
MEDIAGON 
Bezobsługowe urządzenie eliminujące powstawanie trudno usuwalnych 

osadów kamienia 

Zasada działania: 

 MEDIAGON jest urządzeniem wykonanym według szwajcarskiej technologii, 
przeznaczonym do uzdatniania wody metodą fizyczną polegającą na 
generowaniu licznych, słabych pól elektrostatycznych pod wpływem energii 
przepływającej przez urządzenie wody. 

 MEDIAGON powoduje zmianę struktury kamienia z formy twardego, trudno 
usuwalnego osadu, do postaci miękkiego łatwo usuwalnego proszku, który 
swobodnie przepływa wraz z wodą przez instalację, nie przywierając do 
elementów instalacji.  

 MEDIAGON stopniowo oczyszcza instalację powodując powolne rozpuszczanie 
istniejącego zakamienienia. 

 MEDIAGON nie eliminuje cennych, niezbędnych dla naszego organizmu 
składników mineralnych (Ca + Mg) w związku z czym, uzdatniona woda jest 
pełnowartościowa i zdrowa. 

Zalety użytkowania:  

 Zwiększa wydajność i żywotność urządzeń grzewczych  
 Skutecznie rozwiązuje problemy związane z twarda wodą 
 Produkt ekonomiczny - nie wymaga zasilania 

elektrycznego, serwisu 
 Produkt ekologiczny – nie wymaga stosowania chemii 
 Ułatwia czyszczenie 
 Trwały - 10 lat gwarancji 
 Produkt szwajcarski - 25 letnie doświadczenie 

 
 

 

 



Szybka i łatwa instalacja: 

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. 

Nadaje się ono do instalacji na rurach wykonanych z takich materiałów jak: miedź, 
tworzywa sztuczne (PE, PVC), stal nierdzewna (INOX), stal ocynkowana. 
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Dane techniczne MG-D: 

STAL MIEDŹ PE/PVC INOX 
Wys. 

H 
Szer. 

B 
Dług. 

L 
Waga 

Min. 
odległość 
od ściany 

Przepływ 
wody 

cal mm mm mm mm mm mm kg mm m3/h 

½ 18 20 18 140 70 160 5,5 32 2 

¾ 22 25 22 140 70 160 5,5 34 5 

1 28 32 28 160 80 160 7 38 7 

1 ¼ 35 40 35 160 80 160 7 42 12 

1 ½ 42 50 42 180 90 160 8 47 16 

2 54 63 54 200 100 160 10 52 22 

 

Wybrane referencje: 

1. Fabryka samochodów HYUNDAI – Niemcy 

2. Rafineria ropy naftowej SHELL – Grecja / Niemcy 

3. Fabryka produkcji napojów COCA-COLA – Papua Nowa Gwinea 

4. Zakłady elektroniczne SAMSUNG – Niemcy 

5. Fabryka produktów spożywczych NESTLE -  Portugalia / Niemcy 

6. Zakłady chemiczne  MACO PHARMA - Francja  

7. Zakłady farmaceutyczne HOFFMANN LA ROCHE – Niemcy 

Hotele, szpitale, instytucje, odbiorcy przemysłowi i indywidualni - więcej referencji 
prosimy o kontakt z naszą firmą 

Więcej informacji na stronie:   www.energosol.pl 
 

http://www.energosol.pl/

