
TERVEZŐI SEGÉDLET
DROPSON VÍZKÖVESEDÉS GÁTLÓ RENDSZEREK

Név:
Cím:
Vízkeménység (nk°):
Épület típusa (lakás, családiház, szálloda, egyéb.):
Becsült havi vízfogyasztás (m3 /hó):
Kézmosók száma:
Zuhanyzók száma:
Fürdőkádak száma:
Bidék száma:
WC-k száma:
Piszoárok száma:
Konyhai mosogatókagylók száma:
Háztartási mosogatógépek száma:
Ipari mosogatógépek száma:
Háztartási mosógépek száma:
Ipari mosógépek száma:
Egyéb:

Modell EMI 2500 EMI 4000 EMI 7500 EMI 8000 EMI 9000
Max. térfogatáram m3/h 2,5 4,5 6,5 9 12
Max. keménység °fH 100 100 100 100 100
Méretek - - - - - -
Magasság mm 295 390 490 385 505
Szélesség mm 170 190 190 240 250
Hosszúság mm 58 70 85 145 145
Súly Kg 4,7 7 10 15 20
Feszültség V 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240
Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Védettségi osztály - IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Csatlakozási méret - ¾” 1” 1”1/4” 1”1/4” 1”1/2”
Csatlakozó típusa - Külső Külső Belső Belső Belső
Villamos teljesítmény W 15 22 30 40 53

Anyag - Inox 
304L/316L

Inox 
304L/316L

Inox 
304L/316L

Inox 
304L/316L

Inox 
304L/316L

Üzemi nyomás bar 6 6 6 6 6
Tesztnyomás bar 10 10 10 10 10
Alkalmazási index - A A B B B
Kezelt víz hőfok °C ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80
Nyersvíz hőfok °C ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40

KÉRJE SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATUNKAT!

Hydrokinetic Water Systems

www.hydrosoft.hu
info@hydrokinetic.eu



HATÉKONY KARBANTARTÁSMENTES KÖRNYEZETBARÁT GAZDASÁGOS EGYSZERŰ TELEPÍTÉSÍVÓVÍZMINŐSÉG

• Ivóvíz és használati meleg víz (OTH engedély: GY/NEF/01001-2/2019)
• Csaptelepek és részeinek védelme
• Biofilm csökkentés csöveken (Legionella terjedése ellen)
• Közvetlen vízellátású háztartási készülékek
• Javítja a ruhák mosását a szálak vízkő mentesítésével és javítja a mosószer hatékonyságát
• Öntözés, víztartályok és hidegvíz visszacirkuláltató körök
• Medencék, csak a visszacirkuláltató körökhöz (speciális modell)
• Bojlerek és hőcserélők (szekunder kör)
• Napenergiával fűtött meleg víz rendszerek (szekunder kör)

Az EMI technológia az elektromágneses impulzusokkal 
(EMP) végzett fizikai vízkezelés legújabb tudományos 
kutatási eredményeiből származik.
A CNRS (Francia Nemzeti Tudományos Kutatóközpont) 
által végzett kutatások azt mutatják, hogy ezeknek a 
technológiáknak a hatékonysága olyan kulcsparamétereken 
múlik, mint a mágneses impulzusok frekvenciája, ezeknek 
az impulzusoknak kitettség ideje, a kezelőcella geometriája 
anyagminőség megválasztása, és a kezelendő víz 
keménysége.
Az EMI a Dropson által kifejlesztett szabadalmaztatott 
technológia, mely egy innovatív koncepcióban egyesül, 
ötvözve az optimális vízkövesedés gátló teljesítményhez 
szükséges összes lényeges paramétert.

• Gyárilag kalibrált kezelőcella az optimális folyadékáram / keménység arányos teljesítmény eléréséhez
• Kezelés az örvénykamra által keltett turbulens folyadékáramban
• Csúcsminőségű anyagok, melyek átengedik a mágneses hatásokat
• CAS (számítógéppel segített kiválasztás) méretező szoftver a megfelelő készülék kiválasztásához

Működési elv 
A lamináris vízáramot (1) turbulensé változtatja az 
örvénykamra (2). A többzónás elektronikus modul (3) 
vezérli a különböző mágneses impulzus generátorokat 
(4). Az impulzusokat speciális frekvencián generálják 
és közvetlenül a turbolens vízáramra (5) bocsájtják. 
A mágneses impulzusok és az örvénylésből származó 
kinetikus energia kristályosodást idéz elő a vízben 
szuszpendált kalcium és karbon ionok között. Az így 
képződő mikrokristályok nem lerakódó struktúrával 
rendelkeznek. Nem képesek megragadni semmilyen 
felületen, mivel már kikristályosodtak. Keresztüláramlanak 
a szerelvényeken anélkül, hogy lerakódnának és kiürülnek 
a csaptelepeken és csatornákon át (6).

Gyógyító hatás
Az EMI kezelés megtöri a víz kalcium-karbonát egyensúlyát az alábbiak szerint:
Ca(HCO3)2 > CaCO3 + H2CO3
Lefordítva ezt mindennapi szóhasználatba: Minden egyes kalcium-karbonát krisztallizációjakor egy szénsav 
molekula keletkezik. Ez a gyenge sav fokozatosan feloldja a szerelvényeken meglévő vízkövet.

Maradvány
A víz kalcium-karbonát egyensúlya mágneses mezőnek kitettség hiányában korlátozott ideig áll fennt. 
Tanulmányok szerint bizonyos laboratórium körülmények között a mágneses mező vízre gyakorolt hatásai 12 
nap elteltével megszűnnek.
Gyakorlati szempontból a vízkövesedés gátló hatás 100 óra, azaz 4 nap elteltével megszűnik. A Dropson 
javaslata szerint úgy kell méretezni a berendezést, hogy a kezelt víz minimum 60%-t kiengedjék egy 24-48 órás 
időszak során. Egyébként egy visszakeringető kör kiépítése szükséges, hogy a vizet visszajuttasuk a Dropson 
rendszerébe.

Tippek
A Dropson vízkövesedés gátló rendszerek 
kivételesen hatékonyak azoknál az 
alkalmazásoknál, melyeknél a készüléket a 
megfelelő teljesítményre méretezték. Mint 
minden technológiánál fontos, hogy ne lépjék 
át határaikat használat során. Kérjük, vegye 
fel a kapcsolatot irodánkkal, képviselőinkkel 
vagy tanácsadóinkkal, hogy meghatározza az 
igényeit.
Javasoljuk, ragaszkodjon hozzá, hogy 
készülékét, legyen az hideg vizes vagy használati 
meleg vizes, a Dropson CAS (számítógéppel 
segített kiválasztás) szoftverrel méretezzék meg 
a DTU 60.11 előírásai szerint. 

• Preventív és helyreállító hatású, fokozatosan feloldja a meglévő vízkövet.
• Nincs szükség sóra vagy egyéb fogyóanyagra. Nem keletkezik szennyvíz a működése közben.
• Nagyon kicsi a helyigénye és csak elektromos csatlakozásra van szükség, nem igényel csatorna          
 csatlakoztatást.
• Nem változtatja meg a víz összetételét. Alkalmas marad emberi fogyasztásra, állatok itatására, öntözésre.

Javasolt alkalmazások

Tulajdonságok és alkalmazási lehetőségek


