
Priemerná strata palivovej ú innosti (%)č

Vodný kameň v kotle verzus strata palivovej účinnosti
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Komplexné riešenia

Preventívne riešenia a komplexné
programy úpravy vody

HydrexTM rad

Sortiment výrobkov Hydrex™ zahŕňa rad

1000 - vysokoúčinné chemické prípravky

pre vysokotlaké, strednotlaké a nízkotlaké

kotly a zariadenia na ohrev vody.

Malé: < 8t/hod. pary

Stredné: 8 až 115 t/hod.

Veľké:> 115 t/hod.

Antikorózne

prípravky

Iontomeni ovéč

hmoty

Odpe ova eň č

Prípravky proti

vodnému kame uň

Disperzné inidláč

reverznú osmózu na zníženie potrebného množstva chemikálií
a na zníženie rizika tvorby vodného kameňa korózie

zmäkčovače pre nízkotlaké systémy

demineralizáciu vysokotlakých systémov

Produkty radu Hydrex™ boli vyvinuté špeciálne na optimalizáciu

prevádzky kotlov:

interná úprava vody kontrolujúca prítomnos minerálovť
tvoriacich vodný kame , prípravky na úpravu kalu a prípravkyň
odstra ujúce kyslík a upravujúce pHň

špeciálne chemikálie radu Hydrex™ na úpravu parného
kondenzátu

Korózia,tvorba vodného kameňa a usadeninymôžu znížiť prevádzkovúvýkonnosťkotla ako i všetkýchsystémov

súvisiacichs vodným/parným cyklom kotla. Znižuje sa intenzita prestupu tepla, dochádzak poruche zariadeniaa

potrubného vedenia a zvyšujúsa palivové náklady. Hydrex™je jedným z nástrojov, ktorý spoločnosťVeolia Water

Solutions & Technologies ponúka na predchádzanie vyššie spomenutým problémom.

TM

Úprava kotlovej vody



Komplexná ponuka na úpravu
kotlovej vody

Chemikálie Hydrex™ sú
celosvetovo dostupné.
Oh adne alších informácií kontaktujte svojho lokálnehoľ ď

zástupcu spolo nosti Veolia.č

Spolo nos Veolia Water Solutions & Technologies Vám dokáže poskytnú efektívny programč ť ť

úpravy kotlovej vody radom chemikálii Hydrex™ 1000, vysoko ú inným sortimentom chemickýchč

produktov používaných v kotloch a ohrevných systémoch.

>>>Zlepšenie/obnovenie ú innosti kotlovč

>>>Udržiavanie kotla v dobrom technickom stave

>>>Zaistenie bezpe nej a nákladovo efektívnej prevádzkyč

Odply ovaň č

Kotol

Odkal

Para Proces

Predúprava (zmäkčovače, reverzná osmóza...)

Vratný kondenzát

Zberná nádrž kondenzátu

Hydrex pridávanie
amínovHydrex interná

úprava

Hydrex
lapač kyslíka

Program úpravy napájacej vody pre kotly

Einsteinova 25, Digital Park II
851 01 Bratislava - Slovenská republika
tel.:    +421 2 67 28 27 07 - fax:   +421 2 43 63 23 02
covspol@covspol.sk - www.covspol.sk
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