hagomat waterSOFT
ЧАСТИЧНА И ПЪЛНА ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ

Правилната вода за вашите изисквания.
В повечето райони суровата вода за съжаление не е подходяща за перфектен резултат при измиване. За измиване в търговски
помещения има различни видове обработка на водата. В зависимост от областта на приложение е необходима обработка за перфектен
резултат от измиването, дори при ниска твърдост на водата. По този начин от водата се отстраняват определени съставки, при което
се постигат различни нива на чистота.

Омекотяване

Частична деминерализация

Деминерализация

Обратна осмоза

При висока твърдост на
водата предпазва машината
от натрупване на варовик
и осигурява оптимална
ефективност на почистващия и
изплакващия препарат.

В допълнение към варовика,
частичната деминерализация
намалява съдържанието на сол
във водата. Това Ви позволява
да постигнете резултати от
почистването практически
без остатък при чаши, тъмни
блестящи съдове и прибори за
хранене.

В този случай, варовикът и
солите са напълно отстранени,
качеството на водата
съответства на дестилирана
вода. Идеална за неабразивно
изплакване на съдове,
прибори за хранене и чаши без
полиране.

Качеството е сравнимо с
пълната деминерализация.
Резултатът се получава чрез
филтриране с мембрана.
Недостатък: в зависимост от
качеството на водата не се
използва до 70% от суровата
вода.

Увеличаване на живота
на Вашата машина
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Намаляването на
оперативните разходи
на машината (варовикът
е основната причина за
увреждане на Вашето
устройство)
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Ефективно използване
на почистващ препарат и
препарат за изплакване
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Резултати от изплакването без
полиране за чаши, тъмни чинии,
прибори за хранене

Резултати от изплакването без
полиране за чаши, тъмни чинии,
прибори за хранене при висока
честота

Резултат от изплакването
без полиране
Основни приложения

Защита на оборудването и
Брилянтни резултати за
изключителни резултати от
почистване на чаши и съдове
изплакването за Вашите съдове.

Деминерализация с HAGLEITNER waterSOFT
– най-добрата вода за изплакване
Предимствата за Вас:
•
•
•
•
•

Перфектни резултати: блестящи и сияйни съдове за високи стандарти
Лесен за използване и лесно обслужване при смяната на патрони
Компактен патрон за ефективно обезсоляване
Разходомери waterSOFT: Така винаги имате поглед върху количеството в патрона.
Индивидуално позициониране на касетата: хоризонтално или вертикално

hagomat waterSOFT CLEAN
Арт. № 4700600500
•
•
•
•

Намалява съдържанието на варовик и сол във водата
Идеален за чаши, съдове и тъмни прибори
Резултати при измиване почти без необходимост от полиране
Капацитет при карбонатна твърдост 8 ° dH: 10 000 литра

С частичната деминерализация на HAGLEITNER за съдомиялни машини, в търговски обекти във водата има по-малко
котлен камък и сол. Това предпазва машината и осигурява оптимален ефект на почистващия препарат и препарата за
блясък. Размери: В х Д: 52,6 x 17,6 cm (вкл. hagomat waterSOFT ФИЛТЪР)

hagomat waterSOFT EXTRA
Арт. № 4700600400
•
•
•
•

Варовикът и солта се отстраняват напълно от водата.
Не оставя наслагвания
Перфектен за посуда, прибори за хранене и чаши - без полиране
Капацитет при обща твърдост 8 ° dH: 5 000 литра

С деминерализацията на HAGLEITNER имате чиста вода - без варовик и сол. Отлични резултати при измиване без
необходимост от полиране. Това предпазва машината особено добре и увеличава живота й значително. Размери: В х Д:
52,6 x 17,6 cm (вкл. hagomat waterSOFT ФИЛТЪР)
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