צינור פלסטיק למים חמים וצינור מתכת למים
קרים בבית משפחתי ,לאחר שנתיים של שימוש
במים בדרגת קושי 23 °dH
מודל )מפרט
למבנה מגורים(
שימוש מקס'
במים )ל' ליום*(
מקס' משתמשים/
דיירים*
הוצאות תפעול
לשנה
קוטר החיבור

KS 3000

KS 6000

KS 6500

KS 7000

750

1,500

3,200

5,700

עד 7

עד 15

עד 32

עד 57

כ 70-ש"ח

כ 102-ש"ח

כ 163-ש"ח

כ 209-ש"ח

(DN 25 (1“ AG

“DN 32 (1 1/4
(AG
 1-6בר

“DN 40 (1 1/2
(AG
 1-6בר

“DN 40 (1 1/2
(AG
 1-6בר

 1-6בר

לחץ פעולה )מינ'-
מקס'(
 30ק"ג
 26ק"ג
 14ק"ג
 12.5ק"ג
משקל במצב ריק
 239מ"מ
 239מ"מ
 234מ"מ
 234מ"מ
אורך מבנה
 750 /870מ"מ
 750 /870מ"מ
 620מ"מ
 520מ"מ
גובה /גובה חיבור
 320מ"מ
 320מ"מ
 280מ"מ
 280מ"מ
רוחב
 375מ"מ
 375מ"מ
 330מ"מ
 330מ"מ
עומק
קלט בטיהור חום
W 1202
W 1202
W 602
W 602
1,7 W
1,7 W
1,7 W
קלט בשימוש רגיל 1,7 W
חיבור חשמל
Hz /230 V 50
Hz /230 V 50
Hz /230 V 50
Hz /230 V 50
* המפרט הנו על פי מספר משתמשות/ים ,כאשר שימוש ממוצע הוא  100ליטרים לאדם ליום ) lt.
 ,VDI 3807ראו עמוד  .(3למפרט מדויק ראו מסמכים טכניים נפרדים .ללא קשר למספר
המשתמשות/ים ,יש לשים לב לכמות השימוש היומית המרבית.

צינור פלסטיק לאחר  8שנים ,כמטר לאחר מחליף
החום .העברת המים גדלה לכדי  4מטרים.

אחזקה
מכשיר ביוקאט  KSפועל אוטומטית וכמעט
ואינו דורש אחזקה.
לאחר  5שנים יש צורך בהחלפת מחסנית
הקטליזטור בידי איש מקצוע .מומלץ לבדוק
ויזואלית באופן קבוע את מצב המכשיר.
צינורות מגולוונים )בתמונה מימין ומשמאל(
לאחר  12שנים ,ללא קורוזיה אך עם
הצרת הקוטר.

למערכת ביתית

אקולוגי

טכנולוגיית הקטליזטור של  WaterCrystאינה
מכניסה חומרים כימיים למים – לא למי
השתיה ולא למי השופכין.
השימוש בביוקאט אחראי כלפי הסביבה.

ביוקאט 7000 / KS 6500 / KS 6000 / KS 3000
KS
המכשירים האידאליים להגנה מאבנית – לבתים
חד משפחתיים למבני מגורים גדולים יותר.
חסכוניים במקום ,חסכוניים בעלויות תפעול.

חסכוני באנרגיה

שכבת אבנית של  2מילימטרים בלבד גורמת
לאיבוד אנרגיה של .20%
עם ביוקאט תחסכו באנרגיה ותשתשמו
במערכת המים הקיימת שלהם באופן יעיל
יותר.

למבנים גדולים

ביוקאט / KS 14000 / KS 11000 / KS 8000
KS 5D / KS 3.5D

חשיבה לטווח ארוך

הגנה מאבנית למבני מגורים גדולים ,מלונות,
מתקני בריאות ,כמו גם מפעלים ומתקני תעשייה.

הטבע הוא ההשראה שלנו
המים הם מקור הכל .בלעדיהם לא יתכנו חיים .אולם
המים החשובים ביותר הם מי השתייה שלנו ,המכילים
מינרלים .המינרלים שבמים הם חיוניים לגופינו ונהדרים
להכנת מאכלים ומשקאות .כדי לשמר ולהגן על איכות
המים ואיזון המינרלים בהם ,נוצרה "הוראת מי השתייה"
) ,(TWVשעליה מקפידים ספקי המים ,כך שההמים
משמרים את איכותם עד לחיבור המים הביתי .החל
מהגעתם לחיבור המים הביתי ,זהו תפקידו של בעל
מערכת המים הביתית לדאוג לאיכות המים.
אף על פי שגוף האדם זקוק לאבנית ,האבנית גורמת
לבעיות במערכת המים הביתית.
איש המקצוע מכיר את הבעיה הזו היטב :האבנית
מצטברת בדוד המים ובצינורות המים ,במתקני חימום
המים ,במתקני המקלחת ,על הברזים ועל מחליפי חום.
מכשירי ביוקאט מגנים על מערכת המים הביתית
מהיווצרות אבנית .הפטנט של טכנולוגית הקטליזציה של
 WaterCrystמבוסס על מינרליזציה ביולוגית ,ואינו משתמש בחומרים כימיים.
עם מכשירי ביוקאט תוכלו להבטיח שמערכת המים הביתים תהיה מוגנת באופן טבעי
מהיווצרות אבנית.
מה שעליכן/ם לדעת :מכשיר הביוקאט מנטרל את תוקפנותה של האבנית .אולם
במקומות בהם מים מתאדים ,נשארים למרבה הצער חומרים מינרליים וביניהם
אבנית ,בצורת כתמים נראים לעין על ברזים ,קומקומים ואריחים .את כתמים אלו ניתן
לסלק על ידי ניגוב פשוט.
בקיצור :לצערינו איננו יכולים לחסוך ממכם את הניקיון הפשוט!

תחסכו עלויות תיקון מיותרות ותאריכו את חיי
מערכת מי השתיה שלכם.
עם ביוקאט תבטיחו את שווי מערכת המים
שלכם.

ביוקאט  - KSמכשירים
להגנה מלאה מאבנית








מגנים על מערכת המים בכללותה
מהווצרות אבנית
מבוססים על טכנולוגיה
הקטליזציה  WaterCrystהמבוססת על
תהליך הביומינרליזציה המתרחש בטבע
מונעים מהאבנית הנמצאת במים מלהצמד
לצינורות ,למחליפי החום ולמיכלי המים
דואגים להגנה גבוהה ביותר גם
בטמפרטורות גבוהות
מתאימים לשימוש בדירות ,בבתים חד
משפתיים ורב משפחתיים ,בתי קומות,
מפעלים ומתקנים תעשייתיים.
פועלים בהצלחה למעלה מעשור
תואמים לחזית הטכנולוגיה

חסכוני

את המחסניות יש להחליף פעם בחמש שנים
בלבד ,ללא קשר לצריכת המים.
עלויות שימוש נמוכות.
עם ביוקאט אתן/ם שולטות/ים בהוצאות.

מכשירי ההגנה מאבנית של ביוקאט  KSמיוצרים באיכות גבוה ביותר.

טכנולוגיית הקטליזטור של WaterCryst
בפעולה:
 .1במכשירי ביוקאט מוצמדים חלקי הסידן והפחמן
העודפים לכדי גבישי סידן זעירים באמצעות טכנולוגית
הקטליזטור הייחודית של .WaterCryst
 .2אלו מצטרפים אל זרם המים ,לאחר הגעתם לגודל
של אלפיות מילימטר מעטות.
 .3גבישי האבנית מתפזרים בחלל מערכת העברת מי
השתייה ,שם הם משרתים בתור ממרכזי התגבשות
עבור פסולת אבנית קיימת.
 .4גדילת גבישי האבנית מפרקת את עודף האבנית,
כך שהמים מגיעים לאיזון הטבעי שלהם ,שבו מושקט
כל תהליך היווצרות אבנית מחודש.

