
 
 

REVERSĀS OSMOZES SISTĒMA AUTOMĀTISKAI ŪDENS PADEVEI LĪDZ 2 
AUTOKLĀVIEM  
 
augstas kvalitātes demineralizēta ūdens ražošana ar reversās 

osmozes un jonu apmaiņas sistēmu  

 
APRAKSTS 
 
• neliela ūdens uzglabāšanas tvertne un jaucējkrāns, ko var 

uzstādīt uz sterilizācijas telpas izlietnes - tas ļauj iegūt augsti 

demineralizētu ūdeni, lai manuāli uzpildītu autoklāvus, kurus nevar 

tieši pievienot sistēmai 

• kompakts aprīkojums. Pievienojams attālumā līdz pat 4-5 

metriem no autoklāviem 

• nav nepieciešams elektriskais savienojums. Tas darbojas no 

ienākošā ūdens spiediena 

• filtru komplekts var nodrošināt 900 / 1,200 litru demineralizēta 

ūdens 

• vienkārša filtra nomaiņa       

• vidējā ražotspēja: 10 l/h 

• izmēri: w 36 x d 17 x h 19 cm, svars 2.5 kg 
 

 

REVERSĀS OSMOZES SISTĒMA AUTOMĀTISKAI ŪDENS PADEVEI 
LIELGABARĪTA AUTOKLĀVAM/ 2 AUTOKLĀVIEM 
 
augstas kvalitātes demineralizēta ūdens ražošana ar reversās osmozes un jonu 
apmaiņas sistēmu 
 
APRAKSTS 
 
• kompakts aprīkojums. Nodrošina ūdens piegādi pa tiešo lielajam 

autoklāvam/ 2 autoklāviem 

• nav nepieciešams elektriskais savienojums. Tas darbojas no ienākošā 

ūdens spiediena 

• filtru komplekts var nodrošināt 900 / 1,200 litru demineralizēta ūdens 

• vienkārša filtra nomaiņa 

• vidējā ražotspēja: 30 l/h 

• izmēri: w 40 x d 16 x h 43 cm, svars 4.3 kg 

 

 
 

EKONOMISKS UN VIDEI DRAUDZĪGS RISINĀJUMS 



 

MAGNĒTISKAIS FILTRS ŪDENS ATTĪRĪŠANAI ZOBĀRSTNIECĪBAS IEKĀRTAI 
 
novērš kaļķakmens veidošanos un cauruļvadu koroziju 
 

 
APRAKSTS 
 
Kaļķakmens 
Kalcija un magnija minerālsāļi ir kaļķakmens cēlonis ūdenī. Ļoti cieta ūdens 
izmantošana izraisa kalcija un magnija sāls mikrokristālu nogulsnēšanos cieta un 
pielipuša kaļķakmens slāņa veidā, tādējādi kavējot ūdens cirkulāciju un nodarot 
nopietnu kaitējumu iekārtām.  
 
Magnētiskajos kondicionieros ūdens plūsma tiek novadīta ārkārtīgi spēcīgā 
magnētiskajā laukā, kas novērš kalcīta (tipiskas kristāliskas struktūras 
nogulsnes) veidošanos, provocējot aragonīta talka veidošanos (mīksta, 
putekļaina nogulsne, kas nenogulsnējas cauruļvadu vai iekārtas iekšpusē). 
 

 
Magnētiskā kondicioniera priekšrocības 
 
1. Ekonomisks: iepirkuma cena ir zemāka nekā cita veida līdzīgas darbības ūdens filtriem.  

Nav ekspluatācijas izdevumu, jo nav nepieciešama apkope un netiek 
patērēta elektrība. 
• Līdz 60% samazināts mazgāšanas līdzekļu lietojums 
• iekārtas darbojas ar nelielu elektroenerģijas patēriņu 
 

2. Ekoloģisks:  nav ķīmisku piedevu 
organoleptiskās īpašības nemainās 
minerāli nav modificēti 
• Ūdens paliek mīksts un bez rūsas. 
 

3. Lietošana:  nav ierobežojumu, piemērots gan mazām, gan lielām, vecām un 
jaunām ūdens padeves sistēmām.  
Optimāla darbība gan ar aukstu, gan karstu ūdeni. 
• Nosprostotie cauruļvadi tiek atbrīvoti no iepriekš pastāvošām inkrustācijām, un ūdens spiediens 
normalizējas. 

 

 

EKONOMISKS UN VIDEI DRAUDZĪGS RISINĀJUMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcija spēkā, kamēr preces ir noliktavā         Norādītajās cenās ir iekļauts PVN 21% 
 
 
 
 
 
Tirdzniecība: 23 2222 11 · 22 1000 22, serviss: 20 1105 75 
info@altex.lv · altex.riga@gmail.com · facebook.com/AltexSIA  · www.altex.lv 
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