Všechny modely se dodávají
v montážních sadách. Montáž
snadno zvládne i úplný laik, není
tøeba žádné speciální náøadí ani
zásah do potrubí.

Sady obsahují:

ULTRAVAP X6 professional

Samotný pøístroj.
vodiè pro navinutí cívky
s konektory 1kus 2kusy
nebo 3 kusy(podle typu).
Síový adaptér 230V/9V.
2x samolepící úchytka
a pásek pro pøipevnìní
na trubku.
Samolepící páska na fixaci cívek.
Návod.

SUPERVAP 5 HD

Dr.VAP III Turbo Professional

Dr.VAP IV Family pc

Tvrdá voda se podepíše na každé vìci, které se dotkne, ale jak vzniká?
Pøi prùchodu dešové vody atmosférou díky kyslièníku uhlièitému ve vzduchu dochází ke vzniku
lehce kyselého roztoku. Tato kyselost ve spojení se skuteèností, že èistá voda je velice dobrým
rozpouštìdlem, vede k rozpouštìní látek nacházejících se v zemi, jakými jsou napøíklad vápenec
nebo køída.Tyto nerosty reagují s kyselinou uhlièitou (sodovkou) za tvorby rozpustných solí.
Voda pøi zpáteèním prùchodu spodními vrstvami na povrch obsahuje jednak relativnì nerozpustné uhlièitany a jednak velmi dobøe rozpustné hydrogenuhlièitany vápníku a hoøèíku. Uhlièitany
zpùsobují trvalou tvrdost vody, zatímco hydrogenuhlièitany jsou spojovány s "doèasnou tvrdostí".
Tento druhý pøípad zpùsobuje vìtšinu problémù spojených s tvrdou vodou.Vodnímu kameni se líbí
na bateriích, umyvadlech, vanách,záchodových mísách atd. Usazuje se také ve vodovodním portubí a ve spotøebièích a pøístrojích, které pro své fungování potøebují vodu .

Jak se vodního kamene úèinnì zbavit?
Odpovìï je nasnadì, voda musí projít opaèným procesem než když se vsakovala do zemì. Jak tento
proces zajistit? Jednou z možností je použití elektromagnetické úpravy vody. Pomocí tohoto principu se mimo
jiné opìt vytváøí velmi slabý roztok kyseliny uhlièité (sodovka), který narušuje i již starý usazený vodní kámen
(uhlièitan vápenatý). Mapy na bateriích atd. mají na svìdomí pøevážnì hydrogenuhlièitany. Jejich ionty, které
jsou elektromagnetickým polem pozmìnìny natolik, že se pøestanou usazovat. Takto upravená voda si podrží
tyto vlastnosti podle zahranièních pramenù asi pìt až sedm dní. Toto je dostateènì dlouhá doba na to,aby
upravená voda prošla systémem a skonèila v kanalizaci.
Doporuèené ceny:

Tyris Technology, s.r.o.

ULTRAVAP X6 Turbo Profesional+..2360Kè s DPH e-maily: tyris@volny.cz
Dr.VAP III Turbo Profesional............1960Kè s DPH
tyris@tyris.cz
Dr.VAP IV Family pc.........................1480Kè s DPH i-obchody: www.drvap.cz
SUPERVAP 5 HD..............................1180Kè s DPH www.tyris.cz
SUPERVAPmini .................................888Kè s DPH

Dr. VAP Vám pøináší:
Ochranu proti usazování vodního kamene.
Již vytvoøený kámen se pozvolna rozpouští.
Ochraòuje praèku, bojler, kotel, varnou
konvici, není nutno používat zmìkèovací
prostøedky.

výrobky jsou baleny
a dodávány v blistrech.

Váš dodavatel:

Výrobce:

