מערכת משולבת
מים טהורים/חמים/קרים
מבית אקוואטק

תעצמו את העיניים ,דמיינו את המטבח החדש שלכם.
דמיינו שיש בו ברז אחד המפיק מים טהורים ,גם רותחים וגם קרים.
והעיצוב של המטבח נשאר כמו שאתם אוהבים.
תפקחו את העיניים .בואו להגשים את החלום.
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בונים או משפצים מטבח חדש?
מזל טוב ,תתחדשו!
אנו באקוואטק מבינים שכל תהליך של בניה או שיפוץ הוא תהליך מורכב
ורגיש .לכן ,אנו שמים דגש על עמידה בלוחות זמנים ועבודה מקצועית
ונקיה .כדי שאתם תוכלו להתרכז בהגשמת החלום שלכם.
אקוואטק מציגה:

המילה האחרונה בתחום המים
מערכת המספקת מים טהורים ובריאים ,שעברו תהליך אוסמוזה הפוכה ,גם
קרים וגם רותחים .למערכת ברז אחד אותו אפשר לבחור ממבחר הברזים
המעוצבים .שאר מרכיבי המערכת מותקנים באופן נסתר מתחת לכיור.
מעכשיו לא תצטרכו בר מים התופס מקום על השיש .מערכת מים יעילה
ואלגנטית השומרת על עיצוב המטבח ומשאירה לכם הרבה מקום פנוי על
משטח העבודה.
מים טהורים ,קרים או רותחים ,ישירות מברז המטבח שלכם.

קצת על אקוואטק:
כבר  27שנה שהלקוחות שלנו שותים מים טהורים ,טובים ובריאים יותר.
אקוואטק פועלת משנת  1993בתחום המים בישראל.
בין המוצרים שלנו אפשר למצוא מערכות טיהור מים  -אוסמוזה הפוכה  -לבית ולתעשייה ,מערכות ריכוך מים ומניעת אבנית ,ברי
מים ,קולרים מסננים ועוד.
בין לקוחותינו  -בתים פרטיים ,מוסדות רפואיים ומפעלי תעשייה בארץ ובעולם.
לאקוואטק צוות טכנאים אדיב ומיומן בפריסה ארצית ומחלקת שירות לקוחות הזמינה לטפל בכל פניה.

מים טהורים

מים רותחים

מים קרים

התקנה
נסתרת

הקפדה על לוחות
זמנים

התקנה מקצועית
ונקיה
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רכיבי המערכת
אוסמוזה הפוכה
מערכת אוסמוזה הפוכה תוצרת ארה"ב בעלת חמישה שלבי סינון שונים המסוגלת לספק עד  200ליטר מים טהורים ליום .המערכת כוללת ממברנה
המוציאה וירוסים וחיידקים מהמים ומיכל אגירה בנפח  6-8ליטר.
כל מרכיבי המערכת מאושרים ומתאימים לשימוש במערכות אוסמוזה הפוכה.
תהליך הסינון במערכת אוסמוזה הפוכה:
בשלב הראשון המים עוברים דרך סנן פוליפרופילן ברמת סינון של  5מיקרון .בשלב זה מסתננים חול וחלודה ,לכלוך גס ומוצקים מרחפים.
בשלב השני עוברים המים דרך סנן פחם פעיל מגורען הסופח אליו כלור ,ריחות רעים וטעמי לוואי.
בשלב השלישי המים מפעפעים דרך ממברנה ברמת סינון של אלפית המיקרון ( 0.001מיקרון) ובה
מסולקים אבנית ,מתכות כבדות ,חומרי הדברה ,דשנים ,רעלים ועוד .המים הנקיים נאגרים במיכל אגירה
סטרילי.
בשלב הרביעי המים עוברים דרך סנן "פוליש" המשביח את טעם המים.
מידות:
גובה 40 :ס"מ
רוחב 40 :ס"מ
רוחב 12 :ס"מ
תקינות המערכת:
המערכת עומדת בתקן הישראלי המחמיר 5452
המערכת עומדת בתקן  NFSהאמריקאי
המערכת עומדת בתקן  FDAהאמריקאי

יחידת חימום
מתקן נוח לשימוש ,אמין במיוחד המפיק מים רותחים בהספק גבוה.
התקנה תת כיורית השומרת על שיש "נקי" ,חוסכת במקום עבודה ושומרת על קו אלגנטי ומרשים למטבח
הביתי והמשרדי.
טמפרטורת המים 96 :מעלות
כולל ברז מזיגה כפול (מים קרים ומים רותחים) במגוון צבעים מרהיבים!
המערכת מיוצרת בארה"ב.
מידות:
גובה 28 :ס"מ
רוחב 14 :ס"מ
עומק 17.5 :ס"מ

יחידת קירור
יחידת קירור להתקנה תת כיורית המפיקה מים קרים וצלולים.
אידיאלי לבתי פרטים ,למשרדים ,חדרי ישיבות ועוד.
תקנים ואישורים:
תקן ארופאי CE
תו תקן ת"י  900ממכון התקנים הישראלי.
מידות:
גובה 33 :ס"מ
רוחב 33 :ס"מ
עומק 33 :ס"מ
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כבר  27שנה שהלקוחות שלנו נהנים ממים טהורים ,טובים ובריאים יותר.
הצטרפו גם אתם.
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