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HYDROPATH ponuja vrhunsko 
tehnologijo za nego vode 
svetovnim podjetjem, industriji in 
potrošnikom - zmanjšuje vodni 
kamen, preprečuje biološko 
obraščanje in ponuja drugačne 
rešitve brez kemikalij. 

 

To dosegamo z uporabo 
najboljših znanstvenih spoznanj 

in odkritij, vodilnih inovacij 
izdelkov, preverjene uporabe in 
neprimerljivih storitev, 
prilagojenih našim strankam. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S skoraj 25-letnimi izkušnjami 

izdelujemo elektronske naprave za 

kondicioniranje vode za 

preprečevanje 

in odstranjevanje trdega vodnega 
kamna, 

čiščenje bakterij in alg ter 

izboljšanje filtracije. 

 
Naša tehnologija, ki jo 

proizvajamo v Združenem 

kraljestvu, zagotavlja 

prihranke pri stroških in 

okoljske koristi za širok 

spekter aplikacij, od sistemov 

HVAC in plavalnih sistemov 

industrije z bazenom v kmetijski 

sektor in težko industrijo. 

 
HYDROPATH-ova paleta naprav za 

kondicioniranje vode deluje z 

uporabo 

edinstvena patentirana feritna 

tehnologija brez kemikalij, ki 

uporablja 

električno polje na cev in vodo v 

njej. 

 
Enote so enostavne za namestitev, 

ne zahtevajo rezanja cevi in so 

primerne za vse materiale cevi. 

Standardno so na voljo enote za 

obdelavo cevi do 200 mm, za 

večje pa 

 
enote, primerne za cevi s premerom 

od 220 mm do več metrov, so na 

voljo v naši "ponudbi po meri". 

Vodni kamen zmanjšuje 

učinkovitost in življenjsko dobo 

kotlov, povečuje stroške energije in 

povzroča 

tudi za okolje. 
 

Vodni kamen nastane ob spremembi 

tlaka ali temperature, zaradi česar se 

prilepi na toplotni izmenjevalnik ali 

grelni element kotla. 

Tehnologija HYDROPATH deluje 

tako, da v vodo oddaja 

spremenljivo električno polje, 

zaradi česar se vodni kamen 

oblikuje v suspenziji, ki se nato 

izpira s tokom. 

 
Poleg zaščite pred vodnim kamnom 

HYDROPATH ponuja tudi enote, ki 

izboljšujejo kakovost vode z 

nadzorom biološke obraščenosti in 

izboljšanjem filtracije. To zagotavlja, 

da ogrevalne površine ostanejo 

brez biološke obraščenosti in 

ohranijo svojo učinkovitost ter da se 

voda in energija, ki se porabita 

zaradi povratnega izpiranja so čim 
manjše. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



KOMERCIALNI LIMESCALE 

 
 
 

 
 
 
 

c OBMOČJE 

Zasnovan je za zaščito pred 

vodnim kamnom pri ogrevanju, 

prezračevanju in vodovodnih 

storitvah v pisarnah, šolah, hotelih 

in drugih poslovnih stavbah. 

Razpon c je zasnovan za 

odpravljanje posledic novih in 

obstoječih trdih oblog vodnega 

kamna. 

na komercialnih kotlih, toplotnih 

izmenjevalnikih in hladilnih 

sistemih. Uporabljeni signal lahko 

zaščiti tudi hladilne naprave, kar 

pomeni, da je zaščitena tudi druga 

oprema, obloge na umivalnikih, 

pipah itd. pa je lažje očistiti. 

 
 DO 200 MM 

 
• Nov vodni kamen 

• Obstoječi vodni kamen 

• Primerno za 

komercialne kotle, 

toplotne izmenjevalnike 

in hladilne sisteme 

• Standardne enote so 

na voljo za cevi z 

zunanjim premerom do 

200 mm 



BIOFOULING LIMESCALE FLOKULACIJA 

 
 

 

 
 
 
 

p AQUAKLEAR 

Zasnovan za izboljšanje kakovosti 

vode v plavalnih bazenih in 

hladilnih bazenih 

stolpi. Flokulativni material izboljša 

filtracijo in zmanjšuje število izpiranj, 

kar vodi k manjši porabi energije, 

nižjim stroškom za vodo in odpadno 

vodo ter (v bazenih) tudi k zmanjšanju 

ravni kloramina in 

s tem povezan vonj. Preprečevanje 

in odstranjevanje vodnega kamna 

na toplotnih izmenjevalnikih in 

samem stolpu lahko 

zmanjšali stroške vzdrževanja in 

izboljšali njihovo splošno učinkovitost. 

 
 DO 200 MM 

 
• Izboljšano filtriranje 

• Nadzor biološke obraščenosti 

• Primerno za komercialne 

bazene in hladilne stolpe 

• Standardne enote so na voljo za 

cevi z zunanjim premerom do 

200 mm 



LIMESCALE BIOFOULING FLOKULACIJA 

 
 

 

 
 
 
 

i INDUSTRIJSKI 

OBMOČJE 

Zasnovan za zahtevne aplikacije 

v industrijskih okoljih. Serija i 

zagotavlja številne prednosti pri 

obdelavi vode, vključno z zaščito 

pred vodnim kamnom, flokulacijo 

in nadzorom bioloških oblog. 

Industrijska serija je zmogljivejša 

od standardne komercialne enote. 

Ima vgrajen napajalnik, je 

popolnoma vodotesna in 

zasnovana za enostaven priklop 

na električno omrežje in sisteme 

za upravljanje stavb. 

 
 DO 200 MM 

 
• Kakovost vode 

• Vodni kamen 

• Večja moč za zahtevna 

industrijska okolja 

• Standardne enote so 

na voljo za cevi z 

zunanjim premerom do 

200 mm 



LAHKA KOMERCIALA LIMESCALE 

 
 
 

 
 
 

s38 

S38 se uporablja v nizkotlačnih 

parnih kotlih, parnih pečicah, 

parnih sobah, vlažilnikih zraka in 

uparjalnikih. Zaščiti te 

naprave pred nabiranjem vodnega 

kamna in odstranjuje obstoječi 

vodni kamen. 

s38 se prilega cevem do 38 

mm in je primeren za vse 

vrste materiala cevi in deluje 

neodvisno od hitrosti pretoka. 

 
 

 DO 38 MM 

 
• Nov vodni kamen 

• Stari vodni kamen 

• Primerno za manjše 

komercialne aplikacije 

• Primerno za cevi z 

zunanjim premerom do 

38 mm 



LIMESCALE BIOFOULING FLOKULACIJA 

 
 

 

 
 
 
 

k40 AQUAKLEAR 

k40 je zasnovan za izboljšanje 

kakovost vode v bazenih, 

masažnih kadeh, zdraviliščih, 

vodnih objektih in drugih podobnih 

aplikacijah. Zmanjšanje ravni 

bakterij in izboljšanje filtracije v 

bazenih itd. vodi do čistejše in 

prijetnejše vode ter zmanjšanja 

režimov vzdrževanja in s tem 

povezanih stroškov. 

in zmanjšano izpiranje nazaj. 

Sistem k40 ima vrsto prednosti, ki 

so zasnovane tako, da je vaš 

sistem cenejši, enostavnejši za 

vzdrževanje in prijetnejši za 

uporabo. 

 
 DO 63 MM 

 
• Kakovost vode 

• Zmanjšanje vsebnosti klora 

• Majhni bazeni in zdravilišča 

• Primerno za cevi z 

zunanjim premerom do 

63 mm 



DOMESTIC LIMESCALE 

 
 
 

 
 
 

hs38 

Zasnovan za zaščito domačih 

vodovodnih sistemov pred 

nabiranjem vodnega kamna. 

HydroFLOW hs38 je primeren za 

hiše z največ štirimi spalnicami, 

za kombinirane kotle ter za 

prezračevane in neprezračevane 

jeklenke. 

hs38 je zasnovan za zaščito pred 

trdimi oblogami vodnega kamna v 

gospodinjskih cevovodih ter na 

grelnih elementih in površinah, za 

zaščito naprav, kot so pomivalni in 

pralni stroji, ter za lažje čiščenje 

pip, umivalnikov in kopalnih kadi, 

na katerih se je nabral vodni 

kamen. 

 
 

 DO 38 MM 

 
• Nov vodni kamen 

• Obstoječi vodni kamen 

• Primerno za povprečno 

veliko hišo z dvema do 

štirimi spalnicami 

• Primerno za cevi z 

zunanjim premerom do 

38 mm 



LIMESCALE 

 
 

 

 
 
 
 

hs40 

HydroFLOW hs40 je zasnovan za 

domače sisteme in je še posebej 

primeren za več 

hiše s kopalnicami. Večji in 

zmogljivejši hs40 je podobno kot 

njegov bratranec hs38 zasnovan 

ponuditi alternativo brez kemikalij 

pri odpravljanju posledic 

nove in obstoječe obloge trdega 

vodnega kamna na vodovodnih 

sistemih ter vpliv tega trdega 

vodnega kamna na učinkovitost 

in življenjsko dobo kotlov ter 

njihovo povečano porabo 

energije. 

Enota se lahko prilega cevi iz 

katerega koli materiala, pri čemer 

ni potrebna vodovodna 

napeljava. 



 
 DO 63 MM 

 
• Nov vodni kamen 

• Obstoječi vodni kamen 

• Primerno za 

povprečno veliko 

hišo z dvema do 

štirimi spalnicami 

• Primerno za 

cevi z 

zunanjim 

premerom 

do 63 mm 



CUSTOM LIMESCALE BIOFOULING FLOKULACIJA 

 
 
 

 
 
 

 

PRIPRAVLJENO 
OBMOČJE 

 
 

Standardne komercialne enote so 

na voljo za namestitev cevi z 

zunanjim premerom do 200 mm. 

Za večje cevi pa lahko 

HYDROPATH oblikuje enoto 

posebej za vaše zahteve. 

v katerem koli našem 

komercialnem programu. Enote 

po meri so nameščene po vsem 

svetu v različnih zahtevnih okoljih 

in aplikacijah, vključno z 

ribogojstvom, čiščenjem odpadnih 

voda in rudarsko industrijo. 

Ne glede na to, ali gre za 10-

palčno enoto za hladilni stolp 

ali enoto za 

premera elektrarne, lahko HYDROPATH 

izpolni vaše potrebe. 



 MERI PO MERI 

 

 
• Kakovost vode 

• Vodni kamen 

• Različice, ki 

ustrezajo 

vsem 

komercialnim 

serijam 

• Enote so na voljo 

za cevi z zunanjim 

premerom od 220 

mm do več 

metrov 



Iz najzahtevnejših industrijskih okolij 

do najmanjšega gospodinjstva, HYDROPATH zagotavlja 24-urno 

zaščito vodnih sistemov po vsem svetu. 



OD TEKSASA DO TOKIA 

 
 
 

 

"Eden najboljših dolgoročnih ukrepov za zmanjšanje in 

preprečevanje nenehnih težav z vodnim kamnom ... v 48 

urah delovanja sta se tlak vode in nadzor ogrevanja 

znatno izboljšala, v 7 dneh pa se je enota za prhanje 

zmogljivost se je vrnila na skoraj 95 % prvotnega stanja." 

Namestitev stanovanjskih objektov, Velika Britanija 

 

"Dolga leta sem se boril s trdo vodo in porabil veliko denarja 

za kemikalije... ta tehnologija je presegla moja 

pričakovanja. Pravkar sem prihranil 300 dolarjev za 

kemikalije za bazene, ki 

Običajno moram kupiti, da se bazen pravilno prilagodi." 

Namestitev domačega bazena, ZDA 

 

"Naprava s38 obdeluje vodo z radiofrekvenčnim električnim 

poljem. Po osmih tednih nam še vedno ni treba čistiti te 

posode. 

Brez sistema s38 smo ga morali čistiti 26-krat na leto ... to 

se je zmanjšalo na šest do sedemkrat, kar je 75-odstotno 

zmanjšanje." 

Instalacija tiskarske stiskalnice, Nizozemska 

 

"Pred namestitvijo je bilo treba toplotni izmenjevalnik čistiti vsakih 

15 dni ... po namestitvi sistema HydroFLOW so toplotni 

izmenjevalniki in ventili brez vodnega kamna, vodni tlak pa je 

je nespremenjena. Nadaljnja kemična obdelava ni bila potrebna." 

Namestitev papirnice, Kitajska 

 

"Preizkusil sem ga na vse možne načine, tako da sem v 

umivalniku pustil ležati ostanke vode in pustil kapljati pipo... v 

umivalniku in kadi je ostal le tanek madež, ki sem ga takoj 

obrisal s suho krpo in ni pustil nobenih ostankov mineralov." 

Namestitev mesta za prikolico, Avstralija 

 
 

 

1. Pisarniška stolpnica, 
Hongkong 

2. Pivovarna, Ukrajina 

3. Bolnišnica, Tajvan 

4. Nakupovalno središče, Madžarska 



5. Elektrarna, Rusija 

6. Rudnik bakra, Čile 

7. Mestni bazen, ZDA 
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HIDROPATSKA 
TEHNOLOGIJA HQ 

Enota C1, Crossgate Drive, 

Queens Drive Industrial Estate, 

Nottingham, NG2 1LW, 

Združeno kraljestvo. 

VAŠ LOKALNI 
SOGOVORNIK 

 

  
 

 
 

T 44(0) 1159 869 966 

F 44(0) 1159 869 944 

E sales@hydropath.com 
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