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ARTYKU  PROMOCYJNY HYDROPATH

Mo e w rejonie w którym 
mieszkasz, woda jest twarda 
i ma w swoim sk adzie wiele 

minera ów? 
Rozejrzyj si  w swoim domu, spójrz 

na ko cówki prysznica i kranów. Bia a
lub be owa substancja widoczna na nich 
to najprawdopodobniej osad mineral-
ny nazywany kamieniem kot owym. 
Pojawia si  nie tylko na zewn trz in-
stalacji i armatury, ale mo na do-
my la  si , e taki sam osad two-
rzy si  wewn trz instalacji wodnej 
oraz urz dze  do niej przy czo-
nych. Taki osad nie tylko ob-
ni a rednic  wewn trzn  rur, 
czyli przepustowo , ale uszkadza zawo-
ry i krany. Krystalizacja kamienia kot owego 
na powierzchniach wymiany ciep a w urz -
dzeniach grzewczych jest zjawiskiem po-
wszechnym przy nieuzdatnionej wodzie zasi-
laj cej te urz dzenia.

Kamie  kot owy powoduje istotne proble-
my eksploatacyjne i skraca ywotno  urz -
dze  typu pompy, grza ki, bojlery, kot y, zmy-
warki i pralki. Osad ten dzia a jak izolator 
przy wymianie ciep a, co wp ywa na pod-
wy szenie kosztów dostarczanej do ogrzewa-
nia wody energii, podwy szenie temperatury 
cian, nasilenie zjawisk korozyjnych oraz po-

wstanie dodatkowych napr e  termicznych.
Przez wiele lat problem ten starano si  roz-

wi zywa  przez sprawiaj ce wiele problemów 
zmi kczanie i nast pnie korygowanie sk adu
chemicznego wody. Czyli usuwanie z wody 
jony wapnia i magnezu. Proces ten realizo-
wano albo w prostych urz dzeniach nazywa-
nych zmi kczaczami jonowymiennymi lub 
w bardziej skomplikowanych systemach de-
mineralizacji wody. 

Te rozwi zania zmienia y sk ad chemiczny 
wody. Powodowa y, e woda nie zawsze mia-
a w a ciwe parametry, jako woda spo ywcza 

i mog a mie  przy niew a ciwej korekcie sk a-
du chemicznego, destrukcyjny wp yw na ma-
teria y instalacji i urz dze .

Rozwój technologiczny pozwoli  na wdro-
enie nowych technologii uzdatniania wody. 

Cz sto prostszych, niestwarzaj cych proble-

mów eksploatacyjnych i ta szych dla 
u ytkownika.

Oprócz odwróconej osmozy, która 
przy zastosowaniach domowych jest 
cz sto spotykana przy uzdatnianiu 
wody spo ywczej z pojawi a si  tech-
nologia Hydropath.

Technologia ta idealnie wpisuje si
w potrzeby u ytkowników domowych. 
Zapewnia bezpieczn  dla instalacji i urz -
dze  wod , jednocze nie nie zmieniaj c jej 
sk adu chemicznego.  

Urz dzenia znane pod mark
HydroFLOW, pozwalaj  chroni  systemy 
dystrybucji wody oraz urz dzenia i osprz t
przed osadami mineralnymi, a tak e chro-

ni  zdrowie u ytkowników, instalacje, rodo-
wisko i oszcz dza  pieni dze. HydroFLOW to 
zaawansowane technologicznie uzdatniacze 
wody dostosowane do nowoczesnych instala-
cji i urz dze  oraz materia ów, z których ak-
tualnie s  one wykonywane. Mog  by  mon-
towane na rurach ze stali, miedzi i tworzyw 
sztucznych.

Urz dzania HydroFLOW zapobiegaj  nie 
tylko powstawaniu osadów mineralnych oraz 
korozji instalacji, ale równie  usuwaj  ju  ist-
niej ce osady kamienia kot owego. Nie wyma-
gaj  obs ugi, serwisowania, dodawania soli do 
regeneracji ywic jonowymiennych oraz in-
nych rodków koryguj cych parametry wody.  

Atrakcyjna cena i niskie koszty eksploatacji 
powoduj , e redni okres zwrotu z inwestycji 
wynosi oko o 12 miesi cy. 

Do zastosowa  w domach jednorodzin-
nych polecane s  urz dzenia HydroFLOW 
HS38 i bardziej wszechstronne urz dzenia 
HydroFLOW S38.

Opis ich dzia ania, sposób instalacji oraz 
parametry techniczne mo na znale  na na-
szej stronie www.hydropath.pl. Za po rednic-
twem tej strony mo na je równie  zamówi
lub kupi . Monta  urz dzenia trwa tylko kilka 
minut, a do czona instrukcja pozwala na wy-
konanie tej operacji bez problemów i bez po-
mocy fachowca.   

Uzdatniacze wody HydroFLOWS38 to kom-
paktowe stacje uzdatniania wody mo liwe do 
zamontowania na ka dej instalacji domowej. 

Zastosowanie HydroFLOW S38 
Domowe instalacje wodne
Domowe i komercyjne podgrzewacze wody
Domowe i komercyjne zmywarki
Piece konwekcyjno parowe
Kostkarki do lodu
Nawil acze
Wyparki
Akwaria
Sauny

G ówne korzy ci dla instalacji
Usuwa osady kamienia kot owego

   Zapobiega powstawaniu osadów mineral-
nych
Eliminuje bakterie i algi
Zapobiega powstawaniu biofilmu
Poprawia skuteczno  filtracji
Znacz co redukuje korozyjno

Korzy ci finansowe dla u ytkownika
Redukuje zu ycie energii

   Poprawia wspó czynnik wymiany ciep a
w urz dzeniach

   Eliminuje konieczno  stosowania rodków 
chemicznych

   Obni a ilo  powierzchni wymaganej do in-
stalacji stacji uzdatniania wody  
Redukuje koszty obs ugi
Zwrot z inwestycji w oko o 12 miesi cy

Dodatkowe korzy ci dla u ytkownika
   Nieinwazyjna instalacja, nie wymagaj ca 
pomocy fachowca
Ilo  uzdatnionej wody  jest nieograniczona

   Urz dzenie zabezpiecza instalacje o d ugo-
ci do 180 m bie cych 

   Gwarancja ochrony  24 godzinny na dob
przez 7 dni w tygodniu

   Technologia Hydropath nie ma wp ywu 
na inne urz dzenia elektroniczne. 

Masz problem z twardymi 
osadami kamienia kot owego? 

Hydropath Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 111

43-100 Tychy
www.hydropath.pl
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