מערכות פיזיקליות לטיפול במים
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טיפול
באבנית

טיפול
בבקטריות

אנו גאים להציע יכולת טכנולוגית
מתקדמת ,מובילה ובלעדית
בתחומים רבים כגון בעיות ונזקי
אבנית ,בקטריות ושיפור הסינון
במערכות מים שונות.

חברתנו משווקת את טכנולוגיית  HYDROFLOWהמוגנת כפטנט
עולמי ובעלת יתרונות משמעותיים כגון:
התקנת המערכות מקנה ניקוד בתקן לבנייה ירוקה .5281
המערכות חיצוניות לצנרת ,הן אינן זקוקות לתחזוקה שוטפת
והחלפת רכיבים ,פעילות לטווח ארוך ,ללא השפעה כימית על
המים והינן ידידותיות ביותר לסביבה.
חברתנו משווקת ומתקינה את מערכות  HYDROFLOWבישראל
על אפליקציות רבות כגון :תחנות חימום מים ,מפעלי תעשייה,
בנייני מגורים ,בתי חולים ,בתי מלון ועוד...

WATER TREATMENT FOR THE HOTEL INDUSTRY

טיפול במי צריכה
התקנת מערכות  HYDROFLOWעל קווי מי
הצריכה מפחיתה משמעותית את הצטברות
האבנית במערכות החימום המרכזיות ,ניאגרות,
ראשי דוש  ,ברזי מיקסר ובקווי המים הראשיים .
בנוסף המערכות תורמות להפחתת זיהומים
בקטריאלים ) לגיונלה (.

ROPATH Technology | The home of

טיפול במגדלי קירור
מערכות  HYDROFLOWמותקנות על מי הסחרור
של המגדל ומטפלות באבנית  ,אצות והפחתת
זיהומים .טיפול זה מביא להפחתה משמעותית
בכמות הניקוזים המאולצים ,חיסכון באנרגיה
והפחתת עלויות תחזוקה .

טיפול במי שפכים
מתקני טיהור שפכים סובלים מהצטברות
סטרובית שפוגעת משמעותית בתפקוד ויעילות
האקסטרודרים  .התקנת מערכות HYDROFLOW
תפחית משמעותית את הצטברות הסטרובית
וצריכת הפולימרים ,מה שיאריך את אורך חיי
הציוד המכני.

מיועד לטיפול ב :

•
•
•
•
•
•
•

אבנית קיימת
אבנית חדשה
ביופאולינג )צימדה ביולוגית(
שיפור הסינון
הפחתת שימוש בפולימרים
הפחתת ניקוזים מאולצים
הפחתת זיהומים )לגיונלה(

מתאים ל:

•
•
•
•
•

כל סוגי הצנרת
עד קוטר  200מ“מ כסטנדרט
מכשירים מעל  200מ“מ עד  1500מ“מ
בהזמנה מיוחדת
ללא צורך בחיתוך או שינוי צנרת
ניתן לפירוק והתקנה חוזרת

מערכות  HYDROFLOWמותקנות בכל רחבי העולם במגוון
אפליקציות שונות ממערכות ביתיות ועד מערכות
תעשייתיות ומסחריות.
לחברת  HYDROFLOWניסיון רב שנים בטיפול באבנית ,
בקטריה והפחתת זיהומים במגוון רחב של תעשיות .

חיסכון בחשמל

חיסכון במים

ללא כימיקלים

נשמח לעמוד לשירותכם ולהתאים לכם את הפיתרון
המדוייק והיעיל ביותר עבורכם.
הידרופלו ישראל בע"מ
גוליאלמו מרקוני  8חיפה

04-9121110
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