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Η σκληρότητα του νερού είναι αιτία για σηµαντικές δαπάνες, τόσο 
στον οικιακό όσο και στο βιοµηχανικό εξοπλισµό, και ως προς το 
χρόνο διακοπής λειτουργίας των µηχανηµάτων, και όσο αφορά τη 
συντήρησή τους και τη χρήση χηµικών ουσιών. Η ποιότητα του νερού 
είναι κάτι το οποίο συνήθως δε µας απασχολεί έως ότου 
παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα, όπως π.χ. άσχηµη γεύση, οσµή, 
δεν κάνει αφρό το σαπούνι, το νερό αφήνει στίγµατα όταν στεγνώνει, 
καταστροφή στα υδραυλικά και λοιπά συστήµατα ζεστού νερού κτλ. 
Πώς µπορούµε να περιορίσουµε αυτά τα προβλήµατα; 
 
Το σύστηµα βελτιστοποίησης νερού WATER POLAR είναι ο πιο 
οικονοµικός τρόπος αντιµετώπισης προβληµάτων του νερού, στο σπίτι, 
στις καλλιέργειες, στο εµπόριο και στη βιοµηχανία. 
 
Πλεονεκτήµατα 

• Προστασία από τη δηµιουργία και τη συσσώρευση αλάτων 

• Μείωση της τοξικότητας χάρη στη µείωση χρήσης τοξικών χηµικών 
ουσιών καθαρισµού 

• Αποτελεσµατικό σε όλες τις σωληνώσεις από σίδηρο, PVC και χαλκό 

• Ρυθµίζει το pH καταργώντας τη χρήση επικίνδυνων χηµικών ουσιών 

• ∆ιατηρεί το pH διαλύµατος, αδρανοποιώντας την οξείδωση και τη 
διάβρωση που προκαλεί το νερό 

• Μειώνει τη κατανάλωση απορρυπαντικών και µαλακτικών 

• Μειώνει τα άλγη και την ποσότητα των απαιτούµενων αλγοκτόνων 

• Μειώνει το κόστος συντήρησης και τα έξοδα του νεκρού χρόνου 
παραγωγής 

• Αυξάνει σηµαντικά τη µετάδοση της θερµότητας, δηλαδή εξοικονοµεί 
καύσιµα, ενέργεια και χρήµατα 

• ∆εν απαιτούνται οποιαδήποτε µορφή ενέργειας, άλατα ή χηµικά για 
τη λειτουργία του, δηλαδή λειτουργεί χωρίς κόστος αναλωσίµων 

• Μαλακώνει φυσικά το νερό χάρη στη µείωση της επιφανειακής 
τάσης που πετυχαίνει (το νερό γίνεται πιο «βελούδινο» στην αφή) 

• Φιλικό προς το περιβάλλον 

• Εγγύηση πλήρους αποτελεσµατικότητας για πάντα 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 
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ΑΛΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

Με την τεχνολογία οµοιοπολικής 
εστίασης ενεργοποιούνται τα µόρια στο 
νερό, ιονίζονται και µετατρέπονται τα 
άλατα στο νερό από µορφή ασβεστίτη 
που χτίζει πουρί σε µορφή αραγωνίτη 
που δεν χτίζει, µε αποτέλεσµα να 
προστατεύονται τα δίκτυα, οι 
εγκαταστάσεις, οι συσκευές, τα 
µηχανήµατα, τα φυτά και τα δέντρα από 
τις ζηµιές που προκαλούν τα άλατα η 
ηλεκτρόλυση και η σκουριά. 
 
Το οµοιοπολικό σύστηµα βελτίωσης 
σκληρότητας νερού υδροοξειδώνει και 
διαλύει τα συσσωρευµένα άλατα στις 
σωληνώσεις, συσκευές και µηχανήµατα 
µε την ασφαλή και αποτελεσµατική 
µµέθοδο του ιονισµού προσφέροντας 
ελεύθερη, οµαλή και καθαρή ροή του 
νερού. 
 
Επίσης, αδρανοποιεί την καυστικότητα του 
νερού δεσµεύοντας τα υδρόγια και τα 
ιόντα υδροξυλίου στα µόρια του νερού, 
µε αποτέλεσµα να λαµβάνει χώρα µία αντίδραση 
εξουδετέρωσης. 
 
Όταν τοποθετούµε το σύστηµα βελτιστοποίησης νερού WATER POLAR γύρω από το σωλήνα 
παροχής νερού, ένα υψηλό θετικό µαγνητικό πεδίο διαποτίζει το σωλήνα του νερού. Το θετικό πεδίο 
επιδρά στο νερό αλλάζοντάς το µε τον πιο φυσικό τρόπο. Το ασβέστιο και τα άλλα συγγενή στοιχεία 
παύουν να κρυσταλλοποιούνται και να δηµιουργούν πουρί στα τοιχώµατα των σωληνώσεων και στις 
αντιστάσεις. 
 
Η σκληρότητα του νερού πέφτει επιτρέποντας στα φυτά να το 
απορροφούν ευκολότερα µαζί µε τις θρεπτικές ουσίες µε 
αποτέλεσµα να έχουµε υγιέστερα, µεγαλύτερα και δυνατότερα 
φυτά, µε πιο ζωντανά χρώµατα και πιο µεγάλους και 
γευστικούς καρπούς. 
 
Καθώς µειώνονται τα άλατα, αλλάζει η γεύση και η οσµή του 
νερού. Η αλλαγή αυτή διαπιστώνεται αµέσως µε τη γεύση, την 
οσµή και τον περισσότερο αφρό στο σαπούνι στο πλύσιµο των 
χεριών και το λούσιµο. 
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Η τοποθέτηση του WATER POLAR είναι πολύ απλή. 
 
Χωρίς κινούµενα µέρη, το σύστηµα είναι 
εύκολο να προσαρµοσθεί πάνω στο σωλήνα 
χωρίς να απαιτούνται εργαλεία ή υδραυλική 
εγκατάσταση. ∆εν απαιτείται εξειδικευµένος 
τεχνίτης.   
 
∆εν απαιτείται καµία τροποποίηση στην εγκατάσταση 
για την τοποθέτησή του. Είναι φορητό και µπορεί εύκολα 
να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε νέο εξοπλισµό. 
 
Είναι πλήρως εγγυηµένο για πάντα. 
Λειτουργεί χωρίς έξοδα συντήρησης. 
 

 
 

� Λέβητες νερού και ατµού 
� Εναλλάκτες θερµότητας 
� (Heat Exchangers) 
� Συστήµατα Σωληνώσεων - 
� Ψυχραντήρες & Ατµοποιητές 
� Πύργοι ψύξεως & Κατάψυξης 
� Scrubbers Injection- Mold Machines, 
� Αντλίες θερµότητας 

 
 

Στην παράπλευρη εικόνα φαίνεται ο 
τρόπος εγκατάστασης του 
συστήµατος WATER POLAR πάνω 
στο σωλήνα. Όταν το νερό είναι 
σκληρό, τοποθετούνται από δύο έως 
τέσσερα τεµάχια σε σειρά, για 
καλύτερα αποτελέσµατα. 

 

� Βιοµηχανικός εξοπλισµός Αποστακτηρίων και Μηχανηµάτων Spa 
� Πισίνες - Σιντριβάνια – Αρδευτικά συστήµατα 
� Πλυντήρια πιάτων - Πλυντήρια ρούχων - Καθαριστήρια - Πλυντήρια αυτοκινήτων 
� Επαγγελµατικές µηχανές παρασκευής Καφέ και Πάγου 
� Πυροσβεστικές αντλίες και Βυτιοφόρα οχήµατα 
� Συστήµατα Ναυτιλίας και Αεροναυπηγικής 


