Domy jednorodzinne

Budynki wielorodzinne

Hotele i biura

Ochrona urządzeń i instalacji przed
kamieniem kotłowym
bez stosowania środków chemicznych

Obiekty przemysłowe

25 Years
Swiss Made

Zalety urządzenia Mediagon

• Nie wymaga: – stosowania środków chemicznych
– zasilania energią elektryczną
– konserwacji i serwisu

• Zwiększa: 	

– efektywność i wydajność urządzeń grzewczych			
– szybkość podgrzewania wody

• wydłuża żywotność urządzeń grzewczych oraz gospodarstwa domowego
• ogranicza zużycia paliwa
• zmniejsza zużycie detergentów piorących
• nie eliminuje składników mineralnych Ca + Mg
• Produkt ekologiczny i ekonomiczny
• 10 lat gwarancji

Zabezpiecz swój system wodny…
…Zanim będzie za późno!

Informacje dodatkowe
W celu uzyskania szerszych informacji na temat urządzenia Mediagon, jego
właściwości i możliwości zastosowania prosimy o kontakt z naszym biurem.

Efektywna technologia zabezpieczająca systemy
wodne przed osadami kamienia kotłowego została
przetestowana przez poniższe instytuty:

www.mediagon.com

www.energosol.pl
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Z a b e z p i e c z s w ó j s y s t e m w o d ny…

…Zanim będzie za późno!

Zasada działania urządzenia chroniącego przed kamieniem
kotłowym - Mediagon
Mediagon jest urządzeniem wykonanym z unikalnych stopów metali uzyskanych podczas
opatentowanego procesu wytwarzania, polegającego na przeprowadzeniu serii procesów
ciśnieniowych oraz wygrzewania i chłodzenia. Urządzenie generuje pasma licznych, słabych pól
statycznych, które polaryzują cząsteczki wody. Zapobiega ono również osadzaniu się cząstek
żelaza na powierzchni rur. A zatem Mediagon znacząco redukuje powstawanie twardych,
trudnych do usunięcia osadów kamienia kotłowego w rurociągach, podgrzewaczach wody
oraz sprzęcie gospodarstwa domowego. Dodatkowo, działanie urządzenia powoduje powolne
rozpuszczanie istniejącego kamienia kotłowego.
Mediagon zapewnia wiele korzyści
mając na uwadze niedogodności
jakie pojawiają się z powodu kamienia kotłowego. Działanie Mediagonu
nie powoduje eliminowania cennych,
niezbędnych dla naszego organizmu
składników mineralnych (Ca2+ + Mg2+) w
związku z czym, uzdatniona woda jest
pełnowartościowa i zdrowa.

Bez Mediagonu

Zauważalne pozytywne zmiany
Mediagon wydłuża żywotność Twoich urządzeń sanitarnych, a także:

Chroni środowisko

Ułatwia czyszczenie

Poprawia smak

Zmniejsza zużycie
detergentów

Z Mediagonem

Wydłuża żywotność
urządzeń gospodarstwa
domowego

Prosty montaż
Instalacja urządzenia jest niezwykle szybka i prosta - nie wymaga przecinania rur.
Składające się z dwóch segmentów urządzenie wystarczy umieścić na prostym, co
najmniej 16 cm odcinku rury (poziomej lub pionowej), w odległości co najmniej 3 cm
od ściany i zabezpieczyć czterema śrubami.

Skrócone wyjaśnienie fizyczne
działania urządzenia
Zasada działania jest prosta: wytwarzane przez urządzenie słabe pola statyczne wpływają na
rozpuszczone w wodzie aniony wodorowęglanu (HCO3-) powodując intensywne rozpraszanie
cząsteczek minerałów w wodzie do tego stopnia, iż w rezultacie tworzony jest roztwór koloidalny. Krystalizacja zachodzi w samej wodzie poprzez tworzenie się nietrwałych, niestabilnych
kryształków kamienia, które swobodnie przepływają wraz z wodą nie dopuszczając do osadzania tych minerałów na ściankach rur i powierzchniach urządzeń. W samej wodzie nie zachodzą
żadne zmiany chemiczne.

Urządzenie nadaje się do montażu na rurach: miedzianych, z tworzywa sztucznego (PE, PVC), ze stali nierdzewnej (INOX) i
ocynkowanej, z mosiądzu.

