlop veszi át.

D -   dupla oszlopos
1 -   csatlakozás 1”
A/V -   automatikus mennyiségvezérelt kivitel (a regenerálás a termelt lágyvíz-mennyiség alapján történik)
Kapacitás* -   a két regenerálás között termelhető lágyvíz mennyisége = Kapacitás/a nyersvíz keménysége [nk°]



DINAMATIC nitrátmentesítők - Automata nitrátmentesítő berendezés-család

Fúrt kutak esetén gyakori probléma a kútvíz magas nitráttartalma. 
A felszín alatti vizek nitráttal az esetek nagy részében az emberi tevékenységek – műtrágyázás, szennyvízszikkasztás, 
állattenyésztés – következtében szennyeződhetnek. A nitrátos víz fogyasztása igen veszélyes a csecsemők számára, 
ugyanis a gyomorban nitritté alakul át, mely a vér oxigénjét kiszorítva ún. „kékkórt”, oxigénhiányos állapotot okozhat, és 
akár végzetes is lehet. 

A nitráttartalom nitrátszelektív gyantatöltetű Dinamatic berendezések alkalmazásával a határérték (50 mg/l) alá csökkent-
hető.
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DLK - Kézi vízlágyító berendezés család

Típus
Teljesítmény (m3/h)

Kapacitás
 (m3/nk°/reg)

Gyantatöltet  
(dm3)

Regenerálósó
szükséglet (kg)max. névl.

DLK 8 x 17 1,1 0,8 27 8 1,7

DLK 8 x 35 1,3 1,0 60 18 3,8

DLK 10 x 35 2,2 1,7 107 32 6,7

Berendezések típusai:

Kézi vízlágyító berendezéseinket elsősorban olyan alkalmazások-
ra ajánljuk, ahol szakaszos lágyvíz-igény kielégítésére keresnek 
megfelelő megoldást: 
 - fűtőrendszerek feltöltésekor, vagy 
 - uszodák, medencék, jacuzzik részáramú feltöltéséhez 
 szükséges a lágyvíz biztosítása. 

A regenerálást vákuumsóval, a felhasználás helyszínén, kézi úton 
lehet elvégezni. 

NITRÁTMENTESÍTŐ BERENDEZÉSEK

Nitrátmentesítőink automatikus működésű, nitrátszelektív gyantával ellátott ioncserélő berendezések. Mennyiségve-
zéreltek, vagyis beépített vízórával rendelkeznek, és a beállított mennyiség elérését követően a regenerálást au-
tomatikusan elvégzik. Késleltetés a regenerálás idejére vonatkozóan beállítható. Kabinettel ellátott berendezések, 
tablettázott sóval regenerálhatók.



TELJES SÓTALANÍTÓ BERENDEZÉSEK
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A vízben lévő oldott sók legtöbbször nem okoznak gondot a víz felhasználása során, vannak azonban olyan alkalmazások, 
amelyeknél sótalan víz előállítása válik szükségessé.

A vízkőkiválás, lúgosodás, valamint a korrózió miatt és mert a vízben oldott sók megváltoztatják egyes vegyületek viselke-
dését, az alábbi területeken fontos, hogy teljesen sótalan vizet használjunk:

• kazánrendszereknél 
• gyógyszeriparban 
• élelmiszeriparban 
• üvegiparban 
• pohár-mosogatógépeknél 
• laboratóriumi analitikai berendezéseknél, stb. 

A kevertágyas sótalanító berendezést elsősorban már elősótalanított víz további kezelésére, vagy kis vízigények kielégí-
tésére alkalmazzák.

DMX - Kevertágyas sótalanító berendezés-család

Műszaki adatok:

A berendezés töltete kation- és anioncserélő gyanta megfelelő arányú ke-
veréke, mely biztosítja a víz sótalanítását. 

A sótalanító eljárás során a nyersvizet felülről lefelé keresztülengedjük a 
gyantatölteten, amely a sókat, szénsavat, kovasavat gyakorlatilag teljesen 
eltávolítja a vízből. 

A gyanta kimerülését a patronra szerelt vezetőképesség-mérő a piros 
fény felgyulladásával jelzi.

A töltet a berendezésben nem regenerálható, a patront ki kell cserélni a 
pótpatronra, a kimerült töltetet regenerálásra az általunk megadott telep-
helyre szükséges beszállítani. 

Típus
Teljesítmény (m3/h) Kapacitás

 (m3/oldott anyagtartalom (mg/l)/
regenerálás)

Gyantatöltet  
(dm3)max. névl.

DMX 8 x 35 0,97 0,65 211 18

DMX 9 x 35 1,23 0,82 328 28

DMX 10 x 35 1,52 1,01 374 32
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Fúrt kutak esetén gyakori probléma a kútvíz magas oldott vas- esetenként mangántartalma. Ezek az oldott formában je-
lenlévő ionok a vízben nem okoznak elszíneződést, azonban a levegő oxigénjének hatására kicsapódnak, barnás-sárgás 
elszíneződést eredményeznek a vízben, illetve az azzal érintkező felületeken. 

Vastalanító berendezéseink alkalmazása esetén a víz vastartalmának előoxidációja szükséges. Az oxidáció következtében 
a vízben oldott vasionok kicsapódnak, így kiszűrhetővé válnak. Az oxidálószer beadagolására Navidos mennyiségarányos 
vegyszeradagoló alkalmazását javasoljuk (35. oldal), mely az áthaladó kezelendő vízmennyiség arányában végzi el a 
szükséges vegyszermennyiség beadagolását.
Az oxidációt követően a berendezés szűrőtöltete kiszűri a kicsapódott vas-mangán ionokat, ezáltal megakadályozza a víz 
és a felületek elszíneződését. 

DX-VSZ-MMF-250-760 - Automata vastalanító berendezés család

Vastalanító berendezések osztályozott, égetett kvarchomok töltettel a magas vastartalom kiszűrésére. Idővezérelt 
kivitelűek, vagyis a töltet visszamosását a beállított időpontban végzik el.

DX-VSZ-AMF-250-760 - Automata vas-mangántalanító berendezés család

Magas vas-és mangántartalom szűrésére kifejlesztett berendezés, osztályozott, égetett kvarchomok, valamint kataliti-
kus töltettel. A berendezéshez az általunk megadott oxidálószer használható.

Típus Teljesítmény 
(m3/h)

Visszamosá-
si térfogatá-

ram
(m3/óra)

Oszlop Csatlakozás
(col)

Töltet menny.
(l)

Szűrő méret (mm)

Átmérő Magasság
(vezérlő fejjel)

DX-VSZ-250-MMF-A/T-1 vastalanító 0,506 1,52 10 x 54 1 46 260 1580

DX-VSZ-250-AMF-A/T-1  
vas-mangántalanító 0,405 1,52 10 x 54 1 46 260 1580

DX-VSZ-300-MMF-A/T-1 vastalanító 0,856 2,57 13 x 54 1 77 340 1570

DX-VSZ-300-AMF-A/T-1  
vas-mangántalanító 0,685 2,57 13 x 54 1 77 340 1570

DX-VSZ-350-MMF-A/T-1 vastalanító 0,993 2,98 14 x 65 1 105 370 1850

DX-VSZ-350-AMF-A/T-1  
vas-mangántalanító 0,794 2,98 14 x 65 1 105 370 1850

DX-VSZ-400-MMF-A/T-1 vastalanító 1,297 3,89 16 x 65 1 128 410 1860

DX-VSZ-400-AMF-A/T-1  
vas-mangántalanító 1,037 3,89 16 x 65 1 128 410 1860

DX-VSZ-500-MMF-A/T-1,25  
vastalanító 2,233 6,70 21 x 60 1,25 232 560 1910

DX-VSZ-500-AMF-A/T-1,25  
vas-mangántalanító 1,787 6,70 21 x 60 1,25 232 560 1910

DX-VSZ-600-MMF-A/T-1,5 vastalanító 2,917 8,75 24 x 72 1,5 370 620 2110

DX-VSZ-600-AMF-A/T-1,5  
vas-mangántalanító 2,334 8,75 24 x 72 1,5 370 620 2110

DX-VSZ-760-MMF-A/T-1,5 vastalanító 4,558 13,67 30 x 72 2 534 770 2260

DX-VSZ-760-AMF-A/T-1,5  
vas-mangántalanító 3,646 13,67 30 x 72 2 534 770 2260

Műszaki adatok:

AMF: active media filter   MMF: multimedia filter   A: automata    T: idővezérelt    1: csatlakozási méret 1”

VAS-MANGÁNMENTESÍTŐ BERENDEZÉSEK
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DX-ASZ-200-760 - Aktívszén szűrőberendezés-család

A berendezés idővezérelt tömbfejjel van ellátva, a töltet visszamosását a beállított időpontban végzi el. Aktívszén 
töltetének típusa a megkötendő kémiai komponenstől függően kerül kiválasztásra.

Típus Teljesítmény 
(m3/h) Oszlop Csatlakozás

(col)
Töltet menny.

(l)

Szűrő méret (mm)

Átmérő Magasság
(vezérlő fejjel)

DX-ASZ-200-CF-A/T-1 0,820 9 x 35 1 24 240 1100

DX-ASZ-200-CF-A/T-1-Cl 0,410 9 x 35 1 24 240 1100

DX-ASZ-250-CF-A/T-1 1,013 10 x 54 1 46 260 1580

DX-ASZ-250-CF-A/T-1-Cl 0,506 10 x 54 1 46 260 1580

DX-ASZ-300-CF-A/T-1 1,712 13 x 54 1 77 340 1570

DX-ASZ-300-CF-A/T-1-Cl 0,856 13 x 54 1 77 340 1570

DX-ASZ-350-CF-A/T-1 1,985 14 x 65 1 105 370 1850

DX-ASZ-350-CF-A/T-1-Cl 0,993 14 x 65 1 105 370 1850

DX-ASZ-400-CF-A/T-1 2,593 16 x 65 1 128 410 1860

DX-ASZ-400-CF-A/T-1-Cl 1,297 16 x 65 1 128 410 1860

DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25 4,467 21 x 60 1,25 232 560 1910

DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25-Cl 2,233 21 x 60 1,25 232 560 1910

DX-ASZ-600-CF-A/T-1,5 5,834 24 x 72 1,25 370 620 2110

DX-ASZ-600-CF-A/T-1,5-Cl 2,917 24 x 72 1,25 370 620 2110

DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5 9,116 30 x 72 1,5 534 770 2230

DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5-Cl 4,558 30 x 72 1,5 534 770 2230

Műszaki adatok:

ASZ: aktívszén szűrő   CF: carbon filter   A: automata    T: idővezérelt   Cl: magas klórtartalom eltávolítására tervezve   1: csatlakozási méret 1”

AKTÍVSZÉN-TÖLTETŰ SZŰRŐBERENDEZÉSEK

Bizonyos ipari alkalmazások esetén, pl. reverz ozmózisos vízkezelést megelőzően szükség lehet a hálózati víz klórtartal-
mának, vagy íz- és szagrontó anyagainak eltávolítása a vízből. 

Ezekben az esetekben aktívszénszűrő berendezéseinket ajánljuk, melynek töltetanyaga adszorbeálja (felületén megköti) 
az áthaladó vízben található íz- és szagrontó anyagokat: szabad aktív klórt, szerves anyagokat, nehézfémeket. 

A töltetanyag az elhasználódást követően visszamosással tisztítható a megkötött szennyeződésektől. Ennek elvégzéséről 
a berendezésre épített automata vezérlőfej gondoskodik.
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TÖLTETANYAGOK

AKTÍVSZÉN-TÖLTETEK

A berendezéseinkben elhasználódott töltetanyag cseréjéhez cégünk önmagában töltetanyagokat is forgalmaz, melynek 
beszerzését megrendelésre vállaljuk.

Ezüstözött aktívszén - Gőzaktivált, ezüsttel átitatott aktívszén granulátum

A hagyományos aktív szénhez képest az ezüsttel átitatott aktívszén ezüst tartalma miatt 
képes megakadályozni a szén felületére kirakódó szerves anyagon megtelepedő élő szer-
vezetek elszaporodását.

Aquasorb CS - Gőzaktivált aktívszén granulátum

Gőzaktivált kókuszdióhéj alapanyagból készült granulátum, elsősorban ivóvíztisztításhoz 
kapcsolódó technológiákhoz kifejlesztve. Rendkívül nagy aktív felületének köszönhetően, 
melyet a jódszám tanúsít, képes nagy mennyiségű (klórozott) szervesanyag, aromás szén-
hidrogén és más szervesanyag-származékok adszorpciójára.

VAS-MANGÁNTALANÍTÓ TÖLTETEK

BIRM - Granulált szűrőtöltet a vas és a mangán eltávolítására

Különösen magas vas- és mangáneltávolító hatékonysággal rendelkező, tartós töltetanyag, 
hosszú élettartammal és széles hőmérsékleti tartománnyal. 

PYROLOX - Katalitikus töltet vas és a mangán eltávolítására
A Pyrolox granulált szűrőanyag, a hidrogén-szulfid, vas- és mangán csökkentésre. A Py-
rolox mint katalizáló anyag funkcionál, de maga változatlan marad. Működési elve a hidro-
génszulfid, vas és mangán oxidálásán alapul, melyet a közeg megtart és egyszerű vissza-
mosással az ágy tisztítható. 
A Pyroloxnak nagy a kapacitása az alacsony szennyezettségi koncentrációkra.

MAZ - Katalitikus töltet vas és a mangán eltávolítására

Alacsony vasszintek hatékony eltávolítására  (3 ppm-ig). Alkalmazását vastalanító patron-
ban javasoljuk. Hálózati víz esetén a klórtartalom előzetes szűrése szükséges. Komplett 
vastalanító kisberendezésünk, a TriAqua egyik szűrőtöltete.

Az aktívszén különböző berendezések tölteteként képes a kezelendő vízben lévő mikro szennyezőanyagok, így a 
mosószerek, növényvédő szerek, fenolvegyületek, olajszármazékok és egyéb szerves anyagok – különféle íz- és 
szaganyagok – haloform vegyületek kivonására, a kezelendő víz klórtartalmának eltávolítására, a szabad aktív klór-
tartalom megkötésére.



IONCSERÉLŐ GYANTÁK

MECHANIKAI SZŰRŐTÖLTETEK
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Kationcserélő gyanta - Vízlágyító berendezés töltetanyaga

Vízlágyításhoz széleskörűen alkalmazott, elsősorban Ca- és Mg-ionok megkötésére alkal-
mas gyantatípus. A töltet a víz keménységét okozó kationjait Na-ionokra cseréli. 

A lágyítási folyamat szakaszos, mivel egy bizonyos vízmennyiség után a gyantatöltet kime-
rül (megkötött ionokkal telítődik) és regenerálni kell. A regeneráláshoz Dinax Tablettázott sót 
ajánlunk.

Nitrátszelektív gyanta - Nitrátmentesítő berendezés töltetanyaga

A gyantatöltet megköti a rajta átáramló víz nitráttartalmát és az eltávolított ionok helyére klorid ionokat (Cl-) ad. A nit-
rátmentesítési folyamat szakaszos, mivel egy bizonyos vízmennyiség után a gyantatöltet kimerül (megkötött ionokkal 
telítődik) és regenerálni kell. A regeneráláshoz Dinax Tablettázott sót ajánlunk. 

Égetett kvarchomok

Az égetett kvarchomok lényegesen jobb szűrési és tisztítási képességekkel rendelkezik, 
mint a mosott kvarchomok. Ennek oka az égetési folyamat, mely során az organikus szeny-
nyezők kiégnek. Az égetett kvarchomok nem tartalmaz olyan szerves szennyeződéseket, 
illetve agyagot, amelyben a baktériumok, mikroorganizmusok megtelepedhetnének. 

Szemcseméretek: 0,4-0,8 mm; 0,6-1,2 mm; 1,6-2,5 mm; 3,0-5,0 mm
Kiszerelés: 25 kg

Antracit

Vegyes töltetű szűrőberendezésekben, égetett kvarchomok mellett vagy önállóan alkal-
mazható szűrőtöltet. A szennyeződések a szemcsék közötti hézagokban rekednek meg, a 
szemcse felületére nem tapadnak, ezért könnyebben, kisebb vízigénnyel mosható vissza a 
szűrőtöltet. Hatékony szűrést tesz lehetővé, finomszűrést biztosít.

Szemcseméretek: 0,8-1,6 mm, 1,4-2,5 mm
Kiszerelés: 50 liter (1 kg=1,37 liter)



VEGYSZERADAGOLÓ BERENDEZÉSEK

Ivóvíz- és iparivízkezelő szereink folyamatos adagolására Navidos mennysiégarányos vegyszeradagoló berendezést 
ajánlunk, mely a vízfogyasztással arányosan biztosítja a beadagolandó vegyszer megfelelő koncentrációját a kezelt víz-
ben.

Beadagolható folyadékok:
- fertőtlenítőszerek (38. oldal)
- hűtőköri pótvízkezelő szerek (42. oldal)
- RO berendezés folyamatos védelmét biztosító szerek (43. oldal)
- kazántápvíz-kezelő szerek (45. oldal)

Amennyiben a beadagolási pontot követően a vízvezeték elágazik, vagy túl rövid a következő technológiai elemig ahhoz, 
hogy a vegyszer megfelelően lekeveredjen, statikus keverőelem beépítését javasoljuk. Típusát a vízkezelő technológiá-
hoz igazítva határozzuk meg.

REGENERÁLÓ ANYAGOK

Tablettázott só - Regeneráló só

99,8 % tisztaságú NaCl (konyhasó) tabletta formában. Automata működésű lágyító- és nit-
rátmentesítő berendezéseink ioncserélő gyantatöltetének regenerálására ajánljuk. 

Kiszerelés: 25 kg

Vákuumsó - Regeneráló só

99,7% tisztaságú NaCl (konyhasó) granulátum. Kézi működtetésű lágyítóberendezéseink 
ioncserélő gyantatöltetének regenerálására ajánljuk.

Kiszerelés: 25 kg
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Navidos

Mennyiségarányos adagolóberendezés, mely jeladós vízórából, Dinax 
Pump Control Modul jelátalakító egységből és Stenner szivattyúból épül 
fel. A berendezés impulzusvezérelten (a vízóra impulzusai szerint) vezérli 
az adagolószivattyút, amely így pontosan a víz utánpótlásának függvényé-
ben adagolja a fertőtlenítőszert. 
A berendezés ½”–2” csatlakozású vízórával rendelhető. Különösen aján-
lott töltő-ürítő rendszerű medencékhez, ahol a mennyiségarányosan ada-
golt fertőtlenítőszer megoldást jelenthet a bakteriológiai problémákra.



IVÓVÍZ-
FERTŐTLENÍTŐ 
SZEREK
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FERTŐTLENÍTÉS

A fogyasztásra kerülő víz fertőtlenítése elengedhetetlenül fontos, akár kezelt (szűrt, ioncserélt), akár kezeletlen vízről van 
szó. A kitermelt, fogyasztásra szánt víz szinte minden esetben tartalmazhat mikroorganizmusokat: felszíni vizek esetén a 
környezete eleve elszennyezi, rétegvíz esetén pedig a vízadó réteg hiába steril, a tárolt vízbe a levegőből, vagy a vízvezeték 
illesztések nem megfelelő tömítése következtében talajvízzel, vagy akár a vezeték szennyezettsége miatt könnyen beleke-
rülhetnek a mikroorganizmusok. Ezek az élőlények igen gyorsan szaporodnak és építik ki a védőövezetüket (ez a biofilm), 
melynek eltávolítása igen nehéz és időigényes feladat.

Az ivóvíz fertőtlenítésére számos lehetőség kínálkozik, melyek közül cégünk a kémiai eljárásokat preferálja. Ezekkel a mód-
szerekkel hosszan tartó, a vízvezeték teljes hosszára kiterjedő, tartós, végpontig eljutó fertőtlenítő hatást lehet biztosítani. 
Fontos azonban a megfelelő adagolási mennyiség beállítása: a fertőtlenítőszer beadagolási mennyiségét sok esetben oly 
módon kell meghatározni, hogy az a végponton is mérhető legyen, azonban olyan alacsony maradó koncentrációban, mely 
a fogyasztóra nem gyakorol káros hatást, a víz íze és illata semleges, és megfelel a minőségi elvárásoknak.

Az adagolás helyes beállítása szempontjából nagyon fontos a visszamérést lehetővé tevő mérőeszközök alkalmazása, me-
lyeket katalógusunk 70-73. oldalán mutatunk be.

Alábbi szereinket vízművek, közületek, ipari létesítmények részére ajánljuk a víz csíramentesítésére, szükség esetén pedig 
a vízhálózat fertőtlenítésére. Cégünk mind klóros, mind pedig klórmentes megoldásokat nyújt ezekre a célokra.
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DEWASIL - klórmentes ivó- és itatóvíz-fertőtlenítő, felületfertőtlenítő szer

Színtelen, szagtalan, tartós hatású, hidrogén-peroxid és ezüst alapú, hatékony baktérium- és 
vírusölő termék. Biológiailag teljesen lebomló anyag, előírás szerint alkalmazva az egész-
ségre ártalmatlan, nem változtatja meg a víz pH-értékét, nem korrozív, habzást, íz- és szag-
változást nem okoz, meleg vízre is alkalmazható (95°C-ig). 

Alkalmazható folyamatos fertőtlenítésre, és sokkszerűen is, a vízhálózat, kutak, tartályok 
fertőtlenítésére. Hatékony a Pseudomonas és Legionella baktériumok ellen. 

Élelmiszeriparban, élelmiszerrel közvetlenül nem érintkező felületek, munkapultok, keltető, 
palackok, tartályok fertőtlenítésére alkalmas.

     Kiszerelés: 10 kg, 20 kg

DINAX KLORIN F - klórtartalmú ivóvíz-fertőtlenítőszer

150 g/l aktív klórtartalmú nátrium-hipoklorit oldat az ivóvíz folyamatos fertőtlenítésére. 
Fürdővíz fertőtlenítésére is alkalmazható.

Kiszerelés: 25 kg

DINOX 03 - klórmentes ivóvíz-fertőtlenítőszer

3 g/l klórdioxid-tartalmú, kétkomponensű (a felhasználás helyén beaktiválandó) fertőtlení-
tőszer. Zárt rendszerekben (ivóvíz-hálózatban) önmagában alkalmazható. 

Alkalmazásával megkadályozható a biofilm kialakulása. Hatékonyan pusztítja többek között 
a Pseudomonas és Legionella baktériumokat is.

Kiszerelés: 10 kg, 20 kg

Fertőtlenítőszerek alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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- hűtőkori pótvíz-kezelés   42.  
- RO berendezések védelme  43.
- kazántápvíz-kezelés    45.
- technológiai vizek kezelése  49.



HŰTŐKÖRI PÓTVÍZ-KEZELÉS

Hűtőköri rendszerek feltöltését minden esetben 5 nk°-ra lágyított vagy reverz ozmózisos eljárással kezelt vízzel célszerű 
végezni, hiszen a hőmérsékletváltozás során kiváló vízkő komoly problémát okozhat a rendszerben, csökkenti annak haté-
konyságát és akadályozza a gazdaságos működtetését. Nyílt hűtőköri rendszerek esetében ajánlott a kezelt vízben maradó 
keménységet stabilizálni, melyre DinaFlow P-F termékünket ajánljuk.

Nyílt rendszerek esetében elengedhetetlen a víz elfertőződésének, algásodásának megelőzése. A hőátadó felületeken ki-
alakuló biológiai lerakódások jelentősen rontják a rendszer hatékonyságát. 
Erre a célra ajánljuk a DinaFlow Biocid F termékünket, mely a zárt rendszerek esetében is védelmet nyújt a biológiai szeny-
nyeződések ellen, a pótvízhez mennyiségarányosan adagolva.

A fenti két termék funkcióját egyben hordozza a DinaFlow T-Biocid nevű készítményünk, mely komplex megoldást nyújt a 
nyitott hűtőköri rendszerek védelmére.

DINAFLOW BIOCID F - biológiai lerakódások megelőzésére

Adagolásával elkerülhető a biológiai lerakodások kialakulása. Nem oxidáló típusú vegyszer, 
ezért nem korrodálja a hűtőrendszerek anyagát. 
Beadagolását nyitott rendszerek esetén folyamatosan a forgatott körben, zárt rendszerek 
esetén feltöltéskor a pótvízhez mennyiségarányosan adagolva ajánljuk.

Kiszerelés: 20 kg
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A következő oldalakon azokat a vízkezelő ill. tisztító szereinket mutatjuk be, melyekre az ipari felhasználóknak szüksége 
lehet a következő alkalmazási területeken:

- hűtőkörök vízkezelése
- reverz ozmózis elven működő víztisztító rendszerek tisztántartása
- fűtőrendszerek vízkezelése
- vízsugaras vágógépek belső védelme

DINAFLOW-P F - keménységstabilizáló és korróziógátló vegyszer

Zárt, vagy félig nyitott hűtő- és hideg-vizes rendszerek kezelésére kifejlesztett szer. 
Keménységstabilizáló, diszpergáló és korrózióvédő hatással rendelkezik. Megvédi a fémfe-
lületeket a korróziótól, azáltal, hogy a fémfelületeken védőréteget alakít ki. Oldatban tartja a 
vízkőkiválást okozó kalcium- és magnéziumsókat, ezáltal megakadályozza a vízkő lerakó-
dását. 
Folyékony halmazállapotú, könnyen adagolható, lágy vagy sótalan vízzel bármilyen arány-
ban hígítható. 

Kiszerelés: 20 kg

Fertőtlenítőszerek alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



RO BERENDEZÉSEK VÉDELME

A reverz ozmózis berendezések hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a membránjának állapota, ezért annak védelme 
nagyon fontos mozzanat a berendezések üzemeltetése során. 

Membránvédő vegyszereinket ezért a kezelendő vízhez folyamatosan adagolva ajánljuk alkalmazni. A membrán elszeny-
nyeződése, eltömődése esetén is nyújtunk megoldást: membrántisztító szereink széles választéka mind a biológiai, mind az 
ásványi lerakódások fellazítására, eltávolítására megoldást nyújtanak. (ld. az 53. oldalon) 
Időszakos tisztítás és folyamatos vegyszeradagolás esetén a berendezés gazdaságosan üzemeltethető, teljesítménye a 
névleges értéken tartható, csökkennek az időszakos karbantartások költségei.

43

DINAFLOW T-BIOCID F - széles spektrumú biocid és keménységstabilizáló vegyszer

Kiváló biocid hatással rendelkező biológiai lerakódásgátló és keménységstabilizáló termék, 
főként nyitott hűtővízrendszerek számára. 
Biocid hatóanyagának köszönhetően eredményesen alkalmazható algák, gombák és baktéri-
umok növekedése ellen, míg keménységstabilizáló hatóanyaga oldatban tartja a keménysé-
get okozó kalcium- és magnéziumsókat.

Kiszerelés: 20 kg

FOLYAMATOS VÉDELEM

Elsődleges feladat a kezelendő víz membránra bocsátását megelőzően a hálózati víz klórtartalmának megkötése, hiszen a 
vízben jelenlévő szabad aktív klór nagymértékben károsítja a membrán anyagát. Ezt kis teljesítményű rendszerek esetén 
aktívszén szűréssel, nagyobb teljesítményű berendezések esetében folyamatos klórmegkötő vegyszer adagolásával 
célszerű megoldani.

A kezelt víz keménysége is nagymértékben befolyásolja a membrán állapotát. A membrán anyagára lerakódó vízkőkiválások 
megelőzésére előlágyító, vagy nagyobb teljesítményű berendezés esetén (500 l/h felett) antiscaling (vízkőkiválást megaka-
dályozó szer) beadagolása javasolt. Cégünk által javasolt adalék, a Dinax Membrántreat F nemcsak a vízkő-, hanem a 
szilikátkiválások megjelenését is megakadályozza a membrán felületén, melynek eltávolítása speciális megoldást igényelne.

Az előkezelt, klórmentesített vízben azonban fennáll a lehetősége a mikrobiológiai szervezetek megjelenésének, amelyek a 
reverz ozmózisos kezelés során membrán pórusain fennakadva elszaporodnak, ezáltal idővel jelentősen csökkentik annak 
teljesítményét. A szennyeződések kialakulása elkerülhető biocid szerek adagolásával, melynek kiválasztásakor azonban 
fontos szempont, hogy ne károsítsa a membrán sérülékeny anyagát, ne legyen oxidatív tulajdonsága. Folyamatos adagolá-
sával jelentősen csökkenthetők a tisztító karbantartás miatt beiktatott üzemi leállások.

A témakörben szereplő szerek mindegyikét vízmennyiséggel arányosan, NAVIDOS mennyiségarányos vegyszeradagolóval 
javasoljuk adagolni a tápvíz vezetékébe. (ld. a 35. oldalon)

Fertőtlenítőszerek alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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DINAFLOW  HALOGÉN- ÉS OXIGÉNMEGKÖTŐ F - halogén- és oxigénmegkötő adalék

Nátrium bázisú, oxigén és AKTÍV KLÓR eltávolítására szolgáló vegyszer. 
Reverz ozmózis rendszerekben a nyersvízhez adagolva megóvja a membránt az aktív klór 
okozta károsodástól.

Kiszerelés: 20 kg

DINAX MEMBRÁNTREAT F - lerakódásgátló folyadék (antiscaling)

Nagyon hatékony lerakódásgátló folyadék (antiscaling), amely megakadályozza a vízkő- és 
szilikátlerakódást a membránszeparációs rendszerekben. 
A termék helyes használatával növelhető a membrán élettartama, csökken a működtetési 
és beruházási költség. 
Kompatibilis az összes RO membránnal. A szemcse lerakódást elosztva megvédi a memb-
rán felületét. 
Folyamatosan adagolva alkalmazandó.

Kiszerelés: 5 kg, 20 kg

DINAFLOW BIOCID F - nem oxidáló biocid membránszűréshez

Adagolásával elkerülhető a biológiai lerakodások kialakulása. Használható algák, gombák és 
baktériumok növekedése ellen. 
Nem oxidáló típusú vegyszer, így nem károsítja a membránok anyagát.

Kiszerelés: 20 kg

Fertőtlenítőszerek alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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KAZÁNTÁPVÍZ-KEZELÉS

A következő oldalakon a fűtésrendszerek, kazánrendszerek védelmére javasolt adalékanyagainkat mutatjuk be az alábbi 
kategóriákban:

- melegvizes kazánrendszerek
- gőzkazán-rendszerek

MELEGVIZES RENDSZEREK

Melegvizes rendszerek esetében előírás, hogy a kazántápvíz keménysége ne haladja meg a 0,1 nk°-ot, hiszen a keménysé-
get okozó sók nagymértékben csökkentik a rendszer hatékonyságát. Ebből kifolyólag a tápvíz lágyítása szükséges. 

A Dinax Kft. által forgalmazott lágyítóberendezéseket a 26-29. oldalon találja. A háztartási, kisteljesítményű fűtővízrend-
szerek vizének kezelése kapcsán a tápvíz feltöltéskori kezeléséről beszélhetünk, ezért ebben az esetben a fűtőrendszer 
töltővizének mobil lágyítóberendezéssel való lágyítása elegendő (29. oldal).

Háztartási rendszerek esetében a lágyított vízhez a rendszer feltöltésekor, nagyobb fűtőrendszerek esetén viszont utántöltés 
alkalmával is szükséges keménységstabilizáló és oxigénmegkötő szert adagolni, hiszen ezzel az eljárással elkerülhető a 
rendszer maradék keménység okozta teljesítménycsökkenése, és kiküszöbölhető a lágyvíz korrozív hatása.

DINAFLOW PASSZIVÁLÓ ÉS OXIGÉNMEGKÖTŐ F - kombinált oxigénmegkötő és passziváló

Nátrium bázisú kombinált hatású kazántápvíz-kondicionáló vegyszer, háztartási, ill. kisebb tel-
jesítményű melegvizes rendszerekhez. 
Eltávolítja a tápvíz maradék oxigéntartalmát, stabilizálja a keménységet. Védi az acélfelülete-
ket a korróziótól. 
Gyengén lúgosító hatású. Biztosítja a kazántápvíz előírt foszfáttartalmát.

Kiszerelés: 20 kg

GŐZKAZÁN-RENDSZEREK

A következő oldalakon a 20 bar alatti rendszerek tápvíz- és forgatott víz kezelésére nyújtunk segítséget. A rendszer vízmi-
nőségére nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen helyes vízkezelési módszer kiválasztásával gazdaságosan működtethető a 
rendszer.
A tápvíz és a kazánvíz minőségére vonatkozó követelmények és a teljesülés lehetőségei:
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Cél Paraméter Érték Megoldás Ajánlott termék

Vízkőkiválások megakadályozása, 
teljesítménymegőrzés összes keménység < 0,1 nk° reverz ozmózis berendezés

Korrózióvédelem m-lúgosság 1-15 mmol/l reverz ozmózis berendezés, 
lúgosítószer-adagolás

Dinaflow Lúgosító F 
Dinaflow Oxigénmegkötő és 

Lúgosítószer F

Korrózióvédelem pH-érték (tápvíz) 8,5 - 9,5 lúgosítószer-adagolás
Dinaflow Lúgosító F
Dinaflow Oxigénmegkötő és 

Lúgosítószer F

Korrózióvédelem oldott oxigén 
(gáztalanító után) < 50 mg/l oxigénmegkötő szer 

adagolása

Dinaflow Halogén- és 
Oxigénmegkötő F 

Dinaflow Oxigénmegkötő és 
Lúgosítószer F

Dinaflow Passziváló és 
Oxigénmegkötő F

Passziválás, a felületek korrózió elleni védelme 
érdekében foszfát 10-30 mg/l passziváló szer adagolása

Dinaflow Passziváló F 
Dinaflow Passziváló és 

Oxigénmegkötő F

Teljesítménymegőrzés fajlagos elektromos 
vezetőképesség < 6000 µS/cm

leiszapolás (automata, a veze-
tőképesség mértéke szerint, 
vagy időszakonkénti)

Teljesítménymegőrzés vastartalom < 0,3 mg/l kondenzvíz szűrése

A fenti paramétereket célszerű a rendszer több pontján is megmérni: tápvízben, gáztalanító utáni vízben, kazánvízben, 
kondenzvízben. A mérési lehetőségek bemutatását a 70-75. oldalon találja.
A kazántápvíz-kezelő szerek adagolását folyamatosan, Navidos mennyiségarányos vegyszeradagoló berendezés alkalma-
zásával javasoljuk megoldani. (ld. 35 o.)

A következő oldalakon a DINAFLOW kazántápvízkezelő termékcsalád tagjait mutatjuk be.
Egyes funkciók ellátására kombinált vegyszerek is szerepelnek termékpalettánkon, egyes terméktípusokból káliumalapú 
szereket is ajánlunk, melyek hozzájárulnak leengedett kazánvíz alacsonyabb nátrium-egyenértékének biztosításához.

A legfőbb tulajdonságok áttekintéséhez a következő táblázattal nyújtunk segítséget:

Nátriumalapú Káliumalapú Oxigénmegkötés Lúgosítás Passzíválás és
keménységstabilizálás

DinaFlow Halogén- és Oxigénmegkötő F x

DinaFlow Lúgosító F DinaFlow (K) Lúgosító F x

DinaFlow Passziváló F x

DinaFlow Passziváló és Oxigénmegkötő F DinaFlow (K) Passziváló és Oxigénmegkötő F x x

DinaFlow Oxigénmegkötő és Lúgosító F DinaFlow (K) Oxigénmegkötő és Lúgosító F x x
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DINAFLOW  HALOGÉN- ÉS OXIGÉNMEGKÖTŐ F 

oxigénmegkötő vegyszer kazántápvízhez és reverz ozmózis rendszerekhez

Nátrium bázisú, oxigén eltávolítására szolgáló vegyszer. Kazánvíz-rendszerekben megvédi 
a fémfelületeket a korróziótól, azáltal, hogy hatékonyan és gyorsan távolítja el az oxigént. 
A kezelendő tápíz oxigéntartalma, és a tápvíz mennyiségének arányában javasolt az adago-
lást beállítani, melyre készséggel nyújtunk segítséget.

Kiszerelés: 20 kg

DINAFLOW  LÚGOSÍTÓ F

kazántápvíz lúgosító vegyszer

Nátrium bázisú lúgosító vegyszerkeverék kazántápvizekhez. Feladata a kezelt víz pH-érté-
kének lúgos tartományba történő emelése. 
Célszerű széndioxid- és oxigén-mentesítés után adagolni a kazántápvizekhez pH-beállítás 
céljából. Javasolt pH-értéktartomány: 8.5 - 9.5

Kiszerelés: 20 kg

DINAFLOW OXIGÉNMEGKÖTŐ ÉS LÚGOSÍTÓSZER F

kombinált kazántápvíz-kondicionáló vegyszer

Oxigén-megkötő komponense gyorsan megköti a kazántápvízben jelenlévő oxigént. Erősen 
lúgosító hatású, kis mennyiségben alkalmazva is jelentősen emeli a pH értékét. 
Hatékonyan megakadályozza a korróziót, és a kazántápvíz maradék oxigéntartalmát nagy 
mértékben redukálja. Kisebb teljesítményű berendezésekhez ajánlott termék.

Kiszerelés: 20 kg

DINAFLOW PASSZIVÁLÓ F

kazántápvíz-kondicionáló vegyszer

Nátrium bázisú, felületi passziváló hatású, jó diszpergáló tulajdonságokkal rendelkező ka-
zántápvíz-kondicionáló vegyszer. Sótalanított vizekhez adagolva széndioxid-megkötés nél-
kül védi az acél felületeket a korróziótól. 
Foszfátos védelmet biztosít a felületeknek, megakadályozza a korróziót. 
Keménység stabilizálásra és diszpergálásra hatásos. A régi lerakódásokat is megbontja és 
tiszta felületet alakít ki.

Kiszerelés: 20 kg
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DINAFLOW PASSZIVÁLÓ ÉS OXIGÉNMEGKÖTŐ F

kombinált oxigénmegkötő és passziváló vegyszer

Nátrium bázisú kombinált hatású kazántápvíz-kondicionáló vegyszer, háztartási, ill. kisebb 
teljesítményű melegvizes rendszerekhez. Eltávolítja a tápvíz maradék oxigéntartalmát, stabi-
lizálja a keménységet. Védi az acélfelületeket a korróziótól. Gyengén lúgosító hatású. 
Biztosítja a kazántápvíz előírt foszfáttartalmát.

Kiszerelés: 20 kg

DINAFLOW (K) HALOGÉN- ÉS OXIGÉNMEGKÖTŐ F

oxigénmegkötő vegyszer kazántápvízhez

Kálium bázisú, oxigén eltávolítására szolgáló kazántápvíz-kondícionáló vegyszer. Megvédi 
a fémfelületeket a korróziótól, azáltal, hogy hatékonyan és gyorsan távolítja el az oxigént. 
Környezetbarát, kálium-bázisú szer, a nátrium-egyenértéket nem növeli, hanem javítja. 
A kezelendő tápíz oxigéntartalma, és a tápvíz mennyiségének arányában javasolt az adago-
lást beállítani, melyre készséggel nyújtunk segítséget.

Kiszerelés: 20 kg

DINAFLOW (K) LÚGOSÍTÓ F

kazántápvíz lúgosító vegyszer

Kálium bázisú lúgosító vegyszerkeverék. Előnye, hogy nem tartalmaz Na-sókat, nem növeli 
a kazán nátrium-sóterhelését. Feladata a kezelt víz pH-értékének lúgos tartományba történő 
emelése. 
Célszerű széndioxid- és oxigén-mentesítés után adagolni a kazántápvizekhez pH-beállítás 
céljából. Javasolt pH-értéktartomány: 8.5 - 9.5

Kiszerelés: 20 kg

DINAFLOW (K) PASSZIVÁLÓ F

kazántápvíz kondicionáló vegyszer

Kálium bázisú, foszfát tartalmú, felületi passziváló hatású, jó diszpergáló tulajdonságokkal 
rendelkező  kazántápvíz-kondicionáló vegyszer. Előnye, hogy nem tartalmaz Na+ sókat, 
megszüntetve ezáltal a szennyvízkibocsátás Na-egyenérték terhelésére gyakorolt hatását. 
Foszfátos védelmet biztosít a felületeknek, megakadályozza a korróziót. Keménység stabili-
zálásra és diszpergálásra hatásos. A régi lerakódásokat is megbontja és fémtiszta felületet 
alakít ki. Gőzzel nem illan, élelmiszeripar területén is alkalmazható.

Kiszerelés: 20 kg
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TECHNOLÓGIAI VIZEK KEZELÉSE

Egyéb alkalmazások esetén szükség lehet kiegészítő kezelésre, abban az esetben, ha a technológiában felhasznált víz 
minősége meghatározza a technológia teljesítményét, megfelelő működését és nem utolsósorban a karbantartási költségek 
nagyságát.

Ipari vízrendszerekben a környezeti körülmények (hőmérséklet, nyomás) megváltozása miatt egyes ásványi anyagok oldha-
tósága csökken, ezért az oldott formában jelenlévő anyagok az oldatból kicsapódnak, és kiválnak az érintkező felületeken. 
Ezeket a lerakódásokat gyakran vegyszeres kezeléssel sem lehet eltávolítani. A víz keménységén és vas-mangántartalmán 
kívül a magas szilikáttartalom is gondot okozhat. A felületekre kiválva nehezen eltávolítható, makacs bevonatot hozhat létre, 
így károsítva a technológiai elemeket. Szilikátkiválást megakadályozó adalékanyag folyamatos adagolásával azonban elke-
rülhető a lerakódások kialakulása, így biztosítható a technológiai elemek hatékony működése.

DINAFLOW SI-3 F

keménységstabilizáló és szilikátkiválást megakadályozó ipari vízkezelőszer 

A DINAFLOW SI-3 F lerakódásgátló vegyszer nagyon hatékonyan akadályozza meg a vízkő 
és a szilikátvegyületek kiválását a kezelt vízben, ezáltal megvédi a berendezések, vízvezeté-
kek felületét.
Sárga színű, áttetsző, folyékony halmazállapotú anyag.

Kiszerelés: 20 kg
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IPARI TISZTÍTÓSZEREK

6
- hőcserélők tisztítása   52.  
- membrántisztítók    53.
- ipari felületek tisztítása   56.



HŐCSERÉLŐK TISZTÍTÁSA

A fürdővíz- és ipari rendszerek hőcserélő berendezései folyamatosan ki vannak téve a keringetett vízből kiváló vízkő- és ás-
ványi lerakódásoknak. Ezek a kiválások szigetelik a hőcserélő anyagát, ezáltal rontják a hőátadás hatásfokát és akár annak 
maradandó károsodását okozhatják. 
Ezért nagyon fontos a hőcserélő berendezések időszakos tisztítása, mely CIP (Clean in Place) módszerrel, a tisztítófolyadék 
hőcserélő berendezésen történő cirkuláltatásával zajlik.

CIP szivattyú

Nagy teljesítményű, vegyszerálló centrifugál-szivattyú, skálázott, áttetsző, vegyszerálló tar-
tályban elhelyezve. A vegyszeres folyadék áramlási iránya irányváltó szeleppel állítható.

Alkalmazása: cirkókazánok, hőcserélők, radiátorok, fűtésrendszerek, vízkezelő berendezé-
sek vízkőmentesítésére, fertőtlenítésére és egyéb vegyszeres kezelésére.

Dinaclean C 540G P

Hatékonyan oldja a galvanikus fémeket tartalmazó berendezéseken (pl. hőcserélők, páro-
logtató kondenzátorok, légmosók, hűtőberendezések, stb.) kialakult, a víz által létrehozott 
lerakódásokat. 

A termékből készített oldatot a berendezésen CIP szivattyúval javasoljuk cirkuláltatni. 

Kiszerelés: 1 kg

52

DE-VÍZKŐ GW

vízkőoldó gél

Hatékony vízkőoldó gél, mely krómacél felületek tisztítására is alkalmazható. Oldatát CIP-szi-
vattyúval a hőcserélőn cirkuláltatva leoldja a vízkőlerakódásokat.

Kiszerelés: 1 kg, 10 kg
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MEMBRÁNTISZTÍTÓ SZEREK

Cégünk vegyszeres megoldást kínál a következő lerakódások eltávolítására:
- vízkő
- vasas kiválások
- biológiai szennyeződések
- szilikátlerakódások

Arra, hogy a membrán időszakos karbantartása, tisztítása időszerűvé vált, a berendezés nyomásmutatójának visszaesé-
séből, a leadott vízmennyiség csökkenéséből következtethetünk. A tisztítást minden esetben CIP-szivattyús cirkuláltatással 
szükséges elvégezni, jelentős szennyezés esetén a tisztítóoldat cseréjével megismételve mindaddig, míg a keringtetett oldat 
állapota jelentősen nem változik, vagy nyomásesés nem tapasztalható a berendezésben.

DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ C-S F

savas membrántisztító folyadék

Citromsav alapú membrántisztító koncentrátum, melynek oldata a membránon cirkuláltatva 
hatékonyan távolítja el a vízkő- és vaskiválásokat. Nem károsítja a membránok anyagát.

Kiszerelés: 20 kg

DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ F-S F

savas membrántisztító folyadék

Foszforsav alapú membrántisztító koncentrátum, melynek oldata a membránon cirkuláltatva 
hatékonyan távolítja el a vízkő- és vaskiválásokat. Nem károsítja a membránok anyagát.

Kiszerelés: 20 kg

DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ SPECIÁLIS F

membrántisztító folyadék

Egyedi összetételű membrántisztító koncentrátum, melynek oldata a membránon cirkuláltatva 
hatékonyan távolítja el a vízkő- és vaskiválásokat. Nem károsítja a membránok anyagát.

Kiszerelés: 20 kg
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DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ LÚGOS P

lúgos membrántisztító por

Reverz ozmózis membránok időszakos lúgos tisztítására alkalmazható por. Oldatának pH-ér-
tékét célszerű a Dinax Membrántisztító N-L F segítségével a lúgos tartományba beállítani. A 
keverék a membránon cirkuláltatva hatékonyan távolítja el a szerves lerakódásokat.

Kiszerelés: 5 kg

DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ N-L F

lúgos membrántisztító folyadék

Reverz ozmózis membránok időszakos lúgos tisztítására, önállóan, vagy a DINAX MEMB-
RÁNTISZTÍTÓ LÚGOS P–vel illetve a DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ LÚGOS KOMPEX F-fel 
kombináltan, a tisztítóoldat pH-jának emelésére alkalmazható.

Kiszerelés: 20 kg

DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ LÚGOS KOMPLEX F

lúgos membrántisztító koncentrátum

Reverz ozmózis membránok időszakos lúgos tisztítására alkalmazható folyadék. Oldatát a 
membránon cirkuláltatva hatékonyan távolítja el a szerves lerakódásokat. A nagyobb ered-
mény elérése érdekében a DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ N-L F-fel kombináltan alkalmazan-
dó.

Kiszerelés: 5 kg 

DINAFLOW-STABOX OXIDÁLÓ F

szerves szennyeződéseket oxidáló vegyszer

Reverz ozmózis membránok időszakos tisztítására alkalmazható szer. Használatát a memb-
rán lúgos mosatását követően ajánljuk. Oxidálja a membrán felületén maradt szerves szeny-
nyeződéseket, így megkönnyíti azok vizes öblítéses eltávolítását a membránról.

Kiszerelés: 20 kg
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DINAFLOW SZILIKÁTELTÁVOLÍTÓ P

szilikáteltávolító por RO membránokhoz

Reverz ozmózis membránok időszakos tisztítására alkalmazható por. Oldatát a membránon 
cirkuláltatva hatékonyan távolítja el a szilikátkiválásokat. A Dinax Membrántisztító Savasító 
adalékkal együtt alkalmazza a kellő eredmény elérése érdekében.

Kiszerelés: 10 kg

DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ SAVASÍTÓ ADALÉK F

savasító adalék DINAFLOW SZILIKÁTELTÁVOLÍTÓ P-hez

Reverz ozmózis membránok időszakos szilikátmentesítésére alkalmazott DINAFLOW SZILI-
KÁTELTÁVOLÍTÓ P oldatának savasítására. 

Kiszerelés: 10 kg
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A vendéglátóipar, élelmiszeripar területén, vágóhídi területeken folyó munkafolyamatok során a padlók, falak, munkafelü-
letek zsíros szennyeződései folyamatos problémát okozhatnak mind higiéniai, mind biztonsági szempontból. Ugyanígy a 
különböző felületekre, főként betonra, járólapokra kifröccsenő, vagy a gépjárművekből kicsöpögő olaj eltávolítása komoly 
kihívást jelent az üzemeltetők számára.

Ezekre a problémákra cégünk nem vegyszereket, hanem biológiai termékeket ajánl, melyek folyamatos alkalmazás mellett 
biztonságosan és tisztán tartják a kezelt felületeket, hiszen azok mélyét is képesek megtisztítani, lebontják a szerves szeny-
nyeződéseket, ezáltal szagtalanító hatással is bírnak.

MICROCAT BFL

biológiai padlótisztító

A MICROCAT® BFL természetben előforduló, egészségre ártalmatlan mikrobákat és tenzi-
deket tartalmazó koncentrált folyékony tisztítószer. A hagyományos kémiai  tisztítószerek 
kiváltására fejlesztették ki, a konyhai padlók tisztítása és szagtalanítása céljából. A tisztított 
felületet nem teszi csúszóssá. 

Rendszeres, utasítások szerint történő alkalmazáskor a BFL mikrobák megtisztítják a félig 
porózus felületek mélyét, és biztonságos állapotban tartják a padlót a nagyforgalmú konyhai 
műveletek mellett is.

    

MICROCAT SMPL

folyékony biológiai felülettisztító koncentrátum szénhidrogén- szennyeződésekre

A MICROCAT® SMPL egy koncentrált folyékony tisztítószer, amely mikrobákat, tenzideket és 
enzimeket tartalmaz. Kifejezetten nedvesíti, meglazítja és emulgeálja a szénhidrogén-lera-
kódásokat és kiömléseket kemény felületeken, mint pl. betonon, a lefolyócsövek belső falain 
vagy talajon. Utasítás szerint alkalmazva a termékben lévő mikrobák aktiválódnak a fellazí-
tott szénhidrogén lerakódások lebontására. 
A MICROCAT® SMPL ideális a krónikus olajkiömlés területére, mint pl. garázspadlók, parko-
lók, gyárpadlók, javítóműhelyek, fémmegmunkálók, üzemanyagtöltő állomások, kőolaj-fino-
mítói és vegyipari üzemek területei.
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QM PROZYM-CIP

enzimatikus felülettisztító

A QM-PROZYM-CIP egy enzimatikus tisztítószer készítmény, amelyet ipari berendezések 
felületének és padlófelületek CIP módszerrel történő tisztítására ajánlunk. Biofilm eltávolí-
tására is alkalmas. A QM-PROZYM-CIP megszünteti és átalakítja az összes szervesanyag 
maradékot, még a vízkörökben és a felületeken lerakódott maradványokat is. 
A QM-PROZYM-CIP-t az ipari berendezések és a felületek takarítására használható ag-
rár-élelmiszeripari területeken, pl. vágóhidak, hentesek, csokoládégyárak, szósz-termék-üze-
mek, sütődék stb., valamint fejőházakban, állattartó telepeken, és éttermi konyhákban. Hígít-
va, takarítóberendezésben alkalmazandó.

MICROCAT ECL

enzimatikus tisztító és szagtalanító folyadék

A MICROCAT®-ECL természetes enzimek és felületaktív anyagok folyékony keveréke, mely 
tisztításra és szagtalanításra széles körben felhasználható. Az állattenyésztés, az élelmi-
szer-feldolgozás, a húsfeldolgozás, a halfeldolgozás, a textilipar műveletei gyakran olyan le-
rakódásokat eredményeznek a berendezésekben, mely miatt azokat rendszeresen tisztítani 
és szagtalanítani kell. 
A MICROCAT®-ECL természetes felületi tisztítást, folteltávolítást és szagtalanítást biztosít. A 
fehérjetartalmú és rokon anyagokat hatékonyan távolítja el.
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Szennyvízkezelés területén biológiai termékek széles skálájával állunk mind a lakossági, mind az ipari felhasználók rendel-
kezésére. Ezeknek a termékeknek mindegyike vegyszermentes, ugyanis a szennyezőanyagok természetes lebontására 
szolgáló baktériumokat és/vagy enzimeket tartalmaznak. 

A termékek biztonságosan alkalmazhatók, fertőzést nem okoznak. 

A lebontandó szennyezőanyag típusától függően különféle termékek közül választhatnak vásárlóink, melyek a lefolyóktól 
kezdődően a szennyvízfeldolgózó egységekben való alkalmazásig megoldást nyújtanak a dugulások, zsírfelhalmozódás és 
a kellemetlen szagok ellen.

MICROCAT STM+

biotermék szennyvíztisztító tórendszerekhez, fakultatív tavakhoz és levegőztetett ta-
vakhoz

A MICROCAT® STM+ mezőgazdasági, városi, kereskedelmi, ipari és/vagy élelmiszer-feldol-
gozóipari eredetű szennyvíz kezelésére üzemeltetett szennyvízrendszerekben, fakultatív és 
levegőztetett tavakban használható termék, mely növeli a szennyvíztisztítás hatékonyságát 
és csökkenti annak szagkibocsátását. 
A MICROCAT® STM+ természetből származó enzimek, aerob és fakultatív anaerob mikroor-
ganizmusok kombinációját tartalmazza, amelyek képesek lebontani a háztartási, mezőgaz-
dasági és ipari hulladékok széles körét. Ezek közé tartoznak a facellulózok, zsírok, olajok, 
fehérjék, rostos anyagok és hasonló hulladékok.
    

MICROCAT SXMRF

zsírkezelő biotermék csatornarendszerekhez és szennyvízkezelő üzemek részére

A MICROCAT®-SXMRF előválogatott, adaptált mikroorganizmusok és enzimek szinergikus 
keveréke a városi és élelmiszeripari szennyvízkezelő üzemekben, valamint az aerob és  
anaerob iszapkezelő technológiákban, átemelő állomásokon és biológiai szennyvíztisztító 
telepeken való felhasználásra. A MICROCAT®-SXMRF a  portermékek adagolására alkal-
mas Microcat-adagolóval használható.  A MICROCAT®-SXMRF összetételének köszönhető-
en képes lebontani a háztartási szennyvíz és iszapok széles körét. Ezek közé tartoznak a fa- 
cellulózok, zsírok, zsírok, fehérjék, rostos anyagok és más szennyező anyagok.

MICROCAT HX

szénhidrogén csökkentő biotermék szennyvízkezelő üzemek részére

A MICROCAT®-HX -t kifejezetten a vegyipar, kőolaj-finomítás, az elsődleges fémeket fel-
dolgozó, a textilipar és a kapcsolódó iparágak számára történő felhasználásra tervezték, 
valamint az ezen iparágak által termelt szennyvizet befogadó települési üzemekben történő 
felhasználásra. 
A MICROCAT®-HX a természetből kiválasztott aerob és fakultatív anaerobok kombinációját 
tartalmazza, amelyek képesek az ember által előállított szerves vegyületek lebontására. 
A MICROCAT®-HX gondosan kiválasztott, por alakú aktívszenet is tartalmaz, amelyek a 
szennyvíz alacsony szintű mérgezőanyag tartalmát megköti.
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MICROCAT DEN

denitrifikáló biotermék szennyvízkezeléshez

A MICROCAT-DEN természetben előforduló mikroorganizmusok szinergikus keveréke az 
anoxikus körülmények között lezajló denitrifikálás elősegítésére, ezáltal nagymértékben járul 
hozzá  a nitrát és nitrit szennyvízből való eltávolításához. 
A termék fakultatív anaerob mikroorganizmusok kombinációját tartalmazza, melyek nitrátot 
használnak oxigénforrásként.

    

MICROCAT XNL/XNC

ammónia-oxidáló biotermék szennyvízkezelő üzemek részére

A MICROCAT® XNL/XNC termékeket kifejezetten a vegyipar, élelmiszer-feldolgozóipar, 
kőolaj-finomítás, az elsődleges fémeket feldolgozó, a textilipar és a kapcsolódó iparágak 
számára és az ammóniát tartalmazó szennyvizet kezelő létesítmények általi felhasználásra 
fejlesztették ki, a kibocsátott szennyvíz ammóniatartalmának csökkentésére. 
A MICROCAT® XNL/XNC fokozza a nitrifikáló rendszerek baktériumtörzseinek ammónia-oxi-
dáló képességét, és növeli a toxikus körülmények vagy hideg időjárási körülmények közti 
teljesítményt. Megelőző karbantartás jelleggel, közvetlenül a szennyvíztisztító levegőztetési 
zónájába adagolandó.
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MICROCAT XR

szénhidrogén-csökkentő biotermék olajleválasztókhoz és ipari szennyvízkezelő 
üzemek részére

A MICROCAT-XR mikroorganizmusokat tartalmazó speciális termék, mely vegyiparban üze-
meltetett biológiai tisztítóberendezésekben alkalmazható, a nehezen lebomló szerves ve-
gyületeket tartalmazó szennyvíz kezelésére.  A MICROCAT-XR a természetből kiválasztott 
aerob és fakultatív anaerobok kombinációját tartalmazza, amelyek képesek lebontani a ter-
mészetes és az ember által előállított szerves vegyületek széles körét.

MICROCAT XP

biotermék papíripari szennyvízkezelő üzemek részére

A MICROCAT®-XP előválogatott, adaptált mikroorganizmusok szinergikus keveréke, mely  
cellulóz- és papírgyártási műveletekből származó szennyvizet kezelő biológiai szennyvíztisz-
tító berendezésekben alkalmazható. A MICROCAT®-XP aerob és fakultatív anaerob mikro-
organizmusok kombinációját tartalmazza, amelyek a természetből származnak, és képesek 
lebontani a cellulóz- és papírgyártási szennyvízben előforduló anyagok széles skáláját. Ezek 
közé tartoznak a ligninek, cellulózok, felületaktív anyagok, rostos anyagok és más hulladé-
kok.

MICROCAT HX

szénhidrogén-csökkentő biotermék szennyvízkezelő üzemek részére

A MICROCAT®-HX -t kifejezetten a vegyipar, kőolaj-finomítás, az elsődleges fémeket feldol-
gozó, a textilipar és a kapcsolódó iparágak számára történő felhasználásra tervezték, vala-
mint az ezen iparágak által termelt szennyvizet befogadó települési üzemekben történő fel-
használásra. A MICROCAT®-HX a természetből kiválasztott aerob és fakultatív anaerobok 
kombinációját tartalmazza, amelyek képesek az ember által előállított szerves vegyületek 
lebontására. A MICROCAT®-HX gondosan kiválasztott, por alakú aktívszenet is tartalmaz, 
amelyek a szennyvíz alacsony szintű mérgezőanyag tartalmát megköti.62
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MICROCAT SXMRF

zsírkezelő biotermék csatornarendszerekhez és szennyvízkezelő üzemek részére

A MICROCAT®-SXMRF előválogatott, adaptált mikroorganizmusok és enzimek szinergikus 
keveréke a városi és élelmiszeripari szennyvízkezelő üzemekben, valamint az aerob és ana-
erob iszapkezelő technológiákban, átemelő állomásokon és biológiai szennyvíztisztító tele-
peken való felhasználásra. 
A MICROCAT®-SXMRF a  portermékek adagolására alkalmas Microcat-adagolóval hasz-
nálható. A MICROCAT®-SXMRF összetételének köszönhetően képes lebontani a háztartási 
szennyvíz és iszapok széles körét. Ezek közé tartoznak a facellulózok, zsírok, zsírok, fehér-
jék, rostos anyagok és más szennyező anyagok.
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MICROCAT ARCS

patronos adagolórendszer

Automata, patronos adagolórendszer, mely előválogatott, adaptált mikroorganizmusok vizes 
alapú szuszpenzióját tartalmazza az élelmiszeripari létesítmények lefolyócsöveiben felhal-
mozódó olajok és zsíros lerakódások kezelésére. A termék felhalmozódott zsírt bontja annak 
érdekében, hogy a csatornák, lefolyók és szifonok dugulásmentesek maradjanak, és meg-
szüntesse a kellemetlen szagokat. Az ARCS-t arra fejlesztették ki, hogy a közüzemi, konyhai 
csatornákban eltávolítsa a meglévő zsírlerakódásokat és megakadályozza a további szeny-
nyezések felgyülemlését, ezáltal biztosítsa a szennyvíz akadálytalan áramlását, miközben 
kiküszöböli a vegyi anyagok használatának szükségességét.

MICROCAT GEL

folyékony lefolyó-, zsírfogó- és oldómedence tisztító

A MICROCAT®-GEL természetes baktériumok, enzimek és felületaktív anyagok folyékony ke-
veréke CSATORNARENDSZEREK karbantartásához, tisztításához és bűzmentesítéséhez. A 
készítmény a WC-kben, csatornákban, szifonokban, vezetékrendszerekben és oldómeden-
cékben felhalmozódó zsírok, olajok, keményítők, fehérjék stb. könnyebb eltávolítására, az 
ezekből származó szagok kiküszöbölésére szolgál. Az éttermekben, kereskedelmi épületek-
ben és intézményekben lévő WC-k, csatornahálózatok, szifonok, a kapcsolódó vezetékek és 
szennyvíztisztító rendszerek karbantartására ajánljuk.

zsírfogó, szivattyúállomás és szennyvízcsatorna karbantartó biotermék

A MICROCAT-BioPOP termékek félig vízbe merülő hengerek, melyek a szagok csökkentésé-
re és a zsírok, olajok lebontására szolgáló mikrobákat és enzimeket tartalmaznak. A henger 
anyaga lassan oldódik fel a vízben, ezáltal a mikrobák és enzimek fokozatosan szabadulnak 
fel. 
A MICROCAT-BioPOP vízben nem oldható hálóban kerül kiszerelésre, melyet a kezelendő 
vízbe engedve a tartály falához kell rögzíteni.  BioPOP termékek felhasználhatók átemelő 
állomásokhoz (BioPOP-LS ) és zsírfogókhoz (BioPOP-GT).

MICROCAT DNTRF

biotermék intézményi és háztartási szennyvízvezetékek és zsírfogók tisztántartásához

A MICROCAT®-DNTRF előválogatott, adaptált mikroorganizmusok szinergikus keveréke a 
zsírok elfolyósítására, valamint a vízvezeték-rendszerek dugulásmentes, tiszta állapotban 
tartására. Speciális hőálló mikroorganizmusokat tartalmaz a zsírok felhalmozódása és a nem 
megfelelő zsírcsapdákban kialakuló szagok szabályozására, valamint enzimeket és további 
segédanyagokat a lefolyók és a vezetékek tisztántartására és az akadálytalan vízáramlás 
biztosítására. A MICROCAT®-DNTRF por alakú termék adagolására alkalmas Microcat auto-
mata adagoló rendszerben használható.
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MICROCAT ECL

enzimatikus tisztító és szagtalanító folyadék

A MICROCAT®-ECL természetes enzimek és felületaktív anyagok folyékony keveréke, mely 
tisztításra és szagtalanításra széles körben felhasználható. Az élelmiszer-feldolgozástól a 
szennyvízkezelésig alkalmazható a zsírok, olajok, keményítők, fehérjék stb. eltávolítására, 
valamint ezen vegyületekből származó szagok megszüntetésére. Az ilyen szagok élelmiszer-
ipari, textilipari és hulladékkezelési műveletekben keletkeznek, különösen az iszapkezelés, 
a komposztálás és a szennyvízkezelés oxigénhiányos folyamatai során (például fakultatív 
tavakban). Az enzimek és felületaktív anyagok keveréke emulgeálja, eltávolítja és lebontja a 
természetes szagokat okozó anyagokat, ezáltal csökkenti a szagkibocsátást.

MICROCAT PTL

szennyvízvezeték és csőszifon tisztító és szagtalanító

A MICROCAT®-PTL természetes baktériumok folyékony keveréke mosogató- és zuhanycsa-
torna- valamint csőszifonok karbantartására, tisztítására és szagtalanítására. Olyan olajok 
és egyéb vízben oldhatatlan anyagok eltávolítására van kialakítva, amelyek a mosogatók, 
padlók és zuhanyzók szállodai, panziók, intézményi és kereskedelmi csatornarendszerébe 
áramlik. Természetes sűrítőanyagokat tartalmaz, melyek bevonják a lefolyócsövek és veze-
tékek felületét a hosszabb aktivitás érdekében. 

Bio Block

enzimatikus vizelde kocka

A BIO-BLOCK enzimeket és biológiailag lebomló szappanokat tartalmazó vízoldható tabletta 
a vizeldék tisztántartására és szagtalanítására. Használata megkönnyíti a vízkőlerakódás és 
egyéb szennyeződések eltávolítását a vizelde felületéről, a vezetékekből és szerelvényekről. 
A BIO-BLOCK egyedülálló összetevői – köztük enzim tartalma –  természetes módon tisztíta-
nak és illatosítanak, és mivel a termék veszélyes vegyi anyagoktól mentes, az biztonságosan 
használható.
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MICROCAT XNL
ammónia-oxidáló biotermék

 A MICROCAT® XNL/XNC fokozza a nitrifikáló rendszerek baktériumtörzseinek ammónia-oxi-
dáló képességét, és növeli a toxikus körülmények vagy hideg időjárási körülmények közti 
teljesítményt. 
A házi biológiai szennyvíztisztító berendezés levegőztető zónájába adagolandó, a rendszer 
indításakor vagy az aktivitás növelésének igénye esetén. 
Higítva alkalmazandó.

MICROCAT STM+

biotermék szennyvíztisztító tórendszerekhez, fakultatív tavakhoz és levegőztetett ta-
vakhoz

A MICROCAT® STM+ mezőgazdasági, városi, kereskedelmi, ipari és/vagy élelmiszer-feldol-
gozóipari eredetű szennyvíz kezelésére üzemeltetett szennyvízrendszerekben, fakultatív és 
levegőztetett tavakban használható termék, mely növeli a szennyvíztisztítás hatékonyságát és 
csökkenti annak szagkibocsátását. 
A MICROCAT® STM+ természetből származó enzimek, aerob és fakultatív anaerob mikroor-
ganizmusok kombinációját tartalmazza, amelyek képesek lebontani a háztartási, mezőgaz-
dasági és ipari hulladékok széles körét. Ezek közé tartoznak a facellulózok, zsírok, olajok, 
fehérjék, rostos anyagok és hasonló hulladékok.

denitrifikáló biotermék szennyvízkezeléshez

A MICROCAT®-DEN természetben előforduló mikroorganizmusok szinergikus keveréke az 
anoxikus körülmények között lezajló denitrifikálás elősegítésére, ezáltal nagymértékben járul 
hozzá  a nitrát és nitrit szennyvízből való eltávolításához. 
A termék fakultatív anaerob mikroorganizmusok kombinációját tartalmazza, melyek nitrátot 
használnak oxigénforrásként.

MICROCAT DEN



MICROCAT ST
WC - szagtalanító és oldómedence aktiváló

A MICROCAT® ST semlegesítők, szagtalanítók és aktivátorok természetes keveréke a vízve-
zeték-szerelvények és -rendszerek tisztítására és szagtalanítására. 
A MICROCAT®-ST biztonságos, természetes baktériumokat tartalmaz a szennyvíz oldóme-
dencék nagy aktivitásának fenntartására, valamint hogy a szennyvíz-vezetékek tiszták ma-
radjanak és a vízáramlás akadálytalan legyen.

MICROCAT XS
természetes adalékanyag biológiai szennyvízrendszerekhez

A MICROCAT®-XS előválogatott, adaptált mikroorganizmusok szinergikus keveréke a zsírok 
elfolyósítására, valamint a szennyvízrendszerek dugulásának elkerülésére. 
A MICROCAT®-XS enzimeket és további szinergisztikus összetevőket tartalmaz a szennyvíz-
rendszerek biológiai aktivitásának fenntartására, valamint hogy a szennyvízvezetékek tiszták 
maradjanak és a vízáramlás akadálytalan legyen.
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QM SPH-CW & ENZ x lefolyók, 
oldómedence biofilm eltávolítás biofilm

MICROCAT ST x lefolyók, 
oldómedence

szagtalanítás és 
oldómedence 
aktiválás

zsírok, 
cellulóz

MICROCAT XS x lefolyók, 
oldómedence

oldómedence 
aktiválás

zsírok, 
cellulóz

MICROCAT XNL x x levegőztető zóna nitrifikálás ammónia

MICROCAT STM+ x x tó, víztározó lebontások, 
szagtalanítás

zsírok, cellulóz, 
fehérjék

MICROCAT DEN x x denitrifikáló zóna denitrifikálás nitrit, nitrát

MICROCAT HX x x x x x levegőztető zóna lebontás, toxikus 
anyag megkötés szénhidrogén

MICROCAT XR x x x x x levegőztető zóna lebontás, toxikus 
anyag megkötés szénhidrogén

MICROCAT XP x levegőztető zóna lebontás papíripari 
szennyező anyagok

MICROCAT SXMRF x x x levegőztető zóna, 
lefolyó, emésztő lebontás zsírok, cellulóz, 

fehérjék

MICROCAT SMPL x x x szennyezett felület, 
olajfogó tisztítás szénhidrogén

QM PROZYM-CIP x x x x padlók, felületek tisztítás szerves anyagok

MICROCAT ARCS x lefolyók lebontások, 
szagtalanítás zsírok

MICROCAT GEL x lefolyók lebontások, 
szagtalanítás

zsírok, olajok, kemé-
nyítők, fehérjék

BioPop x zsírfogó, 
szennyvízátemelő

lebontások, 
szagtalanítás zsírok

MICROCAT DNTRF x x lefolyók lebontások, 
szagtalanítás zsírok

MICROCAT ECL x x x x lefolyók, felületek lebontások, 
szagtalanítás

zsírok, olajok, kemé-
nyítők, fehérjék

MICROCAT PTL x x lefolyók lebontások, 
szagtalanítás zsírok

Bio Block x vizelde vízkőeltávolítás, 
szagtalanítás vízkő, húgykő

MICROCAT BFL x padlók, felületek tisztítás zsírok
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- kézi mérőeszközök    70.  
- kolorimetriás teszterek   70.
- digitális teszterek    71.
- fotométerek     72.
- laboratórium     75.



KOLORIMETRIÁS TESZTEREK

KÉZI MÉRŐESZKÖZÖK

MÉRŐCSÍKOK

DEWASIL-, klór-, pH-, vas- és klórdioxid tartalom mérésére
A mérőcsíkok a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldást kínálják a kívánt paraméterek mérésére.

70

A kezelt víz minőségének és a kezelés hatékonyságának ellenőrzésére cégünk számos lehetőséget kínál, a legegyszerűbb, 
tájékoztató mérésre alkalmas módszerektől a bonyolultabb, pontosabb eljárásokig.

Termékcsoportjaink:
- mérőcsíkok
- kolorimetriás teszterek
- digitális teszterek
- hordozható fotométerek, asztali fotométerek

DINAX ÖSSZKEMÉNYSÉGMÉRŐ

összkeménység mérésre 

Precíziós cseppentős reagenskészlet, mely csapvíz, fürdővíz, felszíni vizek, ipari vizek, tápvi-
zek és  kazánvizek összkeménységének helyszíni, gyors meghatározására szolgál. A mérés 
cseppszámlálásos módszerrel történik. 
Mérési tartomány: 0,5–30 nk°.
Mérések száma (10 nk °-nál): kb. 100
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CALDUR TESZTEREK

DINAX MARADÉKKEMÉNYSÉGMÉRŐ

alacsony tartományú keménység mérésére

Tisztított vizek, ipari vizek, tápvizek és elsősorban kazánvizek maradékkeménységének hely-
színi, gyors meghatározására szolgáló készlet.
Mérési tartomány: 0,03–0,30 nk°
Mérések száma (0,1 nk °-nál): kb. 300

ammónium, nitrit, nitrát mérésére

A víz más paramétereinek (pl. ammónium, nitrit, nitrát stb.) mérésére alkalmas tesztkészletek.

DIGITÁLIS TESZTEREK

AD12 DIGITÁLIS TESZTER

pH- és hőmérséklet-mérő digitális teszter

Rendkívül könnyen kezelhető, 0,01 pH-érték pontosságú mérésre alkalmas a 2-14 pH közötti 
tartományban. Digitális kijelzőn mutatja az értékeket, hőmérséklet-kompenzálással van ellát-
va (ez tovább fokozza a pontosságot). 
Nem szükséges hozzá tabletta, vagy más reagens. Kalibrálásához pufferoldat (pH=4, pH=7), 
tárolásához KCl tárolófolyadék szükséges. 
Lakossági és közületi felhasználók számára egyaránt ajánljuk. Kitűnő ár-érték arányú műszer.
Indulócsomagban kapható pufferoldatokkal, tárolófolyadékkal, főzőpoharakkal egybe 
csomagolva.

AD31 DIGITÁLIS TESZTER

A készülék segítségével gyorsan és pontosan ellenőrizhető a kazánrendszer vizének oldott 
sótartalom szint változása. Nem szükséges hozzá kiegészítő, tároló- vagy kalibrálófolyadék.

Mérési tartomány: 0,00 - 3.999 µS/cm



FOTOMÉTEREK
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HANNA KLÓR CHECKER

aktív klór mérésére (0,00-2,50 mg/l) alkalmas kolorimetriás mérőműszer

Ideális középút az olcsó, de pontatlan kémiai tesztkészletek és a nagyobb pontosságot bizto-
sító, ám sokkal költségesebb professzionális mérőműszerek között. A berendezésen a mért 
értékek könnyen leolvashatók a nagyméretű kijelzőről. 
A műszer kezelése rendkívül egyszerű, használaton kívül automatikusan kikapcsol. 
Szabad- és összes aktív klór mérésére alkalmas, az alkalmazott reagens típusától függően.

PRIMELAB FOTOMÉTER

bővíthető paramétersorú fotométer

A műszer rendelhető puha hordtáskában, 3 előre telepített paraméterrel (klór, pH és 
DEWAN-50/DEWASIL), valamint mérőbőröndben, teljes mérőkészletként, további kiegészí-
tőkkel. Legnagyobb előnye, hogy a paraméterlista igény szerint bármikor bővíthető. 
Megfelelő kiegészítőkkel Legionella mérésére is alkalmas. 
Bluetooth egység segítségével a mérési adatok számítógépen is hozzáférhetők.

POOLLAB FOTOMÉTER

11 beépített paraméter mérésére alkalmas fotométer

Vízálló, beépített küvettával rendelkező (közvetlenül a vízbe meríthető) fotométer, mely a 
következő paraméterek mérésére alkalmas: klór (szabad/kötött/összes), pH-érték, lúgosság, 
cianursav, aktív oxigén, bróm, klórdioxid, ózon, hidrogén-peroxid, összes keménység, kalci-
um-keménység.
A kért paraméterek a készüléken egyszerűen állíthatók. Bluetooth egység segítségével a 
mérési adatok számítógépen is hozzáférhetők.

DINAX PHOTOPEROX 300

DEWAN®-50/DEWASIL® mérésére alkalmas fotométer

Rendkívül könnyen kezelhető készülék, mely a Dinax Kft. egyedi fejlesztésű terméke, kifeje-
zetten a DEWAN®, DEWASIL® koncentráció meghatározására. 
Gyors és pontos műszer, a DINAX DEWAN®-50 reagenssel használható. Elsősorban nagy 
mérésszámok esetén ajánljuk, közületi felhasználók részére.
Mérési tartomány: 0-300 mg/l, pontosság: 1 mg/l
Csomagolás: dobozban, két küvettával, elemmel, 30 ml DINAX DEWAN®-50 reagenssel
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LOVIBOND MULTIDIRECT

precíziós fotométer széles alkalmazási körrel, teljes vízanalitikához 
(hosszú lejárati idejű tablettás reagensekkel)

Mikroprocesszor-vezérelt, asztali fotométer teljes vízanalízishez, rendkívül felhasználóbarát 
kialakítással. A készülék lehetővé teszi az egyéni beállítások tárolását, de számos gyári beál-
lítást is tartalmaz, melyeket a LOVIBOND reagens tablettákhoz és folyadékokhoz igazítottak. 
A teljes készülék vízálló.

LOVIBOND MD 610

51 paraméter mérésére alkalmas fotométer

Vízálló borítású, egyszerűen kezelhető, gyors és pontos műszer. 1000 adat tárolására alkal-
mas, melyek Bluetooth kapcsolat segítségével elérhetők mobiltelefonról és tabletről is. IOS és 
Android alkalmazással az adatok kezelhetők és e-mailben továbbküldhetők.

PUFFEROLDATOK

pH-pufferek és tárolófolyadék

pH-mérők (pl. AD12) kalibrálásához különböző kémhatású pH-pufferoldatokat tartunk készle-
ten. 
Típusok: pH=4, pH=7, pH=9. Az AD12 pH-teszter és más pH-elektródák tárolófolyadéka a 
KCl pufferoldat, melynek alkalmazása elengedhetetlen, hiszen megakadályozza az elektróda 
kiszáradását, így elkerülhető az elektróda tönkremenetel miatti cseréje.

REAGENSEK

Az előző oldalakon szereplő műszerekhez használatos reagensekből állandó raktárkészletet 
tartunk az aktív klór, pH, klórdioxid és DEWASIL mérésére. 

Az alábbi gyártók termékeit forgalmazzuk:

Egyedi igényeivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, munkatársaink készséggel segítenek a kívánt reagens beszerzésében.



Paraméter Reagens Formula Kiszerelés Mérések száma 
egységenként

TESZTERHEZ FOTOMÉTERHEZ

pH

Phenolred tabletta (pH) - „rapid” tabletta 10 db-os (levél) 10 ++

Foto POOL Phenolred tabletta tabletta 10 db-os (levél) 10 + ++

FotoLovib Phenolred tabletta tabletta 10 db-os (levél) 10 + ++

FotoPalin Phenolred tabletta tabletta 10 db-os (levél) 10 + ++

DINAX fotométer reagens Phenolred 200 ml folyadék 200 ml 2000 + ++

Reagens Taylor #R000-4 folyadék 60 ml kb. 900 + ++

Szabad aktív klór

DPD1 tabletta (szabad klór) - „rapid” tabletta 10 db-os (levél) 10 ++

Foto POOL DPD 1 tabletta tabletta 10 db-os (levél) 10 + ++

FotoLovib DPD 1 tabletta tabletta 10 db-os (levél) 10 + ++

FotoLovib DPD 1 tabletta High Calcium tabletta 10 db-os (levél) 10 + ++

FotoPalin DPD 1 tabletta tabletta 10 db-os (levél) 10 + ++

Reagens Taylor #R000-1 +
Reagens Taylor #R000-2 folyadék 60 ml/reagens 240 + ++

DINAX fotométer reagens Cl-1 200 ml +
DINAX fotométer reagens Cl-2 200 ml folyadék 200 ml 800 + ++

Fotom.reagens sz.a. klór Hanna 25 mérés por 25 tasak 25 + ++

Összes klór

DPD1 tabletta + DPD3 tabletta (kötött klór) - „rapid” tabletta 10 db-os (levél) 10 ++

Foto POOL DPD 1 +
Foto POOL DPD 3 tabletta tabletta 10 db-os (levél) 10 + ++

FotoLovib DPD 1 +
FotoLovib DPD 3 tabletta tabletta 10 db-os (levél) 10 + ++

FotoLovib DPD 1 High Calcium +
FotoLovib DPD 3 tabletta tabletta 10 db-os (levél) 10 + ++

FotoPalin DPD 1 +
FotoPalin DPD 3 tabletta tabletta 10 db-os (levél) 10 + ++

Reagens Taylor #R000-1 +
Reagens Taylor #R000-2 +
Reagens Taylor #R000-3

folyadék 60 ml/reagens 240 + ++

Fotom.reag.összKlór 0-3,5mg/l HANNA-hoz por 25 tasak 25 + ++

Klórdioxid*

Glycin reagens (ClO2 mérőcsíkhoz) +
Klórdioxid mérőcsík

por +
mérőcsík 20 g kb. 50

Foto POOL Glycine tabletta +
Foto POOL DPD1 tabletta tabletta 10 db-os (levél) 10 + ++

FotoLovib Glycine tabletta +
FotoLovib DPD1 tabletta tabletta 10 db-os (levél) 10 + ++

DINAX fotométer reagens Cl-E 200 ml +
DINAX fotométer reagens Cl-1 200 ml +
DINAX fotométer reagens Cl-2 200 ml

folyadék 200 ml 200 + ++

Dewan-50/Dewasil/ 
Hidrogén-peroxid

Acidifying LOVIB tabletta +
Hidrogenperoxyd LOVIB tabletta tabletta 10 db-os (levél) 10 ++

DINAX fotométer reagens Dewan-50 200 ml folyadék 200 ml 200 ++

Bróm DPD1 tabletta (szabad klór) - „rapid” tabletta 10 db-os (levél) 10 ++

Cianursav FotoPalin Cianursav tabletta tabletta 10 db-os (levél) 10 ++

Foszfát
Fotom.reag.Foszfát HANNA-hoz por 25 tasak 25 ++

Foto POOL Foszfát LR 1 +
Foto POOL Foszfát LR 2 tabletta * tabletta 10 db-os (levél) 10 ++

Jelölések: ++ = ajánlott;  + = alkalmazható; nincs jel = nem alkalmazható
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LABORATÓRIUM

Laboratóriumunk a gyártásközi minőségellenőrzésen túl ivó- és fürdővízvizsgálatokra is felkészült. Bármilyen vízkeze-
lésről legyen szó, minden esetben szükséges a víz minőségének pontos ismerete ahhoz, hogy pontos és szakszerű 
javaslatot tudjunk tenni a célnak megfelelő kezelés tekintetében. 
Technológiai célokra, problémamegoldási javaslatok kidolgozásának alapjaként a laboratóriumba érkező vízminták 
nagy pontosságú vizsgálatát végezzük.

Az alábbi paraméterek mérését vállaljuk:

VEGYÜLET KÉPLET VEGYÜLET KÉPLET

alumínium Al mangán Mn

ammónium NH4
+ nitrát NO3 

2-

bepárlási maradék nitrit NO2
-

cianursav (HNCO)3 oldott oxigén O2

fajlagos elektromos vezetőképesség összes keménység

fluorid F- összes klór Cl2

foszfát PO3- összes oldottanyag-tartalom

hidrogénperoxid H2O2 p- és m-lúgosság

kalcium Ca ph-érték

klórdioxid ClO2 szabad aktív klór Cl2

klorid Cl- szén-dioxid CO2

klorit ClO2
- szilícium-dioxid SiO2

kémiai oxigén igény, permanganátos eljárás KOI ps szulfát SO4
2-

lúgosság és savasság szulfid S2-

magnézium Mg vas Fe2+/Fe3+

A fenti paraméterek legfontosabb elemeiből kedvező árú ivóvíz- és fürdővíz-vizsgálati csomagot állítottunk össze.
A vizsgálati eredmények birtokában ingyenes javaslatot teszünk az optimális vízkezelési megoldásra.

A vízvizsgálatokon túlmenően laboratóriumunk az alábbi szolgáltatásokat vállalja:

 • behozott tárgyi minta (pl. csempe, csőszakasz) birtokában kísérleteket végzünk a lerakódott vízkő, ásványi 
 kiválások eltávolítására a megfelelő tisztítószer és eljárás kiválasztása céljából

 • laboratóriumunkban elvégezzük a használt homokszűrő-töltet mikroszkópos vizsgálatát és tisztítási 
 kísérleteit, javaslatot teszünk a megfelelő kezelési eljárásra, vagy a töltet állapota alapján annak cseréjére

 • amennyiben mérőeszköze pontossága megkérdőjelezhető, ellenőrzését, kalibrálását, javíttatását 
 készséggel vállaljuk




