OneStop Plus™

Naudojimas

„OneStop Plus ™“ sistema skirta apsaugoti vamzdžius
ir prietaisus nuo kalkių. Ją galima įrengti tiek šalto, tiek
karšto vandens tiekimui arba tiesiogiai prieš prietaisą,
kuriam
reikalingas nukalkintas vanduo (indaplovė, kavos
aparatas, skalbimo mašina ir kt.).

Buitis

▪ Šildymo sistemos
▪ Indaplovės

▪ Skalbimo mašinos

▪ Vonios, kriauklės
▪ Dušai
Maistas ir gėrimai

▪ Karštų gėrimų ruošimas

▪ Vandens garų šildytuvai
▪ Garo sistemos
▪ Espresso kavos aparatai

▪ Puikiai tinka skysčio kontūrui
▪ Šaldymo sistemos

Sistema „OneStop Plus ™“ padeda išvengti kalkių,
sąveikaudama su kalkių molekulėmis, paversdama jas
nekenksmingais kristalais (TAC sistema). Šie kristalai yra
suspenduojami vandenyje, tačiau neprikimba prie paviršių ir
yra tiesiog nuplaunami. Tokiu būdu žymiai sumažėja kalkių
nuosėdų mastas ant paviršių ir vamzdžių. „OneStop Plus ™“
nėra vandens minkštintojas, tai - vandens kondicionierius.
Vanduo, apdorotas „OneStop Plus ™“, išlaiko originalius
sveikatai
naudingus mineralus, tuo pačiu sistema
išsprendžia kalkių susidarymo problemas.

Komercija / Pramonė

▪ Automobilių plovyklos
▪ Viešbučiai
▪ Šaldymo ir išgarinimo
sistemos
▪ Boileriai
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OneStop
Plus™
Apsauga nuo kalkių
be druskos

OneStop Plus™ asortimentas

OneStop Plus™
Išsaugo būtiniausius mineralus
e

Paverčia kalkes į
nekenksmingus kristalus

e

Sumažina esamų kalkių
apnašas

e

Apsaugo nuo kalkių,
nenaudojant chemijos

e

Geriamam vandeniui

OSP-10SB
Našumas: 3 L/min
Kasetės keitimas: iki 36 mėn.

OSP-10JB
Našumas: 8 L/min
Kasetės keitimas: iki 36 mėn.

OSP-20JB
Našumas: 15 L/min
Kasetės keitimas: iki 36 mėn.

OSP-CT
Našumas: 37 L/min
Kasetės keitimas: iki 36 mėn.

Ekologiškas
e

Jokio nešvaraus vandens nuo praplovimų

e

Be regeneracijos

e

Nereikalinga druska

e

Padidina efektyvumą boilerių ir kitos įrangos,
kuri kontaktuoja su apdorojamu vandeniu

Sumažina sunkiųjų metalų kiekį
e

Sumažina vario, švino, gyvsidabrio, cinko ir kadmio kiekį

Ilga kasetės naudojimo trukmė
e

Iki 36 mėnesių, priklausomai nuo vandens kokybės

e

Veikia su dauguma vandens tiekimo sistemų
Komerciniam ir pramoniniam naudojimui
prašome susisiekti su mumis.

Veikimo principas
The
OneStop
Plus™
pritraukia ištirpusio kalcio
karbonato (CaCO 3) kalkių
molekules
ant
kasetės
laikmenos “šablonų”.

Kalcio karbonato (CaCO3)
kalkių molekulės išauga į
mikroskopinius kristalus.

Kai kristalai tampa per dideli,
jie atsiskiria nuo OneStop Plus™
laikmenos. Šie nekenksmingi
kristalai veiksmingai izoliuoja
kalcio
karbonato
(CaCO3)
kalkių molekules vandenyje ir
paviršius, su kuriais vanduo
kontaktuoja
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