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Platnost od 19. 8. 2019
Ceny bez DPH

FILTRUJE mech. nečistoty
CHRÁNÍ před usazeninami
CHRÁNÍ před korozí

Chrání před usazeninami
a korozí z agresivní vody:

akční cena

1 499 Kč
Nástěnné kotle

Ohřívače TV

PATENTOVÁ
NO

Pračky

Myčky nádobí

IVAR CS, spol. s r.o.
Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

Tel.: +420 315 785 211-2
Fax: +420 315 785 213-4

info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

POLIFEMO

Dávkovač polyfosfátů a silikátů

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto letáčku a vyhrazuje
si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo
obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz

MADE IN ITALY

7 DŮVODŮ PRO POLIFEMO
Náplň polyfosfátů
s integrovaným sítkem
s POROZITOU 100 μm.
Dosatore di polifosfati
e silicati
Polyphosphates and
silicates doser

Cod. Ricarica
Cartridge Code

520152

TLAK VODY v systému
zajišťuje PLNÝ PRŮTOK
VNITŘKEM NÁDOBY

Kontrolujte oranžový plovák
Vyměňte náplň, jakmile se plovák objeví
v průhledítku nádoby označeném „REFILL“.

Zaručené dávkování a filtrování
Řízené a pravidelné dávkování

Dávkovač POLIFEMO se instaluje na přívodní potrubí
ke kotli, ohřívači vody, pračce a myčce nádobí a slouží
ke snížení tvorby usazenin. Polyfosfáty uvolňované
dávkovačem vytváří ochranný film, který snižuje riziko
tvorby koroze způsobené usazeninami.

Bezproblémové proudění
upravené vody

KOTEL

1 PŮSOBÍ PROTI USAZENINÁM.

KOTEL

2 OMEZUJE TVORBU KOROZE.
MECHANICKÉ NEČISTOTY
3 ZACHYCUJE
větší než 100 μm (= 0,1 mm).
ODOLNÝ A SPOLEHLIVÝ: mosazné víčko
4 JE
zajišťuje vysokou odolnost vůči vodním rázům.

KOTEL

KOTEL

MNOŽSTVÍ NÁPLNĚ: oranžový plovák
5 UKAZATEL
a průhledná nádobka dávkovače usnadňují kontrolu
a signalizují potřebu výměny náplně.

+ DÁVKOVÁNÍ FOSFÁTŮ A SILIKÁTŮ
6 FILTROVÁNÍ
je zaručeno ve všech 4 instalačních pozicích díky
řízenému proudění vody vnitřkem nádoby.

7

4 MONTÁŽNÍ POZICE: pro správnou
signalizaci ukazatele množství náplně se
doporučuje instalace ve vertikální pozici.

název

typ

kód

Proporcionální dávkovač
IVAR.POLIFEMO - 1/2”

IVAR.POLIFEMO

520150

akční cena
1 499 Kč

Náhradní náplň
- pro IVAR.POLIFEMO

IVAR.POLIFEMO NN

520152

460 Kč

