Cégünk, az 1995-ben alapított Dinax Kft. évtizedes tapasztalatokkal áll Vásárlói rendelkezésére. Tevékenységünket
az MSZ EN ISO 9001:2001 előírásai szerint végezzük.
Vezérelvünk: Szolgáltatás a VEVŐ megelégedésére.
Termékeink döntő többségét saját üzemünkben állítjuk elő. Vegyészmérnökeink több évtizedes gyártási tapasztalata
van segítségünkre abban is, hogy körültekintően ellenőrzött minőségű és OTH-engedéllyel rendelkező szereket hozzunk forgalomba.
Termékeink átfogják a vízkezelés teljes palettáját: a közüzemi és magán medencék, pezsgőfürdők vegyszerezési eljárásai mellett megoldást kínálunk a háztartási víztisztításra és ipari méretű vízkezelési problémákra is. Mezőgazdasági üzemek számára és szennyvíztisztításra környezetbarát, biológiai készítményeket ajánlunk.
A háztartási- és ipari vízkezelésben alkalmazott berendezéseink ÉME engedéllyel rendelkeznek.
Cégünk a STENNER PUMP Co. kijelölt viszonteladója és szakszervize.

Elérhetőségeink:
Sárga rózsa utcai üzlethelyiség
• kis és nagykereskedelmi kiszolgálás,
• állandó raktárkészlet
• szaktanácsadás
Cím: 1163 Budapest, Sárga rózsa utca 13/b
Tel/fax: 06 1 403 0937, fax: 06 1 402 0877
honlap: www.dinax.hu, e-mail: dinax@dinax.hu
Kistarcsa: Gyártóüzem
• termékeink gyártása itt történik
Cím: 2143 Kistarcsa, Hrsz.:0260/48
Tel/fax: 06 1 403 0937, fax: 06 1 402-0877
Kistarcsa: Dinax Vízvizsgáló Laboratórium
• Akkreditált laboratóriumunk engedélyszáma:
NAT-1-1636/2010
• beszállított és akkreditált mintavételezéssel
vett vízminták kémiai
és mikrobiológiai vizsgálata
• vegyszerek belső minőségellenőrzése
Cím: 2143 Kistarcsa, Hrsz.: 0260/48
Tel/fax: 06 1 403 0937, fax: 06 1 402 0877
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termékeink
kiszerelése

Csomagolóanyagok folyékony és géles anyagokhoz
BETÉTDÍJAS VISSZAVÁLTHATÓ GÖNGYÖLEGEK

1000 kg-os IBC-tartály

EUR raklap (fa)

EUR raklap (műanyag)

10-12 kg-os kanna

20-25 kg-os kanna

NEM VISSZAVÁLTHATÓ GÖNGYÖLEGEK

5 kg-os kanna

3 kg-os kanna

1 kg-os flakon

0,5 kg-os flakon

Csomagolóanyagok szilárd anyagokhoz
BETÉTDÍJAS VISSZAVÁLTHATÓ GÖNGYÖLEGEK

50 kg-os műanyag hordó

25 kg-os műanyag hordó

NEM VISSZAVÁLTHATÓ GÖNGYÖLEGEK

10 kg-os vödör
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5 kg-os vödör

1 kg-os műanyag
doboz

0,5 kg-os
műanyag doboz

vízvizsgáló
laboratórium

Akkreditált vízvizsgáló laboratóriumunk 2010-ben kezdte meg működését.
A laboratórium szolgáltatásai segítségével a vízkezelés kezdeti lépését, a víz minőségének és összetételének megismerését is megvalósítjuk. Az elkészült vízanalízis alapján konkrét vízkezelési javaslatot teszünk partnereinknek.
A laboratóriumi tevékenységet is, csakúgy mint cégünk egész tevékenységét az MSZ EN ISO 9001:2001 előírásai
szerint végezzük.
Igénybe vehető vizsgálati csomagok:
FÜRDŐVÍZ-VIZSGÁLATOK (37/1996. (X.18.) NM rendelet szerint)
• Fürdővíz kémiai alapvizsgálat (pH, ammónium, nitrit, nitrát, KOI ps, klorid, lúgosság, keménység)
• Fürdővíz bakteriológiai alapvizsgálat (E.coli, összes coccus szám)
• Kiegészítő bakteriológiai vizsgálatok
IVÓVÍZ-VIZSGÁLATOK (201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint)
• Ivóvíz kémiai alapvizsgálat (pH-érték, szulfát, vezetőképesség, lúgosság, kémiai oxigénigény (KOI), összes
keménység, ammónium, kálcium, nitrit, magnézium, nitrát, vas, klorid, mangán)
• Ivóvíz bakteriológiai alapvizsgálat (Heterotróf összcsíraszám 22°C, 37°C, E.coli, Coliform)
Akkreditált vizsgálati paraméterek:
Alumínium
Ammónium
Bepárlási maradék
Fajlagos elektromos
vezetőképesség
Fluorid
Foszfát
Hidrogénperoxid
Kalcium
Klórdioxid

Klorid
Klorit
KOI ps
Lúgosság és savasság
Magnézium
Mangán
Nitrát
Nitrit
Oldott oxigén
Összes keménység

1163 Budapest, Sárga rózsa utca 13/b
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Összes klór
Összes oldottanyag-tartalom
p- és m-lúgosság
pH-érték
Szabad aktív klór
Szén-dioxid
Szilícium-dioxid
Szulfát
Szulfid
Vas
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strandok,
élmény- és
gyógyfürdők,
uszodák

uszodavíz-kezelés

Általános szerek
Fertőtlenítőszerek
DEWAN®-50 _ folyadék
klórmentes (aktív oxigénes) uszodavíz-fertõtlenítõszer elsõsorban közületi felhasználóknak*
Adagolószivattyúval történő beadagolással. Szem- és bőrkímélő hatása miatt igényes fürdőknek, wellness-hoteleknek,
babaúszásokhoz ajánljuk. A gyógyvíz összetételét nem változtatja meg, ezért töltő-ürítő medencék fertőtlenítésére
is alkalmazható. Magas ammónia-tartalmú vizek esetében is használható. Széles spektrumú fer tőtlenítőszer, hatékony
a Pseudomonas Aeruginosa, a Staphilococcus Aureus és a Legionella baktériumokkal szemben is, ezek megjelenésekor időszakos fertőtlenítésre is használható.
Kiszerelés: 10 és 25 kg-os visszaváltható kanna, 1000 kg-os IBC-tartály

DEWAN®-35 _ folyadék
klórmentes (aktív oxigénes) uszodavíz-fertõtlenítõszer közületi és lakossági felhasználóknak*
A DEWAN®-50-nel megegyező hatású, de kisebb koncentrációjú készítmény, melyet lakossági felhasználásra is ajánlunk. Adagolószivattyúval történő beadagolással.
Kiszerelés: 10 és 25 kg-os visszaváltható kanna, 1000 kg-os IBC-tartály

STABOX® _ folyadék
klórmentes (aktív oxigénes) kiegészítõ vegyszer klórmentes fertõtlenítés mellé*
Nagy terhelésû közületi medencék esetén a szûrõ elõtti beadagolásra ajánljuk – kizárólag a Dewan folyékony termékekkel együtt alkalmazható!
Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna, 1000 kg-os IBC-tartály

DINAX® KLORIN F _ folyadék
uszodavíz-fertõtlenítõszer*
150 g/l nátrium-hipoklorit hatóanyag-tartalmú fertőtlenítőszer, mely a gyártási eljárás miatt nehezebben bomlik és
kevésbé kristályosodik az általánosan alkalmazott hasonló szereknél. Kifejezetten uszodai felhasználásra kifejlesztve, vegyszeradagoló-szivattyúval történő beadagolásra. A kristályosodás elleni kezelés miatt használata során
a vegyszer-adagoló automatikákban ritkábban tapasztalható meghibásodás, a csővezetékekben pedig eltömődés.
Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna, 1000 kg-os IBC-tartály

DINAX® KLORIN F DINADOX ADALÉKKAL _ folyadék
uszodavíz-fertõtlenítõszer klórmentes kiegészítõ adalékkal*
A DINAX® KLORIN F továbbfejlesztett változata. Az adalékanyag segítségével magasabb klórszinten sincs klórszaga
a medencének. A DINADOX® adalék kiszélesíti a fertőtlenítés spektrumát.
Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna, 1000 kg-os IBC-tartály

DINAX® HYPOX F _ folyadék
klór tartalmú uszodavíz-fertõtlenítõszer*
Folyékony, 90 g/l nátrium-hipoklorit hatóanyag tartalmú fertõtlenítõszer, adagolóberendezéssel történõ alkalmazásra.
Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna, 1000 kg-os IBC-tartály

DINADOX® A+B _ folyadék és granulátum – két komponens!
klórmentes (aktív oxigénes) kiegészítő vegyszer klóros fertőtlenítés mellé
Kiváló algaölő hatású, biofilm leoldó képességű kiegészítő fertőtlenítőszer, melynek adagolása mellett a klórszükséglet lecsökken, a szabad aktív klórszint 0.25-0.3 mg/l-en tartható a medencevízben. Használatával a klórirritáció és az ún. uszodaszag jelentősen csökkenthető.
Kiszerelés: 20 kg-os visszaváltható kanna

* A vegyszert biztonságosan alkalmazza! Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!
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pH-beállító szerek
DINAX® MÍNUSZ F _ folyadék
az uszodavíz pH-értékét csökkentő folyadék
Elsősorban közüzemi medencékhez, illetve adagolószivattyúval ellátott magánmedencékhez ajánljuk. 35-37% kénsav
tartalmú szer, mely kiválóan alkalmas adagolószivattyúval történő adagolásra. (TIPP: Az ennél magasabb koncentrációjú szerek tönkretehetik az adagolószivattyúkat!) l Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna, 1000 kg-os IBC-tartály
DINAX® HIDROMÍNUSZ F _ folyadék
az uszodavíz pH-értékét csökkentő folyadék
Közüzemi medencék pH-értékének csökkentésére szolgál. Adagolása kizárólag mérőműszeres adagolóberendezéssel történhet. l Kiszerelés: 20 kg-os visszaváltható kanna, 1000 kg-os IBC-tartály
DINAX® PLUSZ F _ folyadék
az uszodavíz pH-értékét növelő folyadék
Magán és közüzemi fürdők vizének pH-érték növelésére szolgáló folyadék. Vegyszeradagoló-szivattyúval jól szabályozható, hatása egyszerűen mérhető. l Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna

uszodavíz-kezelés

strandok
élmény- és
gyógyfürdők
uszodák

Pelyhesítőszerek
DINAX® FLOCK F _ folyadék
uszodavíz-pelyhesítő folyadék közösségi medencékhez
A pelyhesítőszer segítségével könnyebben tudjuk biztosítani az áttetsző, kristálytiszta vizet. Opálosodás esetén mindenképp, de a nagy forgalmú medencék számára megelőzés jelleggel folyamatos adagolásra is ajánlott termék.
Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna

DINAX® FLOCK P _ granulátum
uszodavíz-pelyhesítő granulátum
Bármely fertőtlenítőszer mellett használható pelyhesítőszer a medencevíz gyorsabb tisztulásának elősegítésére.
Kiszerelés: 0,5 kg-os doboz, 5 kg-os vödör

Algamentesítés
ALGI-CID _ folyadék
algásodás-megelőző szer, algamentesítő*
Kiemelkedően széles spektrumú, hatékony algásodás-megelőző szer. Heti, illetve kétheti adagolásával a problémás medencékben megelőzhető az algásodás kialakulása. Minden pH-értéken hatásos. Nagy koncentrációban adagolva sem
okoz habképződést. Klórmentes szerek mellett is alkalmazható.
Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 3 és 5 kg-os kanna, 20 kg-os visszaváltható kanna

CHLORALGIN – folyadék
algásodás-megelőző szer, algamentesítő*
Széles spektrumú algásodás-megelőző szer. Heti, illetve kétheti adagolásával a problémás medencékben megelőzhető az algásodás kialakulása. l Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 3 és 5 kg-os kanna, 20 kg-os visszaváltható kanna

ALGA-SOKK® P – granulátum
uszodavíz-fertőtlenítő klórgranulátum*
A medence fenekére szórva az ott megjelenő algát a fugákból is nagy hatékonysággal elpusztítja. Az algák elszaporodása esetén a medencevíz szabad-aktív klórkoncentrációjának hirtelen megemelését lehet vele előidézni (pl.
éjszakai klórsokk).
Kiszerelés: 0.5 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör, 25 és 50 kg-os visszaváltható hordó

* A vegyszert biztonságosan alkalmazza! Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!
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szállodák,
panziók,
wellnesslétesítmények

uszodavíz-kezelés

Általános szerek
Fertőtlenítőszerek
DEWAN®-35 _ folyadék
klórmentes (aktív oxigénes) uszodavíz-fertőtlenítőszer közületi és lakossági felhasználóknak*
A DEWAN®-50-nel megegyező hatású, de kisebb koncentrációjú készítmény, melyet lakossági felhasználásra is
ajánlunk, adagolószivattyúval történő beadagolással. Szem- és bőrkímélő hatása miatt igényes fürdőknek, wellnesshoteleknek, babaúszásokhoz ajánljuk. A gyógyvíz összetételét nem változtatja meg, ezért töltő-ürítő medencék fertőtlenítésére is alkalmazható. Magas ammónia-tartalmú vizek esetében is használható. Széles spektrumú fertőtlenítőszer,
hatékony a Pseudomonas Aeruginosa, a Staphilococcus Aureus és a Legionella baktériumokkal szemben is, ezek
megjelenésekor időszakos fertőtlenítésre is használható. l Kiszerelés: 10 és 25 kg-os visszaváltható kanna, 1000 kg-os IBC-tartály
_ folyadék
®

DEWAN -18

klórmentes (aktív oxigénes) uszodavíz-fertőtlenítőszer lakossági felhasználóknak*
A DEWAN®-50 adagolás-könnyített változata, melyet kismedencék, pezsgőkádak, jacuzzik fertőtlenítésére fejlesztettünk ki. A szer minden olyan fürdőmedencéhez használható, amely vízforgató és szűrő-rendszerrel van ellátva. Perisztaltikus szivattyúval adagolandó. Felületek fertőtlenítésére is alkalmazható. Széles spektrumú fertőtlenítőszer.
Kiszerelés: 10 és 25 kg-os visszaváltható kanna, 1000 kg-os IBC-tartály

DINAX® KLORIN F _ folyadék
uszodavíz-fertőtlenítőszer*
150 g/l nátrium-hipoklorit hatóanyag-tartalmú fertőtlenítőszer, mely a gyártási eljárás miatt nehezebben bomlik és
kevésbé kristályosodik az általánosan alkalmazott hasonló szereknél. Kifejezetten uszodai felhasználásra kifejlesztve, vegyszeradagoló-szivattyúval történő beadagolásra. A kristályosodás elleni kezelés miatt használata során
a vegyszer-adagoló automatikákban ritkábban tapasztalható meghibásodás, a csővezetékekben pedig eltömődés.
Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna, 1000 kg-os IBC-tartály

DINAX® KLORIN F DINADOX ADALÉKKAL _ folyadék
uszodavíz-fertõtlenítõszer klórmentes kiegészítõ adalékkal*
A DINAX® KLORIN F továbbfejlesztett változata. Az adalékanyag segítségével magasabb klórszinten sincs klórszaga a medencének. A DINADOX® adalék kiszélesíti a fertőtlenítés spektrumát. l Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna, 1000 kg-os IBC-tartály
DINADOX® A+B _ folyadék és granulátum – két komponens!
klórmentes (aktív oxigénes) kiegészítő vegyszer klóros fertőtlenítés mellé
Kiváló algaölő hatású, biofilm leoldó képességű kiegészítő fertőtlenítőszer, melynek adagolása mellett a klórszükséglet lecsökken, a szabad aktív klórszint 0.25-0.3 mg/l-en tartható a medencevízben. Használatával a klórirritáció és az ún. uszodaszag jelentősen csökkenthető. l Kiszerelés: 20 kg-os visszaváltható kanna

BLUE SUPER TABS T _ 200 g-os tabletta
200 grammos, klór tartalmú, kombinált uszodavíz-fertőtlenítő tabletta, három az egyben*
Fertőtlenítő, algagátló, pelyhesítő tabletta, amely kis mértékben a pH-értéket is csökkenti. Egyszerű használata
miatt 40-50 m3 vízmennyiségig ajánljuk fertőtlenítésre, a szkimmerbe vagy az úszó tabletta-beoldóba helyezve.
Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör, 25 és 50 kg-os visszaváltható hordó

STABIL KLÓR T _ 200 g-os tabletta
klór tartalmú uszodavíz-fertőtlenítő tabletta*
Lassan, egyenletesen oldódó, szabad aktív klór tartalmú uszodavíz-fertőtlenítő szer. Alkalmazása: úszó tablettabeoldó segítségével, 40 m3-es medenceméretig. l Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör

ALGA-SOKK® P _ granulátum
uszodavíz-fertőtlenítő klórgranulátum*
Alkalmazása: a granulátum segítségével a medence feltöltésekor a kezdő fertőtlenítőszer-koncentráció létrehozása
könnyedén megoldható. A koncentráció fenntartására a tablettás termékeket javasoljuk.
Kiszerelés: 0,5 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör, 25 és 50 kg-os visszaváltható hordó
* A vegyszert biztonságosan alkalmazza! Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!
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pH-beállító szerek
DINAX® MÍNUSZ F _ folyadék
az uszodavíz pH-értékét csökkentő folyadék
Elsősorban közüzemi medencékhez, illetve adagolószivattyúval ellátott magánmedencékhez ajánljuk. 35-37% kénsav
tartalmú szer, mely kiválóan alkalmas adagolószivattyúval történő adagolásra. (TIPP: Az ennél magasabb koncentrációjú szerek tönkretehetik az adagolószivattyúkat!)
Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna, 1000 kg-os IBC-tartály

DINAX® MÍNUSZ P _ granulátum
az uszodavíz pH-értékét csökkentő granulátum
Elsősorban magánmedencék vizének pH-csökkentéséhez ajánljuk. Jól oldódó granulátum, használata egyszerű, közvetlenül a medencevízbe szórható, adagolása könnyen kiszámítható. l Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör, 25 kg-os zsák
DINAX® PLUSZ F _ folyadék

uszodavíz-kezelés

strandok
élmény- és
gyógyfürdők
uszodák

az uszodavíz pH-értékét növelő folyadék
Magán és közüzemi fürdők vizének pH-érték növelésére szolgáló folyadék. Vegyszeradagoló-szivattyúval jól szabályozható, hatása egyszerűen mérhető.
Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna

Pelyhesítőszerek
DINAX® FLOCK F _ folyadék
uszodavíz-pelyhesítő folyadék közösségi medencékhez
A pelyhesítőszer segítségével könnyebben tudjuk biztosítani az áttetsző, kristálytiszta vizet. Opálosodás esetén mindenképp, de a nagy forgalmú medencék számára megelőzés jelleggel folyamatos adagolásra is ajánlott termék.
Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna

Algamentesítés
ALGI-CID _ folyadék
algásodás-megelőző szer, algamentesítő*
Kiemelkedően széles spektrumú, hatékony algásodás-megelőző szer. Heti, illetve kétheti adagolásával a problémás medencékben megelőzhető az algásodás kialakulása. Minden pH-értéken hatásos. Nagy koncentrációban adagolva sem
okoz habképződést. Klórmentes szerek mellett is alkalmazható.
Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 3 és 5 kg-os kanna, 20 kg-os visszaváltható kanna

CHLORALGIN – folyadék
algásodás-megelőző szer*
Széles spektrumú algásodás-megelőző szer. Heti, illetve kétheti adagolásával a problémás medencékben megelőzhető az algásodás kialakulása.
Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 3 és 5 kg-os kanna, 20 kg-os visszaváltható kanna

ALGA-SOKK® P – granulátum
uszodavíz-fertőtlenítő granulátum*
A medence fenekére szórva az ott megjelenő algát a fugákból is nagy hatékonysággal elpusztítja. Az algák elszaporodása esetén a medencevíz szabad-aktív klórkoncentrációjának hirtelen megemelését lehet vele előidézni (pl.
éjszakai klórsokk).
Kiszerelés: 0.5 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör, 25 és 50 kg-os visszaváltható hordó

* A vegyszert biztonságosan alkalmazza! Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

1163 Budapest, Sárga rózsa utca 13/b

www.dinax.hu

Telefon: 06 1 403 0937

dinax@dinax.hu
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magánmedencék

uszodavíz-kezelés

Általános szerek
Fertőtlenítőszerek
DEWAN®-35 _ folyadék
klórmentes (aktív oxigénes) uszodavíz-fertőtlenítőszer közületi és lakossági felhasználóknak*
Prémium kategóriás klórmentes fertőtlenítőszer igényes vásárlók részére. Nagyobb méretű magánmedencékhez
ajánljuk, szem- és bőrkímélő hatása miatt különösen kisgyermekes családok és klórallergiások számára. Széles
spektrumú fertőtlenítőszer, adagolószivattyúval történő beadagolásra. l Kiszerelés: 10 és 25 kg-os visszaváltható kanna
_ folyadék
®

DEWAN -18

klórmentes (aktív oxigénes) uszodavíz-fertőtlenítőszer lakossági felhasználóknak*
A DEWAN®-35 adagolás-könnyített változata, melyet kismedencék, pezsgőkádak, jacuzzik fertőtlenítésére fejlesztettünk ki. A szer minden olyan fürdőmedencéhez használható, amely vízforgató és szűrő-rendszerrel van ellátva.
Perisztaltikus szivattyúval adagolandó. Felületek fertőtlenítésére is alkalmazható. Széles spektrumú fertőtlenítőszer, a DEWAN®-35 minden előnyével. l Kiszerelés: 10 és 25 kg-os visszaváltható kanna

DEWAN®-20 T _ 200 g-os tabletta
klórmentes (aktív oxigénes) uszodavíz-fertőtlenítő tabletta*
Elsősorban magánhasználatú medencékhez (50 m3-es medenceméretig) ajánljuk azoknak, akik szeretnék elkerülni a klór használatát. A fertőtlenítőszer kezdő koncentrációjának létrehozásához granulátum formájában is kapható (DEWAN®-20 P). ALGI-CID algamentesítővel együtt használandó. l Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 5 kg-os vödör
_ folyadék
®

DINAX KLORIN F

uszodavíz-fertőtlenítőszer*
150 g/l nátrium-hipoklorit hatóanyag-tartalmú fertőtlenítőszer, mely a gyártási eljárás miatt nehezebben bomlik és
kevésbé kristályosodik az általánosan alkalmazott hasonló szereknél. A kristályosodás elleni kezelés miatt használata során a vegyszer-adagoló automatikákban ritkábban tapasztalható meghibásodás, a csővezetékekben pedig
eltömődés. Vegyszeradagoló-szivattyúval történő beadagolásra. l Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna
DINAX® KLORIN F DINADOX ADALÉKKAL _ folyadék
uszodavíz-fertõtlenítõszer klórmentes kiegészítõ adalékkal*
A DINAX® KLORIN F továbbfejlesztett változata. Az adalékanyag segítségével magasabb klórszinten sincs klórszaga a medencének. A DINADOX® adalék kiszélesíti a fertőtlenítés spektrumát. l Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható
kanna, 1000 kg-os IBC-tartály

BLUE SUPER TABS T _ 200 g-os tabletta
200 grammos, klór tartalmú, kombinált uszodavíz-fertőtlenítő tabletta, három az egyben*
Fertőtlenítő, algagátló, pelyhesítő tabletta, amely kis mértékben a pH-értéket is csökkenti. Egyszerű használata
miatt magánmedencékhez ajánljuk 40-50 m3 vízmennyiségig, a szkimmerbe vagy az úszó tabletta-beoldóba helyezve.
Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör

STABIL KLÓR T _ 200 g-os tabletta
klór tartalmú uszodavíz-fertőtlenítő tabletta*
Lassan, egyenletesen oldódó, szabad aktív klór tartalmú uszodavíz-fertőtlenítő szer. Alkalmazása: elsősorban lakossági felhasználóknak; úszó tablettabeoldó segítségével; 40 m3-es medenceméretig. Időszakosan kezelés nélkül maradó medencék (pl. nyaralás esetén) ideális fertőtlenítőszere. l Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör

* A vegyszert biztonságosan alkalmazza! Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!
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pH-beállító szerek
DINAX® MÍNUSZ F _ folyadék
az uszodavíz pH-értékét csökkentő folyadék
Adagolószivattyúval ellátott magánmedencékhez ajánljuk. 35-37% kénsav tartalmú szer, mely kiválóan alkalmas
adagolószivattyúval történő adagolásra. (TIPP: Az ennél magasabb koncentrációjú szerek tönkretehetik az adagolószivattyúkat!). l Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna

DINAX® MÍNUSZ P _ granulátum
az uszodavíz pH-értékét csökkentő granulátum
Elsősorban magánmedencék vizének pH-csökkentéséhez ajánljuk. Jól oldódó granulátum, használata egyszerű, közvetlenül a medencevízbe szórható, adagolása könnyen kiszámítható. l Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör, 25 kg-os zsák

DINAX® PLUSZ P _ granulátum
az uszodavíz pH-értékét növelő granulátum
Magán és közüzemi fürdők vizének pH-érték növeléséhez ajánljuk. Jól oldódó granulátum.

uszodavíz-kezelés

strandok
élmény- és
gyógyfürdők
uszodák

Kiszerelés: 0,5 és 1 kg-os doboz, 5 kg-os vödör

Pelyhesítőszerek
DINAX® FLOCK F 100 ML _ folyadék
uszodavíz-pelyhesítő folyadék lakossági medencékhez
Adagoláskönnyítő kiszerelésben – használat előtt hígítandó! A szer a vízforgató rendszer szűrői által átengedett lebegő
szennyeződések pelyhesítésére szolgál. Alkalomszerűen, opálosság esetén kell a hígítás után a fürdővízhez önteni.
Kiszerelés: 1 l-es flakon (100 ml), további kapható kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna

Algamentesítés
ALGI-CID _ folyadék
algásodás-megelőző szer, algamentesítő*
Kiemelkedően széles spektrumú, hatékony algásodás-megelőző szer. Heti, illetve kétheti adagolásával a problémás
medencékben megelőzhető az algásodás kialakulása. Minden pH-értéken hatásos. Nagy koncentrációban adagolva sem okoz habképződést. Klórmentes szerek mellett is alkalmazható.
Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 3 és 5 kg-os kanna, 20 kg-os visszaváltható kanna

CHLORALGIN – folyadék
algásodás-megelőző szer*
Széles spektrumú algásodás-megelőző szer. Heti, illetve kétheti adagolásával a problémás medencékben megelőzhető az algásodás kialakulása. l Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 3 és 5 kg-os kanna, 20 kg-os visszaváltható kanna

ALGA-SOKK® P – granulátum
uszodavíz-fertőtlenítő klórgranulátum*
A medence fenekére szórva az ott megjelenő algát a fugákból is nagy hatékonysággal elpusztítja. Az algák elszaporodása esetén a medencevíz szabad-aktív klórkoncentrációjának hirtelen megemelését lehet vele előidézni (pl.
éjszakai klórsokk). l Kiszerelés: 0,5 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör

* A vegyszert biztonságosan alkalmazza! Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

1163 Budapest, Sárga rózsa utca 13/b

www.dinax.hu

Telefon: 06 1 403 0937
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pezsgőkádak,
idény jellegű
kerti
medencék
Általános szerek

uszodavíz-kezelés

Fertőtlenítőszerek
DEWAN®-18 _ folyadék
klórmentes (aktív oxigénes) uszodavíz-fertőtlenítőszer lakossági felhasználóknak*
A DEWAN®-50 adagolás-könnyített változata, melyet kismedencék, pezsgőkádak, jacuzzik fertőtlenítésére fejlesztettünk ki. A szer minden olyan fürdőmedencéhez használható, amely vízforgató és szűrő-rendszerrel van ellátva. Perisztaltikus szivattyúval adagolandó. Felületek fertőtlenítésére is alkalmazható. Széles spektrumú fertőtlenítőszer.
Kiszerelés: 10 és 25 kg-os visszaváltható kanna

DEWAN®-7 _ folyadék
klórmentes (aktív oxigénes) uszodavíz-fertőtlenítőszer kismedencékhez*
A DEWAN®-50 termékcsalád pezsgőfürdőkhöz kifejlesztett változata. Lakossági felhasználók számára elsősorban
kismedencékhez és pezsgőmedencékhez ajánljuk. Széles spektrumú fertőtlenítőszer.
Kiszerelés: 10 kg-os visszaváltható kanna

DEWAN®-20 WP _ 20 g-os tabletta
klórmentes (aktív oxigénes) pezsgőfürdő-fertőtlenítő tabletta*
Pezsgőfürdők, jacuzzi-medencék fertőtlenítésére ajánljuk azoknak, akik szeretnék elkerülni a klór használatát. ALGICID algamentesítővel együtt használandó. l Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 5 kg-os vödör
DINAX® AQUABRÓM WP _ 20 g-os tabletta
lassan oldódó brómtabletta pezsgőfürdők fertőtlenítésére*
Semleges kémhatású, 92%-os brómtartalmú fertőtlenítőszer, mely hosszú ideig biztosítja a megfelelő brómtartalmat
a medence vizében. Beltéri medencékhez és masszázskádakhoz ajánljuk. l Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 5 kg-os vödör
ALGA-SOKK® WP 2 g-os _ 2 g-os tabletta
klórtartalmú vízfertőtlenítő tabletta*
Elsősorban lábmosókba, ciszternákba, felfújható gyermek pancsolókba (csak tablettabeoldóval!) ajánljuk.
Kiszerelés: 1 kg-os doboz (500 db/doboz)

ALGA-SOKK® P _ granulátum
uszodavíz-fertőtlenítő klórgranulátum*
Alkalmazása: a granulátum segítségével a medence feltöltésekor a kezdő fertőtlenítőszer-koncentráció létrehozása
könnyedén megoldható. A koncentráció fenntartására a tablettás termékeket javasoljuk.
Kiszerelés: 0,5 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör

BLUE SUPER TABS WP _ 20 g-os tabletta
20 grammos, klór tartalmú, kombinált pezsgőfürdő-fertőtlenítő tabletta, három az egyben*
Egyszerű használata miatt pezsgőfürdők, jacuzzi medencék és idényjellegű kisebb medencék fertőtlenítéséhez
ajánljuk kb. 10 m3-es méretig. Fertőtlenítő, algagátló, pelyhesítő hatású tabletta, amely kis mértékben a pH-értéket is csökkenti. A tablettát a szkimmerbe vagy az úszó tabletta-beoldóba kell behelyezni.
Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 5 kg-os vödör

* A vegyszert biztonságosan alkalmazza! Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!
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pH-beállító szerek
DINAX® MÍNUSZ P _ granulátum
az uszodavíz pH-értékét csökkentő granulátum
Elsősorban magánmedencék vizének pH-csökkentéséhez ajánljuk. Jól oldódó granulátum, használata egyszerű, közvetlenül a medencevízbe szórható, adagolása könnyen kiszámítható. l Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör, 25 kg-os zsák
DINAX® PLUSZ P _ granulátum
az uszodavíz pH-értékét csökkentő granulátum
Magán és közüzemi fürdők vizének pH-érték növeléséhez ajánljuk. Jól oldódó granulátum.
Kiszerelés: 0,5 és 1 kg-os doboz, 5 kg-os vödör, 25 kg-os zsák

Pelyhesítőszerek
DINAX® FLOCK F 100 ML _ folyadék

uszodavíz-kezelés

strandok
élmény- és
gyógyfürdők
uszodák

uszodavíz-pelyhesítő folyadék lakossági medencékhez
Adagoláskönnyítő kiszerelésben – használat előtt hígítandó! A szer a vízforgató rendszer szűrői által átengedett lebegő szennyeződések pelyhesítésére szolgál. Alkalomszerűen, opálosság esetén kell a hígítás után a fürdővízhez
önteni. l Kiszerelés: 1 l-es flakon (100 ml)

Algamentesítés
ALGI-CID _ folyadék
algásodás-megelőző szer, algamentesítő*
Kiemelkedően széles spektrumú, hatékony algásodás-megelőző szer. Rendszeres adagolásával megelőzhető az
algásodás kialakulása. Minden pH-értéken hatásos, nagy koncentrációban adagolva sem okoz habképződést. Klórmentes szerek mellett is alkalmazható. l Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 3 és 5 kg-os kanna, 20 kg-os visszaváltható kanna

CHLORALGIN – folyadék
algásodás-megelőző szer*
Széles spektrumú algásodás-megelőző szer. Heti, illetve kétheti adagolásával a problémás medencékben megelőzhető az algásodás kialakulása. l Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 3 és 5 kg-os kanna, 20 kg-os visszaváltható kanna

ALGA-SOKK® P – granulátum
uszodavíz-fertőtlenítő klórgranulátum*
A medence fenekére szórva az ott megjelenő algát nagy hatékonysággal elpusztítja. Az algák elszaporodása esetén a medencevíz szabad-aktív klórkoncentrációjának hirtelen megemelését lehet vele előidézni (pl. éjszakai klórsokk), mely a pezsgőkádak csővezeték-rendszerét is hatékonyan tisztítja.
Kiszerelés: 0,5 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör, 25 és 50 kg-os visszaváltható hordó

Pezsgőmedencék speciális szerei
DINAX® HABSTOP F _ folyadék
uszodai habzásgátló folyadék
Hatékonyan csökkenti a testápolószerek vagy egyéb anyagok okozta habzást. Elsősorban pezsgőmedencékhez
ajánljuk. l Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 20 kg-os visszaváltható kanna

ADISAN SPA _ granulátum
tisztító- és fertőtlenítőszer pezsgőfürdőkhöz
Pezsgőfürdők fertőtlenítésére és teljes körű tisztítására kifejlesztett szer. Különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető csőrendszerek, vízbefúvók, és lefolyórendszerek, valamint a medence falának tisztítására. A granulátum hatásos ott is, ahol a mechanikus tisztítás igen körülményes lenne. Eltávolítja a szappan-, olaj- és zsírlerakódásokat,
valamint a nyálkás jellegű szennyeződéseket. l Kiszerelés: 1 kg-os doboz
* A vegyszert biztonságosan alkalmazza! Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

1163 Budapest, Sárga rózsa utca 13/b
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megoldáskereső
A-Z-ig a
fürdővíz-kezelési
problémákra

uszodavíz-kezelés

Speciális szerek
Algásodási problémák megoldása foszfátmentesítéssel
DINAX® FOSZFÁT MÍNUSZ P _ granulátum
uszodai foszfátkoncentráció-csökkentő granulátum
Medencevizek, tavak, akváriumok feldúsult foszfátszintjének csökkentésére ajánljuk. A makacs, visszatérő algásodást gyakran a magas foszfátszint okozza. A foszfátkoncentráció-csökkentésével az esetek jelentős részében az
algásodási problémák jól megoldódnak. l Kiszerelés: 0,1 kg-os és 0,5 kg-os doboz, 5 kg-os vödör
_ géles állagú szilárd kocka

AQUA EAZI GÉLKOCKA

multifunkciós foszfátmentesítő és pelyhesítő zselékocka
Használata mellett a medencét ritkábban kell porszívózni. Csökkenti az algák szaporodásához szükséges foszfátszintet, alkalmazásával csökkenthető a felhasznált vegyszerek mennyisége, csökkenhet a klórfogyás, nem jelenik
meg a rózsaszín nyálka. Lakossági medencékhez ajánljuk. l Kiszerelés: 1 db-os kiszerelésben kapható

Felületek fertőtlenítése (fa, csempe, üveg, műanyag)
DEWAN®-7 _ folyadék
klórmentes (aktív oxigénes) uszodavíz- és felületi fertőtlenítőszer*
Szivaccsal elérhető felületek tisztítására, fertőtlenítésére alkalmas szer, hígítatlan állapotban, vagy 1:1, 1:2 hígításban
ajánljuk. Fa felületek esetén a töménységet kis felületen végzett próbával állítsuk be, hogy a felület esetleges megbarnulását elkerüljük. l Kiszerelés: 10 kg-os visszaváltható kanna

Fertőtlenítőszer-szint csökkentése
NULLA-KLÓR P _ granulátum
az uszodavíz fertőtlenítőszer-szintjének csökkentésére használt szer
Savas kémhatású fehér por, amely alkalmas az uszodavíz szabad aktív klórtartalmának vagy aktív oxigén (DEWAN®)
tartalmának csökkentésére; továbbá kiválóan alkalmas a kazánvízben oldott oxigén eltávolítására is.
Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör

Habzásgátlás
DINAX® HABSTOP F _ folyadék
uszodai habzásgátló folyadék
Hatékonyan csökkenti a testápolószerek vagy egyéb anyagok okozta habzást. Elsősorban pezsgőmedencékhez
ajánljuk. l Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 20 kg-os visszaváltható kanna

Redőnytisztító
DINAX® COVER CLEANER F _ folyadék
felülettisztító folyadék medencékhez a vízkő- és fémes lerakódások eltávolítására
Medencetakarók, redőnyök, rolók, burkolatok, kőlapok rozsdamentes és más fényes felületek kalcium-lerakódásainak
eltávolítására ajánljuk. Javasolt gyakoriság: tetszés szerint, de minimum évente kétszer. l Kiszerelés: 1 kg-os flakon

Szűrők tisztítása (papírszűrők, homokszűrők)
DINAX® FILTER CLEANER F _ folyadék
szűrőtisztító folyadék*
Homokszűrők és szűrőbetétek tisztítására. Papír- vagy ún. harmonikaszűrőkhöz is alkalmazható.
Kiszerelés: 1 kg-os flakon

* A vegyszert biztonságosan alkalmazza! Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!
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Szolárium-fertőtlenítés
SOLARMED RAPID _ folyadék
aldehidmentes felületi fertőtlenítőszer szoláriumokhoz*
Ideális szoláriumok fekvőfelületének, egyéb használati tárgyaknak és más szilárd felületeknek a fertőtlenítésére. Széles spektrumú baktériumölő (MRSA-ra is), gombaölő és vírusölő hatással rendelkezik. A felületre rászáradhat, irritációt nem okoz.
Gyors felületfertőtlenítést tesz lehetővé, alkalmas egy munkafázisban történő fertőtlenítő tisztításra. l Kiszerelés: 1 kg-os flakon

DEWAN®-7 _ folyadék
klórmentes (aktív oxigénes) uszodavíz-fertőtlenítőszer kismedencékhez*
A szert 1:1, 1:2-es arányban hígítjuk. A fertőtlenítendő felületre az anyagot szivaccsal felhordjuk, majd szárazra
töröljük. Széles spektrumú, rendkívül gyors csíraölő-hatású szer. l Kiszerelés: 10 kg-os visszaváltható kanna

Téliesítés

uszodavíz-kezelés

strandok
élmény- és
gyógyfürdők
uszodák

DINAX® TÉLIESÍTŐ _ folyadék
medencevíz-áttelelést elősegítő folyadék*
Szezonális medencék téli konzerváló szere. Erős algagátló hatásával megakadályozza az algaképződését a téli időszakban.
Alkalmazása előtt ALGA-SOKK® P használatát javasoljuk. l Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 5 kg-os kanna, 20 kg-os visszaváltható kanna

Tóvíz-kezelés
STABOX® KERTI TAVAK _ folyadék
fonalas algák elpusztítására használt szer kerti-, mesterséges- és természetes tavakhoz*
A vízben megjelenő fonalas algafajok elpusztítására alkalmas. Az előírt hígítási arányban nem ártalmas a vízben
élő szervezetekre (halak, növények stb.) l Kiszerelés: 1 kg-os flakonban 80 ml

TISZTA TÓ _ granulátum
algamentesítő granulátum kerti-, mesterséges- és természetes tavak kezelésére
Egymás hatását erősítő természetes mikrobákból, pelyhesítő segédanyagokból és zeolitból álló keverék. Használata segít a nagyobb víztömegek tisztaságának és átlátszóságának fenntartásában. Nem ajánlott felszíni nyálkásodás
kialakulásának megszüntetésére, illetve növények és gyomok mennyiségének szabályozására. Megelőző jelleggel
adagolandó szer. A STABOX® KERTI TAVAK termékkel jól alkalmazható együtt. l Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör

DEWAN®-7 _ folyadék
klórmentes (aktív oxigénes) algamentesítő-szer kerti tavakhoz*
Kis mennyiségben, megfelelő hígításban kerti tavak algamentesítő szereként ajánljuk. Folyamatosan alkalmazva a teljes
szezonban algamentes vizet eredményez a díszhalak és a növényzet károsítása nélkül. l Kiszerelés: 10 kg-os visszaváltható kanna

Vaskirakódás megelőzése, eltávolítása
DINAX® METAL MAGIC F _ folyadék
fémes és meszes kirakódások megakadályozására, eltávolítására használt folyadék medencékhez
Megakadályozza a mészkirakódást a medence vizében. Védi a medencét és a vízkezelő rendszert a vízkő lerakódásától, használatával elkerülhető a vízben lévő fémek (pl. vas) által okozott elszíneződés kialakulása. Mérsékelten alkalmas a medence falára és aljára kirakódott fém- és mészkőlerakódások eltávolítására is.
(TIPP: feltöltéskor adagolva a leghatásosabb.) l Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 10 kg-os visszaváltható kanna

DEWAN®-50 _ folyadék
folyékony termékcsalád*
A vastartalom a vízben a levegő és a klór hatására kristályos formában kiválik, az ilyen elszíneződések (sárga,
zöld, világosbarna) eltüntethetők a termékcsalád bármely tagjának használatával.
A termékcsalád tagjai: DEWAN®-50, DEWAN®-35, DEWAN®-18, DEWAN®-7
* A vegyszert biztonságosan alkalmazza! Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!
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megoldáskereső
A-Z-ig a
fürdővíz-kezelési
problémákra

uszodavíz-kezelés

Speciális szerek
Vízegyensúly beállítása
DINAX® ALKÁLI PLUSZ P _ granulátum
az uszodavíz teljes lúgosságát növelő granulátum
Alacsony lúgosságú medencevizek pH-pufferkapacitásának növelésére, a víz egyensúlyának beállítására szolgáló
szer. l Kiszerelés: 1 kg-os doboz
DINAX® KALCIUM PLUSZ P _ granulátum
az uszodavíz keménységét növelő granulátum
A vízegyensúlyi vizsgálat során agresszívnek bizonyult vizek (LSI <-0.3) esetén a fürdővíz keménységének növelésére alkalmazható szer magán és közüzemi fürdőkben. l Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 5 kg-os vödör

Vízkőmentesítés, kirakódásgátlás
DINAX® METAL MAGIC F _ folyadék
fémes és meszes kirakódások megakadályozására, eltávolítására használt folyadék medencékhez
Megakadályozza a mészkirakódást a medence vizében. Védi a medencét és a vízkezelő rendszert a vízkő lerakódásától, használatával elkerülhető a vízben lévő fémek (pl. vas) által okozott elszíneződés kialakulása. Mérsékelten alkalmas a medence falára és aljára kirakódott fém- és mészkőlerakódások eltávolítására is.
(TIPP: feltöltéskor adagolva a leghatásosabb.) l Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 10 kg-os visszaváltható kanna

DE-VÍZKŐ F _ folyadék
szilárd lerakódást oldó és homokszűrő-tisztító folyadék
Homokszűrők, medencék, csőrendszerek és hőcserélők kezelésére ajánljuk. Általános használatra alkalmas szer,
mely 1:1-1:20 arányú hígításban alkalmazva eltávolítja a felületeken lerakódott szilárd szennyeződéseket. Elsősorban a vízkőkiválást, de egyéb pl. a vas-kirakódást is hatékonyan oldja. Használata a berendezés üzemen kívül
helyezését követően javasolt. l Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 10 kg-os visszaváltható kanna

DE-VÍZKŐ G _ gél
vízkőoldó gél medencetisztításhoz
Géles jellege miatt függőleges és vízszintes falfelületeken is alkalmazható vízkőoldó szer. Alkalmas akril kádak, fóliás, csempézett, mozaikkal burkolt medencék felületi vízkőmentesítésére. Felületi tisztítószer üzemen kívüli használatra. l Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 10 kg-os visszaváltható kanna

DE-VÍZKŐ P _ granulátum
szilárd lerakódást oldó granulátum medencetisztításhoz
Általános használatra alkalmas szer, amely vízben oldva eltávolítja a felületeken lerakódott szilárd szennyeződéseket, elsősorban a vízkövet. Alkalmas homokszűrők, medencék, csőrendszerek, hőcserélők kezelésére, valamint sóelektrolízis cellák tisztítására. Használata a berendezés üzemen kívül helyezése után javasolt.
Kiszerelés: 0,5 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör

INTERACID _ folyadék
csempe és fajansz tisztítószer
Csempe-, fajansz- és kerámia-burkolatok tisztítására és vízkő eltávolítására alkalmas szer. l

Kiszerelés: 5 kg-os kanna

Zuhanykabinok tisztítása
DINAX® CLEANER F _ folyadék
felületi vízkőoldó, zsíroldó tisztítószer
Elsősorban zuhanykabinokhoz ajánljuk, de alkalmas úszómedencék, pezsgőmedencék felületeinek tisztítására is.
Jól oldja a vízköves, zsíros lerakódásokat. l Kiszerelés: 0,5 l-es flakon (0,5 kg)

* A vegyszert biztonságosan alkalmazza! Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!
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DINAX® WATER REPELLENT F _ folyadék
vízlepergető, felület-aktiváló folyadék zuhanykabinokhoz
Fényes, vízzel érintkező felületek kezelésére kiválóan alkalmas. Hatására a felület (zuhanykabin, csempe, ablaküveg,
autó-szélvédő stb.) vízlepergető tulajdonságú lesz és fényét tartósan megőrzi. Üveg és műanyag felületekre egyaránt használható. l Kiszerelés: 0,5 l-es flakon (0,4 kg)

DINAX® DESINFECTANT F _ folyadék
felületi fertőtlenítőszer zuhanykabinokhoz*
Elpusztítja a felületen lévő mikroorganizmusokat, így általános felületi fertőtlenítőszerként alkalmazható pl. zuhanykabinok, szoláriumok stb. fertőtlenítésére. l Kiszerelés: 0,5 l-es flakon (0,5 kg)

Zsírcsík-eltávolítás
DINAX® SZEGÉLYTISZTÍTÓ F _ gél

uszodavíz-kezelés

strandok
élmény- és
gyógyfürdők
uszodák

felülettisztító folyadék medencékhez a zsíros szennyeződések eltávolítására
Alkalmazása lehetővé teszi az úszó- és fürdőmedencék vízvonal feletti részének tisztítását. A szegélytisztító gélesített állagú, így különösen alkalmas függőleges felületek kezelésére. A medencevízbe belemosható.
Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 5 kg-os kanna, 10 és 20 kg-os visszaváltható kanna

Zsírosodás-gátlás
BIOPOOL G _ folyadék
biológiai úton teljesen lebomló enzimatikus uszodai víztisztító gél a zsírcsík, nyálka, biofilm eltávolítására
A medence peremén kialakuló zsírcsík képződését megakadályozza, a zsíros olajos szennyeződések lebontja. Hatásának kialakulásához 1 hónapra van szükség. Segítségével csökken a medencék, pezsgőkádak habzása, nő a szűrési
teljesítmény, javul a bakteriális állapot. Adagolása hetente mérőedénnyel. Főleg nagy fürdőző-terhelésű medencékhez ajánljuk (pl. pezsgő-,élmény-, tanmedencék). l Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 5 kg-os kanna, 10 kg-os visszaváltható kanna

ADISAN SPA _ granulátum
tisztító- és fertőtlenítőszer pezsgőfürdőkhöz
Pezsgőfürdők fertőtlenítésére és teljes körű tisztítására kifejlesztett szer. Különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető csőrendszerek, vízbefúvók, és lefolyórendszerek, valamint a medence falának tisztítására. Eltávolítja a szappan-, olaj- és zsírlerakódásokat, és a nyálkás jellegű szennyeződéseket. l Kiszerelés: 1 kg-os doboz

Illatanyagok szaunához, gőzkabinokhoz és pezsgőfürdőkhöz
kiváló minőségű illóolajok és gőzaromák széles választékban

GŐZKABIN-AROMA ILLATOK:
Borsmenta ▪ Cédrus ▪ Citrom ▪ Citrom-narancs ▪ Citromfű ▪ Eukaliptusz ▪ Eukaliptusz-menthol ▪ Fenyő ▪ Grapefruit ▪
Gyömbér ▪ Levendula ▪ Mandarin ▪ Menta ▪ Narancs ▪ Rozmaring ▪ Vanília l Adagolás: 2-5 perces időközönként 2-3 ml

SZAUNA-OLAJ ILLATOK
Borsmenta ▪ Cédrus ▪ Citrom ▪ Citromfű olaj ▪ Eukaliptusz ▪ Édeskömény ▪ Fahéj ▪ Fenyő ▪ Grapefruit ▪ Gyömbér ▪ Kakukkfű ▪ Levendula ▪ Mandarin ▪ Menta ▪ Narancs ▪ Rozmaring ▪ Szegfűszeg levél ▪ Teafa l Adagolás: 2-5 csepp

PEZSGŐFÜRDŐ ILLATOK
Boróka ▪ Borsmenta ▪ Citrom ▪ Citromfű ▪ Eukaliptusz ▪ Fenyő ▪ Grapefruit ▪ Levendula ▪ Mandarin ▪ Narancs ▪ Rózsa ▪
Jázmin ▪ Teafa l Adagolás: 4-8 csepp 1 kád vízhez.

* A vegyszert biztonságosan alkalmazza! Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!
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kézi
mérőeszközök:
mérőcsíkok,
teszterek

uszodavíz-kezelés

Vízminőség-ellenőrzés
Kézi mérőeszközök – mérőcsíkok
DEWAN®-50 MÉRŐCSÍK _ (50 db/doboz)
Mért paraméterek: DEWAN®-50 (1-200 mg/l), Hidrogén-peroxid (0,5 –100 mg/l)
_ (50 db/doboz)
®

DEWAN -20 MÉRŐCSÍK

Mért paraméterek: DEWAN®20 (0,5-20 mg/l), pH-érték (6,8-8,4), Teljes lúgosság (0-240 mg/l)

KLÓR/BRÓM/pH MÉRŐCSÍK _ (50 db/doboz)
Mért paraméterek: Szabad aktív klór (0-5 mg/l), Szabad aktív bróm (0-11 mg/l), pH-érték(6,8-8,4), Teljes lúgosság (0-240 mg/l)
KLÓR-DIOXID MÉRŐCSÍK _ (50 db/doboz)
Mért paraméter: Klórdioxid (0,1-1,6 mg/l vagy 0,05-0,5 mg/l)
_ (50 db/doboz, 1 db)

pH MÉRŐCSÍK

Mért paraméterek: pH-érték 2-12 között, 1 darabos kiszerelésben is megvásárolható
_ (50 db/doboz)

VAS MÉRŐCSÍK

Mért paraméterek: Fe2+/Fe3+ (0,02-5,0 mg/l)
FOSZFÁT MÉRŐCSÍK _ (30 vagy 50 db/doboz)
Mért paraméter: PO43- (0-2500 μg/l)

NITRIT-NITRÁT MÉRŐCSÍK _ (50 db/doboz)
Mért paraméterek: nitrit-nitrát (0-10 mg/l)

OLDOTT SÓTARTALOM MÉRŐCSÍK _ (20 db/doboz)
Mért paraméter: oldott sótartalom (0-7000 mg/l)

Kézi mérőeszközök – teszterek
DEWAN®-50 TESZTER _ tablettás
Mért paraméterek: DEWAN®-50 és pH-érték.
A dobozban lévő készlet 20 mérésre elegendő, a tabletták igény szerint pótolhatóak
DEWAN®-20 TESZTER _ tablettás
Mért paraméterek: DEWAN®-20 és pH-érték.
A dobozban lévő készlet 20 mérésre elegendő, a tabletták igény szerint pótolhatóak
KLÓR/BRÓM/pH MINI TESZTER _ tablettás
Mért paraméterek: klór és pH-érték.
A dobozban lévő készlet 20 mérésre elegendő, a tabletták igény szerint pótolhatóak
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uszodavíz-kezelés

strandok
reagensek,
élmény- és
tabletták,
gyógyfürdők
digitális
uszodák
mérőeszközök
ÖSSZKEMÉNYSÉG-MÉRŐ TESZTER
Csapvíz, felszíni vizek, ipari vizek, tápvizek és elsősorban kazánvizek összkeménységének helyszíni, gyors meghatározására szolgáló készlet.
Mérési tartomány: 0,5 – 30 nk°, mérések száma (10 nk °-nál): kb. 100

MARADÉKKEMÉNYSÉG-MÉRŐ TESZTER
Tisztított vizek, ipari vizek, tápvizek és elsősorban kazánvizek maradékkeménységének helyszíni, gyors meghatározására szolgáló készlet.
Mérési tartomány: 0 – 0,3 nk°, mérések száma (0,1 nk°-nál): kb. 300

COMPLETE 8 (high)
utántölthető vízegyensúly vizsgáló készlet
Mért paraméterek: szabad aktív klór, összes klór, összes bróm, pH-érték, savigény, lúgigény, összes lúgosság, kalcium keménység, cianursav-tartalom.
A bőrönd tartalma: R-0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009,
0010, 0011, 0012 reagensekből 1-1 db; R-0013 Cianursav 2 db; 1 db mintavevő teszter; 1 db használati útmutató; 1 db mérőedény cianursavhoz

ARZÉN MÉRŐBŐRÖND
hordozható arzén-gyorsteszt bőröndben, por alakú reagensekkel
100 mérésre elegendő.

Reagensek, tabletták kézi és digitális mérőeszközökhöz
TAYLOR REAGENSEK _ folyadék, 60 ml/flakon
Taylor 0001-0013 típusú reagensek a vízvizsgálat alapvető kémiai paramétereihez
Mérhető paraméterek: szabad aktív klór, összes klór, összes bróm, pH-érték,
savigény, lúgigény, összes lúgosság, kalcium keménység, cianursav-tartalom

DINAX® REAGENSEK _ folyadék, 200 ml/üveg
folyadék reagensek uszodai mérésekhez utántöltő csomagolásban
Nagy számú, napi több mint 30 mérés esetén ajánljuk fotométeres méréshez,
közfürdők részére.
Mérhető paraméterek: pH, klór, DEWAN®-50

TABLETTA REAGENSEK _ tabletta, 10 db/levél
kézi és fotométeres méréshez alkalmas, hosszan eltartható reagens tabletták
Típusok:
DPD1 (fotométeres és kézi),
DPD3 (fotométeres és kézi),
DPD 4 (kézi),
Phenolred (fotométeres és kézi),
Acidifying (fotométeres és kézi),
Hydrogenperoxid tabletta (fotométeres és kézi),
Glycine tabletta
Mérhető paraméterek: klór (szabad és kötött klór), pH-érték, DEWAN®-20,
DEWAN®-50 (hidrogénperoxid), klórdioxid

1163 Budapest, Sárga rózsa utca 13/b
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fotométerek,
digitális
mérőeszközök

uszodavíz-kezelés

Vízminőség-ellenőrzés
Hanna fotométerek és kézi mérőeszközök
HANNA KLÓR-PH MÉRŐ HI 96710
Hanna műszer napi uszodai tesztmérések pontos elvégzésére
Mért paraméterek: pH-érték (6,1-8,1 tartományban), szabad és összes klór
(0,00-2,50 mg/l)
Gyorsan és pontosan képes a fenti paraméterek mérésére, így kitűnő alternatívája
számos kémiai tesztkészletnek. A műszer ötvözi a laboratóriumi pontosságot és
a gyors válaszidőt. Kezelése rendkívül egyszerű, használaton kívül automatikusan
kikapcsol.

HANNA KLÓRMÉRŐ HI 701 CHECKER
szabad aktív klór mérésére (0,00-2,50 mg/l) alkalmas kolorimetriás mérőműszer
Ideális középút az olcsó, de pontatlan kémiai tesztkészletek és a nagyobb pontosságot biztosító, ám sokkal költségesebb professzionális mérőműszerek között.
A berendezésen a mért értékek könnyen leolvashatók a nagyméretű kijelzőről.
A műszer kezelése rendkívül egyszerű, használaton kívül automatikusan kikapcsol. A méréshez fotométeres DPD 1 tabletta szükséges.

FOTOMÉTER HANNA multiparaméter HI83203
fotométer vízanalízishez
Akvakultúrához kifejlesztve. Speciális reagensek használatával 13 különböző paraméter mérésére alkalmas. USB kimenete segítségével számítógéphez csatlakoztatható, ami nagyban megkönnyíti a mérési adatok rendszerezését. Háttérmegvilágítású LCD kijelzővel és HELP menüvel rendelkezik. A mérési adatok egyetlen gombnyomással elmenthetőek és előhívhatóak.

Lovibond fotométerek
LOVIBOND CHECKIT DIRECT FOTOMÉTER
Könnyen kezelhető és rövid időn belül ad pontos eredményeket. Kompakt kialakítása lehetővé teszi a helyszínen történő kényelmes használatot. A memória
megőrzi az utolsó mérési eredményeket. Típustól függően, előreprogramozottan
1-6 paraméter (CaCO3, Br, Cl2, CIO2, Cu2+, Cys, Fe2+/Fe3+, pH, CH4N2O/urea/)
mérésére alkalmas a gyártó reagenseivel.

LOVIBOND MULTIDIRECT FOTOMÉTER
Precíziós fotométer széles alkalmazási körrel, teljes vízanalitikához (hosszú
lejárati idejű tablettás reagensekkel)
Mikroprocesszor-vezérelt fotométer teljes vízanalízishez, rendkívül felhasználóbarát kialakítással. A készülék lehetővé teszi az egyéni beállítások tárolását, de
számos gyári beállítást is tartalmaz, melyeket a LOVIBOND reagens tablettákhoz és folyadékokhoz igazítottak. A teljes készülék vízálló.

Digitális kézi mérőeszközök
AD12
pH- és hőmérséklet-mérő digitális készülék
Rendkívül könnyen kezelhető, 0,01 pH-érték pontosságú mérésre alkalmas a 214 pH-érték tartományban. Digitális kijelzőn mutatja az értékeket, hőmérsékletkompenzálással van ellátva (ez tovább fokozza a pontosságot). Nem szükséges
hozzá tabletta, vagy más reagens. Lakossági és közületi felhasználók számára
egyaránt ajánljuk. Kitűnő ár-érték arányú műszer.
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AD31
fajlagos vezetőképesség mérő digitális készülék
mérési tartomány: 0-tól 3999 μS/cm
A készülékkel gyorsan és pontosan ellenőrizhetjük, hogy a medencénk víztárolónk, pezsgőkádunk vizében az oldott sótartalom hogyan változott (legtöbbször
nőtt). A növekedést összehasonlító méréssel ellenőrizzük: a töltővizet vagy a töltéskor felírt mérési adatot hasonlítjuk a medencevízhez. Általában a kétszeresére nőtt fajlagos vezetőképesség-érték felett már jelentkezhetnek vízegyensúlyi
problémák. A készülék a mérési tartományának köszönhetően alkalmas RO (fordított ozmózis) készülékek működésének ellenőrzésére is. A műszer digitális
kijelzőn mutatja az értékeket, hőmérséklet-kompenzálással van ellátva (ez tovább
fokozza a pontosságot). A hőmérsékleti értékek megjeleníthetőek °C-ban vagy
°F-ben. Közületeknek és magánmedence-tulajdonosoknak egyaránt ajánljuk.

AD32
vezetőképesség, összes oldott anyag és hőmérséklet-mérő digitális készülék
mérési tartomány: 0.00-tól 20.00 mS/cm
Az AD 31 műszer tulajdonságai ebben a berendezésben kiegészülnek: a mérési
tartomány lehetővé teszi só- elektrolízissel működő medencék vizének ellenőrzését is 10kg/m3 sószintig, így a medencevíz sótartalma gyors és pontos ellenőrzéssel állandó szinten tartható. Vízálló mérőeszköz.

Dinax® digitális mérőeszközök és készletek
DINAX® PHOTOPEROX 300
hidrogénperoxid mérésére alkalmas fotométer
A készülék a víz hidrogénperoxid koncentrációjának pontos mérését szolgálja. Digitális kijelzőn 1mg/l pontosan olvasható le a mért érték, 0-300mg/l tartományban. A készüléket kifejezetten a DEWAN®, DEWASIL® termékcsaládokhoz
fejlesztettük ki, a DINAX® DEWAN®-50 reagenssel használható. A reagens nagyon
szelektív (a vízben jelenlévő más vegyi anyagok nem befolyásolják), ezért a mérés
pontossága a hasonló termékekéhez képest egyedülállóan nagy. Elsősorban
nagy mérésszámok esetén ajánljuk, közületi felhasználók részére.
Csomagolás: dobozban, két küvettával, elemmel, 60 ml DINAX® DEWAN®-50 reagenssel szállítjuk.

MÉRŐBŐRÖND USZODAI KARBANTARTÓK RÉSZÉRE
A bőrönd tartalma:
• AD 32: fajlagos vezetőképesség-mérő készülék a víz oldott sótartalmának naplózhatósága érdekében.
• AD 12: készülék a víz pH-értékének és hőmérsékletének mérésére
• HANNA HI 701 CHECKER: szabad aktív klórmérő fotométer, a szabad aktív klór
és összes klórtartalom ellenőrzésére
• DINAX® PHOTOPEROX 300 a víz DEWAN® vagy DEWASIL® tartalmának ellenőrzésére
• Összes keménységmérő titráló készlet a víz keménységének mérésére
• Maradékkeménység-mérő készlet, vízlágyító berendezések működésének ellenőrzésére
• Puffer oldat 4-7-9 pH-érték, a mérő szabályozó berendezések működésének
ellenőrzésére az AD12 időszakos kalibrálására
• reagensek: DPD1-DPD3, Taylor #0001, #0002, #0003 reagensek a szabad
aktív és összes klór méréséhez
Megjegyzés: a bőrönd tartalma szabadon változtatható, a fenti összeállítás a mi ajánlásunk.
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Vegyszeradagoló szivattyúk
Stenner adagolószivattyúk és alkatrészek
Cégünk a STENNER PUMP COMPANY képviselője, minősített viszonteladója
és hivatalos szakszervize. Az általunk forgalmazott szivattyúkból és alkatrészeikből állandó raktárkészletet tartunk.

STENNER SZIVATTYÚK
A Stenner perisztaltikus vegyszeradagoló szivattyúk jól megtervezett kivitelüknek köszönhetően pontos adagolást és megbízható teljesítményt biztosítanak.
Gyorsan és könnyen szervizelhetők, a munkacső a felhasználó által is egyszerűen cserélhető. A szivattyúk teljesítménye 5 és 100 % között állítható megbízhatóan. Egyenletesen működnek akár 6.9 bar nyomás ellen is. Gázosodó
oldatokhoz is alkalmazható. Számos különféle oldat és vegyszer adagolható
Stenner szivattyúval, anélkül, hogy kárt tenne benne. Az egyes modellek könynyedén átalakíthatóak másik típussá.
Felhasználási területek: medencék, sportlétesítmények vízkezelő szereinek adagolása; vízkondícionálás, magán vízellátás (fertőtlenítés, oxidáció, pH-érték szabályozás); közétkeztetés (szennyvízvezeték karbantartás); állategészség (gyógyszerek adagolása, fertőtlenítés, időzített vízadagolás); ipar (adalékanyagok rendszerbe juttatása, fertőtlenítés, oxidáció, pH-érték szabályozás, koagulálás, vízkövesedés gátlás, mosószerek adagolása, rozsdagátlók alkalmazás); hűtőtornyok
(algásodás gátlás, pH-érték szabályozás, vízkövesedés gátlás, Legionella megelőzés)
STENNER 45 M
STENNER 45MP
STENNER 45 MHP
STENNER 45 MPHP
STENNER 85 M
STENNER 85MP
STENNER 85 MHP
STENNER 85 MPHP

STENNER 100DM
STENNER 100DMP
STENNER 100DMHP
STENNER 100 DMPHP
STENNER 170DM
STENNER 170DMP
STENNER 170DMHP
STENNER 170DMPHP

Jelmagyarázat: M: mechanikus, P: fix kihozatal, D: dupla fej, HP: magas nyomás

Egyéb vegyszeradagolási megoldások
NAVIDOS ADAGOLÓ MODUL
jeladós vízóra + PUMP CONTROL MODUL + STENNER 45 MPHP vegyszeradagoló szivattyú
A berendezés a vízóra impulzusai szerint vezérli az adagolószivattyút, amely így
pontosan a víz utánpótlásának függvényében adagolja a kívánt vegyszert (elsősorban fertőtlenítőszert). Különösen ajánlott töltő-ürítő rendszerű medencékhez,
ahol a mennyiségarányosan adagolt fertőtlenítőszer megoldást jelenthet a bakteriológiai problémákra.

TIMER ADAGOLÓSZIVATTYÚ
perisztaltikus idővezérelt adagolószivattyú 1.4 l/h teljesítménnyel
Dewan-18 fertőtlenítőszer adagolásához, vagy nagyobb medencék pelyhesítőszer-adagolásához ajánljuk. Beállítható, hogy hány óránként hány percig adagoljon. Percenként max. 24 ml-t adagol. Működési nyomás 1 bar.
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Dinax® Genius és Dinax® Basic mérőszabályozó automatikák
A berendezések segítségével a medencevíz fertőtlenítőszer-szintje és pH-értéke folyamatosan kontrollálható és egyenletes szinten tartható. Mérhető paraméterek: pH-, szabad aktív klór, redox potenciál, DEWAN®-50 – a berendezés
típusától függően.

DINAX® BASIC TIMER-PH (/PUMP)
mérő-szabályozó automatika a pH-érték mérésére, egy további időzítő vezérlőegységgel
A készülék a medencevíz pH-értékét méri, a pH-csökkentő szer beadagolását
folyamatosan szabályozza, valamint még egy hozzá kapcsolható vegyszeradagoló szivattyút időzítetten vezérel. A kijelzőkön a pH-érték tized pontosan látható. Két STENNER 45 MPHP perisztaltikus szivattyúval (/PUMP modell) vagy
anélkül rendelhető.

DINAX® BASIC RX-PH (/PUMP)
mérő-szabályozó automatika a pH-érték és Redox-pontenciál méréséhez
A készülék feladata a medencevíz pH-értékének és a fertőtlenítőszer szintjének
folyamatos szabályozása és a hozzá kapcsolt vegyszeradagoló berendezések
vezérlése pH és Redox-potenciál mérése alapján. A műszer bemenetére a mérőszondák közvetlenül kapcsolhatók. A kijelzőkön a pH-érték tized pH pontosan,
a Redox potenciál (fertőtlenítőszer) 1 mV pontosan látható. A berendezés sóbontó készülékek vezérlésére is alkalmas. Két STENNER 45 MPHP perisztaltikus
szivattyúval (/PUMP modell) vagy anélkül rendelhető.

DINAX® GENIUS CL-PH (/PUMP)
mérő-szabályozó automatika a pH-érték és a szabad-aktív klórszint mérésére.
Folyamatosan méri és kijelzi a medencevíz pillanatnyi pH-értékét és szabad aktív
klór tartalmát. Integrált mintavíz szűrővel és áramlásérzékelővel rendelkezik. Nem
tartalmaz szivattyút, a rácsatlakoztatott szivattyúval szakaszosan illetve folyamatosan adagolja a pH-csökkentő-szert és a fertőtlenítőszert. Két STENNER 45
MPHP perisztaltikus szivattyúval (/PUMP modell) vagy anélkül rendelhető.

DINAX® GENIUS DW-PH (/PUMP)
mérő-szabályozó automatika a medencevíz pH-értékének és DEWAN®-50
szintjének mérésére.
Folyamatosan méri és kijelzi a medence pillanatnyi pH-értékét és Dewan®-tartalmát. Integrált mintavíz szűrővel és áramlásérzékelővel rendelkezik. Nem tartalmaz szivattyút, a rácsatlakoztatott szivattyúval szakaszosan illetve folyamatosan
adagolja a pH-csökkentő szert és a fertőtlenítőszert. Két STENNER 45 MPHP perisztaltikus szivattyúval (/PUMP modell) vagy anélkül rendelhető.

1163 Budapest, Sárga rózsa utca 13/b

www.dinax.hu

Telefon: 06 1 403 0937

dinax@dinax.hu

23

ipari vízkezelés

uszodavíz-kezelés
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töltetanyagok

Szűrőanyagok
ÉGETETT KVARCHOMOK
uszodai szűrőtöltet
Szemcseméretek: 0,4–0,8 mm; 0,6–1,2 mm; 1,6–3 mm; 3–6 mm
Az égetett kvarchomok lényegesen jobb szűrési és tisztítási képességekkel rendelkezik, mint a mosott kvarchomok. Ennek oka az égetési folyamat, mely során
az organikus szennyezők kiégnek, így nem tartalmaz olyan szerves szennyeződéseket, illetve agyagot amelyben a baktériumok, mikroorganizmusok megtelepedhetnének. l Kiszerelés: 25 kg-os zsák

ANTRACIT (0,8–1,6 mm és 1,4–2,5 mm)
uszodai szűrőtöltet
A többrétegű, vegyes töltetű uszodai szűrőberendezésekben a kvarchomok mellett
leggyakrabban használt anyag. Alkalmazása: Lebegőanyagok és zavarosság eltávolítása, finomszűrés pl. lágyítás után, kolloidok eltávolítása, aktívszén szűrők,
lágyítók és RO-berendezések védelme. Előnyei: hatékonyabb szűrés, kevesebb
a hulladékvíz, nagyobb szűrési sebesség, hosszabb üzemidő. l Kiszerelés: 25 kg-os zsák

ZEOFILT (zeolit, 0,6–2 mm)
uszodai szűrőtöltet
Kapható szemcseméretek: 1–2 mm; 2–3 mm; 1,6–3 mm; 3–6 mm
Uszodai szűrőtöltet a homokénál nagyobb szűrőkapacitással. A ZeoFilt szűrőanyag minden átalakítás nélkül felhasználható a hagyományos homokszűrőkben, azonban kb. 35%-kal kevesebbre van szükség belőle, mint homokból.
Pórusainak köszönhetően nagyobb a szűrőkapacitása a homokénál, ritkábban
kell visszamosni. Kis pórusmérete miatt kisebb részecskéket (algákat és más
spórákat) is képes kimosni a vízből. l Kiszerelés: 25 kg-os zsák

ZÖLDÜVEG
szervesanyag-eltávolító szűrőgranulátum
Szemcseméretek: 0,5–1,0 mm; 1,0–2,0 mm; 2,0–6,0 mm
A Zöldüveg a szűrőhomok közvetlen helyettesítésére lett kifejlesztve gyors gravitációs- és nyomással működő homokszűrőkhöz. Előnyei: Az újrahasznosított
üvegből készülő anyag sokkal hatékonyabb a homoknál: nagyobb víztisztaságot
és jobb vízminőséget ad, sima mikrofelülete önsterilizáló és oxidáló tulajdonsággal bír, kevésbé szennyeződik zsírokkal, lipidekkel és biológiai növekményekkel, segít csökkenteni a klóros fertőtlenítőszerek rákkeltő melléktermékét a
triklóraminokat, visszamosásához kb. feleannyi vízre van szükség, mint homokszűrők esetében. 100%-ban környezetbarát termék. l Kiszerelés: 25 kg-os zsák

Aktívszén-töltetek
EZÜSTÖZÖTT AKTÍVSZÉN
gőzaktivált, ezüsttel átitatott aktívszén granulátum
Alkalmazása: eltávolítja a kezelendő vízben lévő mikro-szennyezőanyagokat, a
mosó- és növényvédő szereket, fenolvegyületeket, olajszármazékokat, egyéb
szerves anyagokat, haloform vegyületeket. Megköti a szabad aktív klórtartalmat, eltávolítja a víz klórtartalmát. Ezüst-tartalma miatt képes megakadályozni
a szén felületére kirakódó szerves anyagon megtelepedő élő szervezetek elszaporodását. l Kiszerelés: 25 kg-os zsák
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AKTÍVSZÉN K835
gőzaktivált aktívszén granulátum
Gőzaktivált kókuszdióhéj alapanyagból készült granulátum, elsősorban ivóvíztisztításhoz kapcsolódó technológiákhoz kifejlesztve. Rendkívül nagy aktív felületének köszönhetően, melyet a jódszám tanúsít, képes nagy mennyiségű (klórozott)
szervesanyag, aromás szénhidrogén és más szervesanyag-származékok adszorpciójára. l Kiszerelés: 25 kg-os zsák

AKTÍVSZÉN POR DIATÓMAFÖLDES SZŰRŐKHÖZ
aktívszén por uszodavíz regenerálására
1:1-1:18 arányban diatómaföldhöz keverve jelentősen csökkenthető az uszodavízben a szén által eltávolítható oldott vegyületek koncentrációja. Alkalmazása:
időszakos, valamely érték megnövekedése esetén annak lecsökkenéséig.
Kiszerelés: igény szerint

AKTÍVSZÉN LISZT

ipari vízkezelés

aktívszén por uszodavíz regenerálására homokszűrőkhöz
Homokszűrős rendszerekhez alkalmazható a trihalometánok (THM), klóraminok,
(kötött klór), olajok és zsírok koncentrációjának csökkentésére. A pelyhesítőszerrel egyidejűleg adagolva az aktívszén megköti a szennyeződéseket, miközben maga
is pelyhesítésre kerül és a szűrőn kiszűrődik. Elsősorban közüzemi medencéknek ajánljuk. l Kiszerelés: igény szerint

Vas- és mangánmentesítő töltetanyagok
BIRM TÖLTET
granulált szűrőtöltet a vas és a mangán eltávolítására
Előnyei: különösen magas vaseltávolító hatékonyság, megfelelő körülmények
mellett nem szükséges vegyszer a karbantartáshoz, nincs szükség regenerálásra,
elhanyagolható működtetési költség: csak időszakos visszamosás szükséges.
Tartós anyag hosszú élettartartammal és széles hőmérsékleti tartománnyal.
Javasolt előkezelés: oxidatív anyaggal. l Kiszerelés: 1 kg-os PE tasak; 28,3 l-es zsák

MAZ TÖLTET
granulált szűrőtöltet a vas és a mangán eltávolítására
Granulált szűrőtöltet a vas és a mangán eltávolítására. Alacsony (3 ppm-ig) vasszintek hatékony eltávolítására alkalmazható. Mechanikai előszűrés javasolt!
Kiszerelés: 1 kg-os PE tasak; 28,3 l-es zsák

PYROLOX TÖLTET
granulált szűrőtöltet a hidrogén-szulfid, vas- és mangán csökkentésre
Előnyei: hatékony vas, kén és mangán csökkentés; hosszú működési élettartam
és alacsony szintű éves ágykopás; nem szükséges kémiai regenerálás, csak
rendszeres visszamosás. Előkezelés: oxidatív anyaggal.
Kiszerelés: 1 kg-os PE tasak; 22,7 kg-os vagy 27,2 kg-os zsák

ZÖLDHOMOK (GREENSAND)
vas-, mangán és kénhidrogén-mentesítő töltet
Előnyei: vastartalom csökkentése széles pH tartományban, hidrogénszulfid hatékony csökkentése a vas és/vagy mangán csökkentése mellett, nem klórérzékeny, regenerálható. l Kiszerelés: 28,3 l-es zsák
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Vízkőmentesítő töltet
SZILIKOFOSZFÁT TÖLTET
vízben oldódó kristály a vízkőkiválás megakadályozására
A háztartási vízkezelésben használatos szilikofoszfát-betét töltőanyaga.
Kiszerelés: 1 kg-os PE tasak

Fluoridmentesítő töltet
FLUORIDMENTESÍTŐ TÖLTET _ granulátum
alumínium-oxid bevonatú tölet a fluoridtartalom csökkentésére
Magas fluoridtartalmú vizek kezelésére ajánljuk. Kiváló kapacitással és megbízható hatékonysággal csökkenti a vizek fluorid-tartalmát.
Kiszerelés: 25 kg-os zsák

Műgyanta-töltetek

ipari vízkezelés

KATIONCSERÉLŐ GYANTA
vízlágyításra
Vízlágyító berendezések töltetanyaga a poliészter oszlopban elhelyezett kationcserélő gyanta. Funkciója: a kalcium- és magnézium-ionokat, nátriumionra cseréli.
A berendezés elé előszűrőt szerelve a gyanta várható élettartama 4-6 év.
Kiszerelés: 25 l-es zsák

NITRÁTMENTESÍTŐ (anioncserélő) GYANTA
a nitrit- és nitráttartalom eltávolítására alkalmas gyantatöltet
A nitrátmentesítő berendezésbe töltve a gyanta megköti a rajta átáramló víz nitrit- és nitráttartalmát és az eltávolított ionok helyére klorid-ionokat ad. Sóval regnerálható.
Kiszerelés: 25 l-es zsák

háztartási vízkezelés

ANION-KATION CSERÉLŐ (kevertágyas) GYANTA
sótalan víz előállításához használt gyanta
Kazánrendszereknél, gyógyszeriparban, élelmiszeriparban, üvegiparban és számos egyéb helyen kevertágyas sótalanító berendezések segítségével oldható
meg a sótalan víz előállítása. A töltet a helyszínen nem regenerálható, kimerüléskor regenerálásra telephelyünkre kell beszállítani. DMX típusú berendezéseinkhez ajánljuk. A terméket csak tartályba töltve értékesítjük.
Kiszerelés: 1 l-es PE tasak

Vízlágyító só
TABLETTÁZOTT SÓ _ 50 g-os tabletta
99,7% tisztaságú NaCl (konyhasó) tabletta formában
Elsősorban vízlágyító berendezések gyantájának regenerálására ajánljuk.
Kiszerelés: 25 kg-os zsák

VÁKUUMSÓ _ granulátum
99,7% tisztaságú NaCl (konyhasó) granulátum
Elsősorban uszodai elektroklórozó berendezésekhez ajánljuk.
Kiszerelés: 25 kg-os zsák
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fotométerek,
ipari
digitális
vegyszerek
mérőeszközök

Ipari vegyszerek
DINOX® 03 _ folyadék és granulátum – két komponens!
klórmentes (aktív oxigénes) fertőtlenítőszer elsősorban ivóvíz-kezeléshez
Alkalmazását elsősorban vízművek számára, az ivóvíz kezelésben ajánljuk, de hűtőtornyok, légkondicionálók, élelmiszeriparban használatos vizek fertőtlenítésére is alkalmas szer. Használatával megakadályozható a biofilm kialakulása, hatékonyan pusztítja többek között a Pseudomonas aeruginosa és a Legionella pneumophila mikroorganizmusokat is. l Kiszerelés: 20 kg-os visszaváltható kanna

DEWASIL® _ folyadék

Kiszerelés: 10 és 25 kg-os visszaváltható kanna

DINAX® MEMBRÁNTREAT F _ folyadék
RO-előkezelő, lerakódásgátló folyadék
A MEMBRÁNTREAT F hatékony lerakódásgátló folyadék, amely megakadályozza a vízkőlerakódást a membránszeparációs rendszereken. l Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna

DINAFLOW L _ folyadék
kazántápvíz lúgosító szer
Kazántápvíz kezelés során a víz pH-értékének beállítására alkalmas lúgosító vegyszerkeverék. (A vegyszer hatóanyaga nem szulfit, így az oxigén eltávolítása után nem növeli a korrozív ionok (pl. SO42–) koncentrációját.) A DINAFLOW L-t szén-dioxid és oxigén-mentesítés után célszerű adagolni. Előnyei: megakadályozza a korróziót, erősen
lúgosító hatású, kis mennyiségben is hatékony, nem tartalmaz illó adalékot. l Kiszerelés: 25 kg-os visszaváltható kanna

ipari vízkezelés

klórmentes ivóvíz-fertőtlenítőszer
Színtelen, szagtalan, tartós hatású, hidrogénperoxid alapú hatékony baktérium-, vírus- és gombaölő termék.
Előnyei: biológiailag teljesen lebomló anyag, előírás szerint alkalmazva egészségre ártalmatlan, nem változtatja meg
a víz pH-értékét, nem korrozív, habzást, íz- és szagváltozást nem okoz, meleg vízre (95°C-ig) is alkalmazható,
nincs klórszag, vízzel korlátlanul hígítható, bekerülési költsége a hagyományos fertőtlenítőszerekénél nem drágább, minimum két évig eltartható. Alkalmazási területei: Az élelmiszer-feldolgozóiparban; légkondicionáló és
hűtőberendezések fertőtlenítése, algamentesítése; kórházak és középületek felületeinek, eszközeinek fertőtlenítése;
kozmetikai és gyógyszeripar; ivóvíztisztítás: víztározók, tartályok, csövek, ivókutak fertőtlenítése.

DINAFLOW O _ folyadék
oxigén-eltávolító vegyszer kazántápvízhez
Hatékonyan és gyorsan távolítja el az oxigént, ezáltal védve a fémfelületeket a korróziótól, amelyet a tápvízben oldott oxigén okoz. A tápvíz vezetékbe kell adagolni, a vízmennyiséggel arányosan, célszerűen a tápvíz felmelegítése
után. Gyorsan, kémiai úton távolítja el az oxigént; képes a kigázosítás után visszamaradt kis mennyiségű oxigént
is eltávolítani; gőzzel nem illan, adagolása egyszerű méréssel ellenőrizhető. l Kiszerelés: 20 kg-os visszaváltható kanna

DINAFLOW PO _ folyadék
felületi passziváló hatású, foszfát tartalmú kazántápvíz-kondicionáló vegyszer
Jó diszpergáló tulajdonságokkal rendelkezik, sótalanított vizekhez adagolva a széndioxid megkötése nélkül védi az
acél felületeket a korróziótól a termikus gáztalanítóig, majd biztosítja a kazánvíz előírt P2O5 tartalmát. Előnyei: biztosítja a fémfelületek foszfátos védelmét, megakadályozza a korróziót; hatásos keménység-stabilizátor és diszpergátor; gőzzel nem illan. l Kiszerelés: 20 kg-os visszaváltható kanna

KÁLIUM PERMANGANÁT _ por
oxidálószer
A vastalanítás hatásfokának növelésére alkalmas szer vas-mangántalanító berendezések előtti beadagolásra.
Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 10 kg-os vödör
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vízkezelő
berendezések

Vízlágyító berendezések
DINAMATIC 10 – DINAMATIC 30
kabinetes berendezések háztartási alkalmazásra
A vízkövesedés megakadályozására alkalmas ioncserés vízlágyító berendezések.
A speciális ioncserélő gyanta a vízkövesedést okozó kálcium és magnézium ionokat nátriumionra cseréli. A gyantát bizonyos időközönként tablettázott, vegytiszta sóval regenerálni kell, ezt a készülék automata módon végzi. Előszűrővel
szerelve a berendezést, a gyanta élettartama: 4–5 év. 10×35” tartályméretig a
gyantatöltetet tartalmazó poliészter oszlop egy műanyag kabinetbe kerül, amelyben a gyantatöltet mellé a tablettázott sót is el kell helyezni. A kabinet fölött látható CLACK vezérlőfej irányítja a regenerálást.

háztartási vízkezelés

ipari vízkezelés

DINAMATIC 10 – DINAMATIC 130
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ipari kivitelű vízlágyító berendezések
Egyoszlopos, automata vezérlésű vízlágyítók
(DINAMATIC-10 A/P E – DINAMATIC-130 A/P E)
Az egyoszlopos vízlágyító berendezések a regenerálás ideje alatt nem biztosítanak lágyvizet (szakaszos üzem). Automatikus vezérléssel, külső beavatkozás
nélkül – a beállított időpontokban (idővezérelt kivitel), vagy meghatározott vízmennyiség lágyítása után (mennyiségvezérelt kivitel) – elindítják a telítődött ioncserélő műgyanta regenerálását a tartályba töltött nagy tisztaságú tablettázott
só felhasználásával. A regenerálás után a berendezés automatikusan újra
üzembe áll.
Kétoszlopos, automata vezérlésű vízlágyítók
(DINAMATIC-10 A/P E – DINAMATIC-130 A/P D)
A kétoszlopos vízlágyító-berendezések a folyamatos lágyvíz-ellátást biztosítják.
A vízlágyítást egyszerre egy oszlop gyantatöltete végzi, a másik oszlop (tartalékként) várakozik. Az automatikus vezérlés meghatározott vízmennyiség lágyítása után elindítja a telítődött ioncserélő műgyanta regenerálását és a regenerálás
egyes lépéseit önállóan végrehajtja. A töltet regenerálása a regeneráló tartályba
töltött nagy tisztaságú tablettázott sóval történik, a folyamat idejére a vízlágyítás
feladatát a tartalék oszlop veszi át.

DLK KÉZI MŰKÖDTETÉSŰ VÍZLÁGYÍTÓ-BERENDEZÉS
CSALÁD
Kézi működtetésű vízlágyítók háztartási és ipari célokra.
Alkalmazás: szakaszos lágyvíz-igény kielégítésére (pl. fűtőrendszerek feltöltése,
uszodák, medencék, jakuzzik vízfeltöltése). A kézi vízlágyító berendezések esetében a regenerálást a felhasználás helyszínén, kézi úton lehet elvégezni, vegytiszta ömlesztett són (NaCl) keresztüláramoltatott víz segítségével.

Sótalanító és RO berendezések
DMX KEVERTÁGYAS SÓTALANÍTÓ BERENDEZÉS
A készülék speciális anion-kation kevert gyantával van töltve, így elérhető vele
a víz teljes sótalanítása tartósan 1-20μS/cm fajlagos vezetőképesség. Alkalmazási
területe: patyolatok gőzölős vasalói, gőzkazánok tápvize, laborvizek készítése,
kórházak, kozmetikum gyártók. A készülékhez pótpatron vásárlása ajánlott, mivel
kimerülés esetén regenerálási díjért cseréljük a gyantát, a csere ideje alatt a pótpatront kell használni. A készülék vezetőképesség-mérővel van ellátva, amikor átlépi a víz a 20μS/cm fajlagos vezetőképességet a készülék jelzést ad.

DX-RO 150 – DX-RO 50000
fordított ozmózisos sótalanító-berendezés család
Alkalmazás: a sótartalom csökkentésére vagy eltávolítására, illetve szerves
szennyező komponensek eltávolítására. Ajánljuk élelmiszerüzemek ipari vizének
előállítására, akvaristák, kozmetikai szereket gyártó cégek számára.
A fordított ozmózisos vízkezelési technológia egy tipikus fizikai szeparációs eljárás, melynek során az alkalmazott membrán az oldott sókat döntő részben
visszatartja. Az RO berendezések 98-99%-os sóvisszatartással rendelkeznek, a
permeátum/nyersvíz arány 50-80% közötti lehet.

Vas- és mangánmentesítő berendezések
DX-VSZ 200 – DX-VSZ 2000

ipari vízkezelés

vas-mangántalanító berendezés család
Multimédia töltetű berendezések VASTALANÍTÁSRA
A víz előkezelése során az oxidálószer hatására kivált vascsapadékot a multimédia töltetű berendezéssel kiszűrjük. Ezzel elkerülhető, hogy a víz felhasználásakor a vízben oldott vas oxigénnel érintkezve csapadék formájában kiváljon, és
sárgásbarna szennyeződést okozzon a vízzel érintkező anyagokon.
A vastalanító berendezés elemei: oxidálószer-adagolás (kálium-permanganát,
NAVIDOS adagoló berendezés), vastalanító berendezés, fertőtlenítőszer-adagolás (DEWASIL®, DINOX® 03, NAVIDOS adagoló berendezés)
Mangán-aktivált töltetű berendezések MANGÁNTALANÍTÁSRA
Amennyiben a vastartalom mellett magas a víz mangántartalma is, katalitikus töltet kerül a nyomásálló tartályba. A szűrő előtt a vízbe NAVIDOS mennyiségarányos adagoló-szivattyúval oxidatív anyagot (KÁLIUM-PERMANGANÁTOT) kell
adagolni, ez feloxidálja a vasat és a mangánt, valamint egyben regenerálja a töltetet. Más oxidatív anyag itt nem használható!

Aktívszén-töltetű berendezések

háztartási vízkezelés

DX-ASZ 200 – DX-ASZ 2000
aktívszén-töltetű berendezés család
Alkalmazás: RO berendezések elé; deklórozási célra
Az aktívszén szűrők feladata a vízben található szabad aktív klór, az egészségre
ártalmas haloform vegyületek, az íz- és szagrontó anyagok eltávolítása. A berendezés kiváló minőségű adszorbens töltete csökkenti a víz szervesanyag tartalmát, és kiszűri a mechanikai szennyeződéseket. Az aktívszén töltet
visszamosását a vezérlő-automatika beállított időközönként beavatkozás nélkül
elvégzi. A berendezés nem igényel állandó felügyeletet. Az adszorpciós megkötő-képesség kimerülésekor a töltetet cserélni kell.
A Dinamatic család minden tagja ÉME és OTH engedéllyel rendelkezik.
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szűrőházak,
szűrőbetétek

Mechanikai szűrés
Szűrőházak
SZŰRŐHÁZAK FÉM ILL. MŰANYAG CSATLAKOZÁSSAL
SZŰRŐBETÉTEKHEZ
A vízvezetékre szerelhető szűrőház két részből áll:
1. polipropilén szűrőházfej műanyag illetve fémbetét menettel, a menet colmérete ½"–1 ½ " lehet.
2. szűrőcsésze (polikarbonát szűrőház) melybe a kívánt funkciónak megfelelő
betét helyezhető (5", 10" és 20"-os hosszméretben kapható)
Üzemi nyomás: 8 bár, üzemi hőmérséklet: 0-50°C.

Mechanikai szűrőbetétek
Mechanikai szennyezők (rozsda- és homokszemcsék) eltávolítására, háztartási és ipari berendezések védelmére
használt szűrőtípus. Általános háztartási alkalmazásuk: ivóvíz szűrésére, csapok, bojlerek, mosógépek, és egyéb
berendezések védelmére.

ipari vízkezelés

POLIPOR BETÉT
Mechanikai szűrés (5–25 μm, 25–50 μm, 75–100 μm); kapható méretek: 5"–10"–20"
A betét teljes keresztmetszetében szűr (mélységi szűrés), így külső felületének eltömődése nélkül, kis nyomáskülönbség mellett jelentős szennyezőanyagot tud visszatartani. Vízsugár alatt, kefével könnyen tisztítható, így élettartama a hagyományos mélységi szűrőkkel szemben hosszabb.

PURTREX BETÉT
Mechanikai szűrés (1–5–20–50 μm); kapható méretek: 10"–20"–30"
Rozsda, vízkő, homok, finom részecskék nagy hatékonyságú eltávolítására. Kiváló eredményeket biztosít a mélységi szűrésben a részecskék visszatartásának hatékonyságával és a szűrőközeg élettartamával. Ipari alkalmazása: RO membránok és UV lámpás berendezések nagy hatékonyságú előszűrése; víz és egyéb folyadékok szűrése
a vegyipar, petrolkémiai, gyógyszeripar, élelmiszeripar területén; aktívszén granulátummal töltött egységek utószűrése. Átlagos élettartam: változó, max. 6 hónap.

háztartási vízkezelés

RÁCSOS BETÉT
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Mechanikai szűrés (80 μm); kapható méretek: 5"–10"–20"
Polipropilén vázas betét mosható nylon szűrőszitával a mechanikai szennyezők (rozsda- és homokszemcsék) eltávolítására (felületi szűrés). A betét felületén visszatartott szennyezőanyagok vízsugárral könnyen eltávolíthatók,
így élettartama a hagyományos mélységi szűrőkénél hosszabb. Ipari alkalmazása: vízszivattyúk, fertőtlenítő rendszerek, ipari alkalmazások előtti előszűrés. Átlagos élettartam: kb. 24 hónap, lemosás háromhavonta javasolt.

SZÁLTEKERCSELT BETÉT
Mechanikai szűrés (20 μm); kapható méretek: 5"–10"–20"
Csévélt, tiszta polipropilén betét mélységi szűrésre. A betét teljes keresztmetszetében szűr, így külső felületének
eltömődése nélkül, kis nyomáskülönbség mellett jelentős szennyezőanyagot tud visszatartani. A szűrőbetét bizonyos mennyiségű víz megszűrése után szennyezőanyagokkal teljes keresztmetszetében telítődik és cseréje szükséges. Ipari alkalmazása: Vízszivattyúk, fertőtlenítő rendszerek, ipari alkalmazások előtti előszűrő; víz- és más
folyadékok szűrése ipari alkalmazásokban, pl. vegyipar, petrolkémiai ipar, fényképészet, gyógyszeripar, stb. Max.
üzemi nyomás: 6 bar, max. nyomáskülönbség: 0,8 bar, átlagos élettartam: 3–6 hónap.

KERÁMIABETÉT
Mechanikai szűrés, mikroszűrés (0,4 μm – baktériumok); kapható méretek: 10"
Speciális, finom kovamoszat eredetű ásványi porból készített szűrő, mechanikus úton történő sterilizálásra. Kiszűri
a 0,4 μm nagyságú baktériumokat is.

Többfunkciós szűrőbetétek
Ugyanaz a szűrőbetét a mechanikai szűrés mellett általában még egy funkcióra alkalmas.

SZÁLTEKERCSELT BETÉT AKTÍVSZÉNNEL
Mechanikai szűrés (50 μm) + klór-, nehézfém-, olajmentesítés; kapható méretek: 10"–20"
Csévélt, tiszta polipropilén betét aktívszénnel. A betét egyesíti a száltekercselt és az aktívszenes betétek előnyeit.
Alkalmazás: előszűrés, és a klór, valamint más szerves anyagok által okozott kellemetlen szagok és ízek csökkentése a vízben, peszticidek, rovarirtószerek, klóros oldóanyagok eltávolítása a vízből. Háztartási felhasználás:
szűrés és klór elleni kezelés mosógépeknél, zuhanyoknál és ivóvíz egységeknél. Ipari felhasználás: klór elleni kezelés élelmiszeriparban, vegyiparban és gyógyszeriparban; az RO egységek előszűrője. Átlagos élettartam: 3 hónap

KERÁMIABETÉT AKTÍVSZÉNNEL

Mechanikai és mikroszűrés (0,02 μm, vírusok!) + klór-, nehézfém-, olajmentesítés; kapható méret: 10"
Extrudált aktívszén nagy szűrőképességű kapilláris membránnal. A belső üreges szálú kapilláris membrán 0,02 μm
szűrésfinomsággal eltávolítja a veszélyes baktériumokat és a vírusok nagy részét is, az aktívszéntöltet eltávolítja a
veszélyes vegyi szennyeződéseket (a rovar- és növényirtó-szereket), klóros összetevőket, a klór okozta rossz ízt
és szagot. A víz ásványianyag-tartalmát a töltet nem befolyásolja. Háztartási ivóvízkezeléshez javasoljuk.

Klórmentesítés, vastalanítás, vízkőmentesítés
EZÜSTTEL AKTIVÁLT SZÉNBETÉT
Adszorpciós szűrés, klór-, nehézfém-, olajmentesítés, fertőtlenítés; kapható méretek: 5"–10"
Polisztirol töltettartó ezüstözött aktívszénnel. Alkalmazása: klór- és szervesanyag-tartalom csökkentésére, íz- és
szagrontó anyagok eltávolítására.
Főbb jellemzők: A töltet a kezelendő víz minőségétől függő vízmennyiség szűrése után kimerül és cseréje szükséges.

AKTÍVSZÉN BLOCK SZŰRŐ
Klór-, nehézfém-, olajmentesítés (10 μm); kapható méret: 10"
Préselt aktívszén betét. Felhasználási terület: klór- és szervesanyag tartalom csökkentésére, íz- és szagrontó anyagok eltávolítására.

VASTALANÍTÓ PATRON (MAZ)
Szűrőházba helyezhető patron a vas és a mangán eltávolítására; kapható méret: 10"
A granulált szűrőtöltet alacsony vasszintek (3 ppm-ig) hatékony eltávolítására alkalmazható.
Mechanikai előszűrés javasolt!

SZILIKOFOSZFÁT PATRON
Vízkőmentesítés; kapható méretek:5"–10"
Hatékonyan akadályozza meg a vízkő kiválását. Használatát háztartások számára javasoljuk max. 20 német keménységi fokig.
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ULTRASZŰRŐ BETÉT AKTÍVSZÉNNEL

ipari vízkezelés

Mechanikai szűrés (0,4 μm, baktériumok!) + klór-, nehézfém-, olajmentesítés; kapható méret: 10"
A patron kerámiaszűrője eltávolítja a vízből a lebegő szilárd anyagokat egészen 0,4 μm méretig (baktériumok kiszűrése). Az ezüsttel aktivált széntöltet eltávolítja a veszélyes vegyi szennyeződéseket (a rovar- és növényirtó-szereket, klóros összetevőket, a klór okozta rossz ízt és szagot.
A víz ásványi anyag tartalmát a töltet nem befolyásolja. Háztartási ivóvízkezeléshez javasoljuk.
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képviselt márkák:
Hexagone,
Clack,
John Guest
Hexagone víz alatti porszívók

uszodavíz-kezelés

Automata porszívók - CHRONO ECO CSALÁD
CHRONO ECO 450
Automata víz alatti porszívó. Ideális hotelek, kempingek számára. Olyan 25 mnél rövidebb medencék tisztítására ajánljuk, amelyeket 100-nál kevesebb ember
használ naponta. Szűrés: 105 mikron

CHRONO ECO 510
Automata víz alatti porszívó. Kiválóan alkalmas nagyobb közületi medencék, illetve
25 m-es fedett és kültéri medencék mindennapi tisztítására. Szűrés: 105 mikron

CHRONO ECO 510 PLUS
Automata víz alatti porszívó. Annak ellenére, hogy csak 80 mm-rel szélesebb a
CHRONO ECO 510-nél, akár 450 m2-nyi felület tisztítására is alkalmas. Gyorsan
és könnyedén rendbe tehetőek vele nagy medencék is, melyekben 150-200
ember fordul meg naponta. Szűrés: 105 mikron

CHRONO ECO 730
Automata víz alatti porszívó. A legideálisabb választás 33-60 m-es medencékhez,
amelyet 200-600 fürdőző látogat naponta. 1500 m2-nyi medencefelület is könynyen és gyorsan tisztítható vele. Szűrés: 250 mikron

Automata porszívók - PREMIUM CSALÁD
PREMIUM 600 VÍZ ALATTI PORSZÍVÓ-ROBOT
Automata víz alatti porszívó. Szögletes vagy egyedi formájú, egyenletes vagy változó vízmélységű medencékhez egyaránt használható. Ideális 25 és 33 m hoszszúságú medencékhez, napi 200-600 fürdőző mellett. A CHRONO ECO
termékcsaládnál finomabb szűrésre képes. (5 mikron)

PREMIUM 750 VÍZ ALATTI PORSZÍVÓ-ROBOT
Automata víz alatti porszívó. Megfelelő választás igényes szakemberek számára,
50 m-es medencékhez, amelyeket több mint 500 ember használ naponta. A
CHRONO ECO termékcsaládnál finomabb szűrésre képes. (5 mikron)

Kézi porszívók - QUICK VAC CSALÁD
QUICK VAC CLASSIC
Kézi víz alatti porszívó, kifejezetten gyors és hatékony tisztításra tervezve. Lakossági medencék és hotelek számára. Alkalmas bármely méretű és formájú
medencéhez, min. 40 cm mélységtől. Egyszerűsége és gyorsasága miatt különösen kedvelt a felhasználók körében.

QUICK VAC BABY - VÍZ ALATTI PORSZÍVÓ SZÖKŐKUTAKHOZ
Kézi víz alatti porszívó, amely lehetővé teszi sekély medencék rendkívül gyors
és hatékony tisztítását. Min. vízmélység: 10 cm. Különösen alkalmas szökőkutak,
gyermek pancsoló medencék és egyéb kis vízmélységű medencék tisztítására.

QUICK VAC XL
Kézi víz alatti porszívó, amely lehetővé teszi nagy területű medencék és az aquaparkok medencéinek rendkívül gyors és hatékony tisztítását.
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automata vezérlőfejek vízkezelő berendezésekhez
Fő felhasználási területek: vízlágyítás, vastalanítás, aktívszenes- vagy multimédiás szűrés.
A vezérlőfejek kompozit műanyagból készülnek, magas áramlási sebességet biztosítanak, igény szerint programozhatóak.
A legfontosabb funkciók: egyenáramú vagy ellenáramú regenerálás, (1”-os vezérlőfej), késleltetett regenerálási lehetőség, optimális sófogyasztás, kettős viszszamosás és tartalékszámítás. A memóriából visszakereshető előzmények
alapján gyors és pontos szervizelésre van lehetőség.
A vezérlőfejek könnyen iker kialakításba kapcsolhatóak, és a System Controller
segítségével bármilyen méretben kettő és hat darab között összeköthetőek.
A Clack vezérlőfejek megbízhatóak és hatékonyak. Könnyű kezelhetőségük miatt
alkalmasak háztartási (elsősorban vízlágyítás), és ipari létesítményekben történő használatra egyaránt.
Típusok:
WS1 CI; WS 1.25 CI; WS 1.5 CI; WS2; WS 3
NHWBP (No Hard Water ByPass);
MAV (Motorized Alternating Valve);
System Controller

WS1 CI

MAV WS1

WS 1.5 CI

MAV WS2

WS 2 CI

NHWBP 1

WS 3

NHWBP 2

System Controller

John Guest (JG) alkatrészek
gyorscsatlakozó idomok
A JG csatlakozóidomok könnyen beépíthetők, tartós, stabil és tömített kötést
biztosítanak a cső és a csatlakozók között.
A szabadalmazott rögzítőtechnika biztosítja a cső rögzítését anélkül hogy öszszenyomná a csövet, vagy csökkentené az átfolyást.

ipari vízkezelés

Clack vezérlőszelepek

A műanyag-összekötő idomok PP gyártási sorozata fehér polipropilénből EPDM
O gyűrűkkel ellátva készül.
Alkalmazásukat elsősorban uszodai mérő-szabályozó műszerek, adagolószivattyúk csatlakozó-idomaiként ajánljuk. Az anyagminőség ellenálló képessége
az uszodai vízkezelő-szerek többségéhez megfelelő.
Maximális hőmérsékleti- és nyomásadatok:
20°C-nál: 10 bar
60°C-nál: 4 bar
Minimális alkalmazási hőmérséklet: 1°C
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képviselt
márkák:
Structural
nyomástartályok
Structural nyomástartályok
kompozit és üvegszálas nyomástartályok háztartási és ipari alkalmazásra
A Structural tartályokat lágyító és szűrőberendezésekhez ajánljuk.
Előnyei:
széles mérettartományban elérhetőek
maximális üzemi nyomás 10 bar
tesztelésük 250 000 ciklusos tartós fárasztási próbával történik
tervezési biztonsági faktoruk 4:1
A kompozit nyomástartályok max. 48 °C-os és max 65 °C-os kivitelben, az üvegszálas nyomástartályok max. 48
°C-os kivitelben készülnek.
Kompozit nyomástartályok
elérhető méretek:

ipari vízkezelés

Méret
(inch)

Térfogat
(liter)

Üvegszálas nyomástartályok
elérhető méretek:
Méret
(inch)

Térfogat
(liter)

18x65

236

06x13

4.2

21x62

312

08x35

25

24x65

378

09x35

31.4

24x72

450

10x35

38.6

30x72

708

10x54

62

36x72

999

12x48

78

42x72

1306

13x54

104

48x72

1753

14x47

104

63x67

2271

14x65

154

63x86

3218

16x65

185

63x116

4732

63x144

6057

CIP szivattyúk
Cleaning in place (CIP) – helyi tisztításra alkalmas szivattyúk
Nagy teljesítményű, vegyszerálló centrifugál-szivattyú, skálázott, áttetsző, vegyszerálló tartályban elhelyezve.
A vegyszeres folyadék áramlási iránya irányváltó szeleppel állítható.
Alkalmazása: cirkókazánok, hőcserélők, radiátorok, központi fűtésrendszerek, vízkezelő berendezések vízkőmentesítésére, fertőtlenítésére és egyéb vegyszeres kezelésére.
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Termékjegyzék
AD12 pH- és hőmérő digitális készülék
20
AD31 Fajlagos vezetőképesség-mérő digitális
készülék
21
AD32 Vezetőképesség, összes oldott anyag és
hőmérséklet-mérő digitális készülék
21
Adisan Spa
11, 17
Aktívszén K835
25
Aktívszén block szűrő
31
Aktívszén liszt
25
Aktívszén por diatómaföldes szűrőkhöz
25
7, 8, 9, 11, 12, 13
Alga-sokk® P
12
Alga-sokk® WP 2 g-os
Algi-cid
7, 9, 11, 13
Anion-kation cserélő (kevertágyas) gyanta 26
Antracit (0,8–1,6 mm és 1,4–2,5 mm)
24
Aqua Eazi gélkocka
14
Arzén mérőbőrönd
19
Biopool G
17
Birm töltet
25
Blue Super Tabs T
8, 10
Blue Super Tabs WP
12
Chloralgin
7, 9, 11, 13
Chrono Eco 450
32
Chrono Eco 510
32
Chrono Eco 510 Plus
32
Chrono Eco 730
32
Clack vezérlőszelepek
33
Complete 8 (high)
19
De-vízkő F
16
De-vízkő G
16
De-vízkő P
16
12, 14, 15
Dewan®-7
Dewan®-18
8, 10, 12
10
Dewan®-20 T
12
Dewan®-20 WP
6, 8, 10
Dewan®-35
Dewan®-50
6, 15
18
Dewan®-20 mérőcsík
Dewan®-50 mérőcsík
18
18
Dewan®-20 teszter
Dewan®-50 teszter
18
Dewasil
27
6, 8
Dinadox® A+B
Dinaflow L
27
Dinaflow O
27
Dinaflow PO
27
Dinamatic 10 – Dinamatic 30
28
Dinamatic 10 – Dinamatic 130
28
16
Dinax® Alkáli Plusz P
Dinax® Aquabróm WP
12
23
Dinax® Basic Timer-pH (/Pump)
23
Dinax® Basic RX-pH (/Pump)
Dinax® Cleaner F
16
14
Dinax® Cover Cleaner F
Dinax® Desinfectant F
17
14
Dinax® Filter Cleaner F

7, 9
Dinax® Flock F
Dinax® Flock F 100 ml
11, 13
Dinax® Flock P
7
14
Dinax® Foszfát Mínusz P
Dinax® Genius Cl-pH (/Pump)
23
Dinax® Genius DW-pH (/Pump)
23
13, 14
Dinax® Habstop F
7
Dinax® Hidromínusz F
Dinax® Hypox F
6
16
Dinax® Kalcium Plusz P
Dinax® Klorin F
6, 8, 10
6, 8, 10
Dinax® Klorin F Dinadox adalékkal
Dinax® Membrántreat F
27
Dinax® Metal Magic F
15, 16
7, 9, 11
Dinax® Mínusz F
Dinax® Mínusz P
9, 11, 13
21
Dinax® Photoperox 300
7, 9
Dinax® Plusz F
11, 13
Dinax® Plusz P
Dinax® Reagensek
19
17
Dinax® Szegélytisztító F
Dinax® Téliesítő
15
17
Dinax® Water Repellent F
27
Dinox® 03
DLK kézi működtetésű vízlágyító-berendezés
család
28
DMX kevertágyas sótalanító berendezés 28
DX-ASZ 200 – DX-ASZ 2000
29
DX-RO 150 – DX-RO 50000
29
DX-VSZ 200 – DX-VSZ 2000
29
Ezüstözött aktívszén
24
Ezüsttel aktivált szénbetét
31
Égetett kvarchomok
24
Fluorid-mentesítő töltet
26
Foszfát mérőcsík
18
Fotométerek
20-21
Fotométer Hanna Multiparaméter HI83203 20
Gőzkabin-aromák
17
Hanna fotométerek
20
Hanna klórmérő HI 701 Checker
20
Hanna klór-pH mérő HI 96710
20
Hexagone porszívók
32
Interacid
16
Ipari vegyszerek
27
John Guest alkatrészek
33
Kationcserélő gyanta
26
Kálium permanganát
27
Kerámiabetét
30
Kerámiabetét aktívszénnel
31
Klór/bróm/pH mérőcsík
18
Klór/bróm/pH mini teszter
18
Klór-dioxid mérőcsík
18
Lovibond fotométerek
20
Lovibond Checkit Direct Fotométer
20
Lovibond Multidirect Fotométer
20
Maradékkeménység-mérő teszter
19
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MAZ töltet
25
Mérőbőrönd uszodai karbantartók részére 21
Mérőcsíkok
18
Mérő-szabályozó automatikák
23
Műgyanta-töltetek
26
Navidos adagoló modul
22
Nitrátmentesítő gyanta
26
Nitrit-nitrát mérőcsík
18
Nulla-klór P
14
Oldott sótartalom mérőcsík
18
Összkeménység-mérő teszter
19
Pezsgőfürdő-illatok
17
pH mérőcsík
18
Polipor betét
30
Premium 600 víz alatti porszívó-robot
32
Premium 750 víz alatti porszívó-robot
32
Purtrex betét
30
Pyrolox töltet
25
Quick Vac Classic - víz alatti porszívó
32
Quick Vac Baby - víz alatti porszívó
szökőkutakhoz
32
Quick Vac XL - víz alatti porszívó
32
Rácsos betét
30
Reagensek
19
Stabil Klór T
8, 10
Solarmed Rapid
15
6
Stabox®
15
Stabox® Kerti tavak
Stenner szivattyúk
22
Szauna-olaj illatok
17
Száltekercselt betét
30
Száltekercselt betét aktívszénnel
31
Szilikofoszfát patron
31
Szilikofoszfát töltet
25
Szűrőanyagok
24
Szűrőbetétek
30-31
Szűrőházak
30
Tabletta reagensek
19
Tablettázott só
26
Taylor reagensek
19
Teszterek
18-19
Timer adagolószivattyú
22
Tiszta Tó
15
Töltetanyagok
24-26
Ultraszűrő betét aktívszénnel
31
Vas mérőcsík
18
Vastalanító berendezések
29
Vastalanító patron (MAZ)
31
Vákuumsó
26
Vegyszeradagolók
22
Vízlágyítók
28
Zeofilt (Zeolit) 0,6–2 mm
24
Zöldhomok (Greensand)
25
Zöldüveg
24
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