Ocko vraví,
že najlepšie
chutí
naša voda.
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LEYTEC AQUA
Odvápňovače vody
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TECHNOLOGIES

Na celom Slovensku tvrdá voda
poškodzuje armatúry, potrubia a
kúrenárske rúry
Žilina

Prešov
Banská Bystrica

Trnava
Bratislava Nitra

Košice

<8° dH mäkká voda
<14° dH stredne tvrdá voda
<22° dH tvrdá voda
>22° dH veľmi tvrdá voda*

Zistite tvrdosť vody

!

Odporúčame používať
odvápňovač vody!

Stredne tvrdá a tvrdá voda sa týka takmer 80 % zastavaných plôch na Slovensku.
S testovacím prúžkom si môžete otestovať tvrdosť vody – vodu otestujte jednoducho prostredníctvom
priloženého prúžku alebo si vyžiadajte testovací balíček zadarmo na našej webovej stránke (platí do
vyčerpania zásob): www.leytecaqua.com

Neupravená tvrdá voda a jej účinky
Vodný kameň v neupravenej vode vytvára špicaté kryštály, ktoré sa veľmi ľahko rozširujú a spájajú
do veľkých usadenín vodného kameňa. Usadeniny vedú k rýchlejšiemu opotrebovaniu a k zvýšeniu
nákladov na kúrenie, upchávajú potrubie a ničia rôzne povrchy potrubia a armatúr, ktoré vedú k
náročným a nákladným opravám.

Vodný
kameň,
500násobné
zväčšenie

V usadeninách vodného kameňa sa drží špina a baktérie, následkom čoho sa v pitnej vode môžu
usídliť mikroorganizmy.

Voda upravená prostredníctvom systému LEYTEC AQUA
Úpravou vody dosiahneme, že vodný kameň vytvára len drobné čiastočky (<30 μm), ktoré sa nemôžu
usadiť v rúrach.
Vodný kameň vo forme prášku odpadne a neusadí sa v potrubí.

www.leytecaqua.com

Odvápnená
voda,
500násobné
zväčšenie

Odvápňovače vody bez pridanej
chémie LEYTEC AQUA šetria
peniaze a zlepšujú kvalitu vody

Výhody LEYTEC AQUA
≈
≈
≈
≈
≈

Bez chémie – Vysoká kvalita pitnej vody sa neznehodnotí
Bez údržby – Ušetríte na každoročných účtoch za údržbu
Plnoautomatizované – Jeho prevádzka nevyžaduje starostlivosť
Hygiena pitnej vody – Znižujete riziko vzniku mikroorganizmov v pitnej vode
Technológia viacerých zón – zabezpečí permanentnú kvalitu čistenia, nezávisle od
používania

Odvápňovače vody LEYTEC AQUA
Odvápňovače vody LEYTEC AQUA nezabraňujú prirodzenej tvorbe uhličitanu vápenatého vo vode,
ale prostredníctvom elektrodynamického striedavého poľa menia fyzikálnu štruktúru rozpusteného
uhličitanu vápenatého. Ten sa neﬁltruje, preto si voda zachová všetky minerálne látky!

AKCIA

Dbajte na svoju vodu!

Mikrokryštály uhličitanu vápenatého sa rozpustia a premenia sa na najmenšie čiastočky. Tie
sa neusadzujú v potrubiach a netvoria tak zvyčajné usadeniny vodného kameňa na armatúrach a
zvyšky uhličitanu vápenatého v podobe prachu ľahko umyjete alebo zotriete.

Vezmite priložený testovací prúžok z balenia
a podržte ho cca. 1 sekundu v pohári s vodou
z vodovodného kohútika.

Používanie bez údržby

Farebné polia sa začnú zafarbovať a po asi
minúte sa dozviete výsledok:

Ochrana pred koróziou

0 dH
Políčka sa nezafarbia: extra-mäkká voda
viac ako 4° dH
1 červené pole: mäkká voda
viac ako 7° dH
2 červené polia: stredne mäkká voda
viac ako 14° dH
3 červené polia: stredne tvrdá

Systémy LEYTEC AQUA nepoužívajú chémiu a ich prevádzka si nevyžaduje servis ani údržbu.

Mikročastice uhličitanu vápenatého vo vode prirodzene reagujú a uvoľňujú najmenšie častice
prirodzenej kyseliny uhličitej z rovnováhy medzi uhličitanom vápenatým a kyselinou uhličitou. Tým
sa odstránia vzniknuté usadeniny vodného kameňa a hrdze v potrubí a následne sa vytvorí ochranná
vrstva z metálkarbonátov.

Minimálna spotreba energie
Systém LEYTEC AQUA funguje na princípe elektrického impulzu, ktorý spôsobí dekryštalizáciu
uhličitanu vápenatého vo vode.
Spotreba elektrického prúdu predstavuje niekoľko kilowatthodín ročne a zodpovedá spotrebe 5
wattovej úspornej žiarovky či nabíjačky na telefón.

viac ako 21° dH
4 červené polia: tvrdá voda
viac ako 25° dH
5 červených polí: veľmi tvrdá voda

Zafarbili sa viac ako dve polia? Obráťte
sa na odborníka certiﬁkovaného
na LEYTEC AQUA, hľadajte na
www.leytecaqua.com/partner

Účinky pri používaní odvápňovača LEYTEC AQUA
≈
≈
≈
≈
≈

Predĺženie životnosti práčky, bojlera, kávovaru
Nižšia spotreba energie prístrojov ohrievajúcich vodu
Menšia spotreba pracieho prášku a čistiacich prostriedkov
Ochrana pred koróziou potrubia v budove
Prirodzená chuť vody
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LEYTEC AQUA
Odvápňovače vody

AQ 502
Použitie
Optimalizované pre priemernú domácnosť, s obehom
studenej a teplej vody

Montáž

&

Teplá
lá voda
vo
Zóna 1

Zóna 2

Studená
á voda

Montáž odborníkom/inštalatérom certiﬁkovaným na
systém LEYTEC AQUA trvá približne 2 hodiny
Cena prístroja
vynímajúc montáž

EUR 1.980

(vrátane DPH)

Odvápňovacie systémy LEYTEC AQUA
Zakúpite v špecializovaných obchodoch
Zoznam obchodných partnerov na www.leytecaqua.com/partner

LEYTEC AQUA
Sme podnik s inovatívnymi technológiami, ktorý sa na trhu etabloval v druhej generácii pred vyše
20 rokmi, a predsa nezostarol.
Špecializujeme sa na postupy v spracovaní vody, ktoré sa do pitnej vody aplikujú bez použitia chémie.
Budujeme si nové chodníčky – hospodárske aj ekologické – s najvhodnejšími riešeniami pre rodinné
domy aj nemocničné komplexy.
Naše produkty sa pýšia vynikajúcim účinkom, vysokým stupňom hospodárenia pre našich zákazníkov
a kvalitným vyhotovením pod značkou „vyrobené v Nemecku“.
Zaručujem sa menom.

Christian Graf
Vedenie

* Údaje o tvrdosti vody v jednotlivých obvodoch sú založené na priemerných hodnotách nameraných miestnymi meračmi, údajoch poskytnutých obcami a vodárňami, ako aj interných údajoch spoločnosti LEYTEC
AQUA GmbH. Neslúžia ako náhrada na kontrolu tvrdosti vody v jednotlivých domácnostiach. Testovaciu
sadu si môžete do vypredania zásob zadarmo vyžiadať na www.leytecaqua.com.

www.leytecaqua.com
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