
KİREÇTAŞINA KARŞI 
En EKONOMİK Çözüm

Kireçtaşı 
Oluşmasını
Önler,
Mevcut
Kireçtaşlarını
Söker

KİREÇTAŞI ÖNLEYİCİ
Frekans Jeneratörü



HydroFLOW, Plakalı Isı Eşanjörlerini  
Kireçlenmeye Karşı Korur

HydroFLOW montajı öncesi  
Isı Eşanjörü

HydroFLOW montajı sonrası 
Isı Eşanjörü

HydroFLOW, plakalı ve borulu ısı eşanjörlerinde 
kireçtaşı sorununu çözer; eski kireçtaşları 
parçalanarak eşanjörü terk eder.
                       

ISI EŞANJÖRÜNDE

BOYLERDE

SU SİSTEMİNDE

SANAYİ UYGULAMALARI

HydroFLOW, boyler ve sıcak su boru 
şebekesindeki kireçtaşlarını çözer; eski 
kireçtaşları sökülerek sistemi terk eder.

HydroFLOW, tüm boru şebekesini 
kireçtaşına karşı korur;eski
kireçtaşlarını sökerek sistemi temizler.



Evsel HydroFLOWmodelleri, KOMBİ, şofben, 
 güneş ısıtıcısı, otomatik kahve ve çay makineleri, 
 çamaşır makinesi, sanayi tipi bulaşık yıkama makinesi 
ve kalorifer petekleri ve boruları gibi kireçtaşı sorunu 
yaşayan cihazlarda kireçlenmeyi  önler ve eskiden oluşmuş 

 kireçtaşlarının parçalanarak cihazı terk etmesini sağlar.  

Çimento fabrikasının tozlu şartlarında
görev yapan HydroFLOW cihazı.

HydroFLOW’un Otoklav Tatbikatı 
sonucunda kavanoz ve konserve kutuları

üzerine Kireçtaşı yapışmaz

HydroFLOW pastörize tüneli
uygulamasında, cihazın

nozullarında ve ürün üzerinde
kireçtaşı lekesi oluşmaz.

HydroFLOW uygulaması ile Gıda Sanayiinin su sisteminde 
kireçlenme sorunu çözülür ve sistem temizlenir. 

OTOKLAV ve PASTÖRİZE TÜNELİNDE 

KAPALI ve KORUNAKLI ORTAMLARDA

AĞIR SANAYİ KOŞULLARINDA

SANAYİ UYGULAMALARI

HydroFLOW her tür dış tabiat şartlarında çalışmak 
üzere özel olarak imal edildiği için Çelik ve Çimento 
Sanayiinin ağır ortam şartlarında dahi başarılı bir 
şekilde görev yapar. C,P ve S model HydroFLOW
cihazları IP 66 koruma sınıfına sahiptir.



S-HydroFLOW buhar kazanı uygulaması

S-HydroFLOW buhar kazanı uygulaması

“Super” Frekans Jeneratörü S-HydroFLOW sanayide bulunan
ve çok güçlü frekans gerektiren, buhar kazanı, ters ozmoz gibi
cihazların ve sistemlerin korunmasında kullanılır.

S-HydroFLOW su sistemlerini ve su cihazlarını,
- Kireçtaşına karşı korur,
- Mevcut kireçlerin sökülmesini sağlar
- Enerji ekonomisi sağlar,
- Metal korozyonunu azaltır,
- Suya değmediği için su kalitesi ile ilgisi yoktur,
- Boru çapına göre seçilir, her boru çapı için modelleri bulunur.

NOT: 
o50 C’den daha sıcak borular üzerine HydroFLOW 

montajı sırasında ısı izolasyonu uygulanmalıdır. 

BUHAR KAZANI UYGULAMALARI

BUHAR KAZANI İÇİN “S MODEL”  HydroFLOW

S-HydroFLOW cihazları, diğer model HydrFLOW cihazlarına kıyasla çok daha güçlü frekans üretir, 

bu sebeple cihaz üzerinde çift sıra frekans yayıcı bulunur.

S-HydroFLOW’un güçlü frekansı, ağır metalden imal edilmiş olan makinalar içinde dolaşan suları etkiler 

ve bu cihazları kireçlenmeye ve korozyona karşı korur; örneğin plastik enjeksiyon makinaları, otoklav ve pastörizatör cihazları gibi.



HydroFLOW’un Montajı Çok Kolaydır.

GARANTİ
HydroFLOW cihazlarının garantileri:

Tatmin Garantisi:

İmalatçı Garantisi:

Cihazın yaptığı işten tatmin olmayan kullanıcı, altı ay içinde 
cihazı iade etme hakkına sahiptir.

(HS 38 ve HS 40 model cihazlar hariç)

İKİ YIL içindeki arızalar garanti kapsamında giderilir. 
(Ferrit kırılması ve kablo yanması hariç)

Su sisteminde kireçlenmeyi engelleyerek Enerji Ekonomisi sağlar;

Tesisin ve Cihazların bakımını azaltır;

Tesisin ömrünü uzatır;

Su sisteminin kimyasal tüketimini azaltan HydroFLOW çevrecidir.

İnsan sağlığına olumsuz bir etkisi yoktur;

Periyodik bakım gerektirmez;

Yedek parça istemez;

Basınç kaybı yaratmaz, su debisini değiştirmez;

Borudan su geçmese dahi 24 saat sessizce görevini yapar;

Sistemdeki diğer cihazların çalışmasını etkilemez;

Montajı çok KOLAYDIR: kol saati gibi boruya monte edilir.

HydroFLOW AVANTAJLARI:

HydroFLOW MONTAJI

MONTAJI ÇOK KOLAYDIR

Sinyal veren cihazların sinyalini etkilemez.

HydroFLOW boru üzerine kol saati gibi basitçe
tutturulur. Montaj için boru kesmek ve su sistemini
durdurmak gerekmez.

HydroFLOW ‘un ürettiği frekansı yayan metal
çubuklar ile boru etrafında bir çember oluşturulur.
Çubuklar ve plastik cıvatalar HydroFLOW ‘un
ambalajı içindedirler. 

HydroFLOW cihazı ambalajından çıkan “PSU”
Voltaj Regülatörü HydroFLOW’a yakın bir yere
monte edilir. PSU, voltaj dalgalanmalarına karşı
HydroFLOW’u korur.

HydroFLOW ambalajında ana beslenme kablosu
ve PSU bağlantı kabloları da bulunur.



HydroFLOW üzerinde bulunan FERRİT çubukları  
VERİCİ ANTEN görevi yapar. Bu Ferritler sayesinde  
frekans doğrudan boru içinden geçen SU'ya 
iletilir. Bu frekans su sisteminin tamamına yayılır, böylece 
frekansın gidebildiği her yerde SU'yun Fiziksel 
şartlandırılması yapılır.

Suyun fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin değişmesi

ile, su içinde çözelti (iyon)

halinde bulunan bazı mineraller

katı KRİSTALLER oluşturur.

Bu kristaller ilk başta 

MİKROSKOPİK boyuttadır

ve daha sonra birbirleri ile

birleşerek su sisteminde 

istenmeyen KİREÇTAŞLARI

oluştururlar.

KİRECİN SU SİSTEMİ
İÇİNDE KRİSTALLEŞMESİ

HydroFLOW Kireçtaşı Önleyici Frekans 
Jeneratörleri, ürettikleri frekans ile kireçtaşı kristallerinin 
oluşumunu etkiler. 

HydroFLOW uzun dalga 100 - 140 KHz frekans üretirler. 

HydroFLOW Kireçtaşı Önleyici Frekans 
Jeneratörleri frekans tekniği ile kireçtaşını önleyen TEK 
CİHAZDIR. Su borusunun malzemesi, su debisi, su 
sertliği ve su sıcaklığı HydroFLOW’un etkisini değiştirmez.  

HydroFLOW’un ürettiği frekans su sisteminde  
Osiloskop ile ölçülebilir.  Bu frekans, 
su sistemi içinde her iki yöne de en az bir kilometre 
mesafeye kadar yayılarak su sistemini 
KİREÇLENMEYE KARŞI KORUR. 

HydroFLOW NASIL ÇALIŞIR?

ÇALIŞMA ŞEKLİ

HydroFLOW ’un 

frekansı etkisi ile, mikroskopik 

kireç kristalleri su sistemine

tutunamazlar, su ile beraber 

hareket ederler ve sistem

dışına çıkarlar.



450 mm çaplı boru üzerine HydroFLOW montajı

200 mm  - 700 mm Çaplı borular için özel tasarım 
modeller imal edilir.

HydroFLOW Özel Modelleri

Sanayi tipi HydroFLOW Cihazları her tür dış tabiat 
 şartlarında çalışmak üzere özel olarak imal edilir.
 Bu cihazlar, özel elektronik Voltaj Regülatörü 
ve özel soketli ara kabloları ile beraber verilir.  

HydroFLOW Sanayi Modelleri:

“PSU” Özel Voltaj Regülatörü, sanayi modeli cihazları voltaj 
dalgalanmalarına karşı korur.  

MODELLERİ

              

HS 38                     

HS 40

C ve S 45                

C, P ve S 60

C, P ve S 100

C, P ve S 120

C, P ve S 160

 ¾”

2”

1¼” (45 mm çap)

2” (60 mm çap) 

3” (100 mm çap)

4” (120 mm çap)

6” (160 mm çap)

* HS 38, HS 40 Modelleri 12 volt adaptör ile çalışır. 

0,2

0,5

4

4

5

5

6

110x70x30

150x110x30

C 45 / C 160

arası tüm 
modellerin

boyutları aynıdır.
250x138x72 

Azami Boru Çapı 

İnç (mm)

Boyutlar

mm

Ağırlık

Kg

Model  

Standart HydroFLOW Modelleri

HydroFLOW'un Voltaj Regülatörü PSU



Her boru çapına göre 
HydroFLOW modelleri 

mevcuttur.

ISI
EŞANJÖRÜ
(veya kalıp)

KULE 
SİRKÜLASYON 

POMPASI

FİLTRE
SU SOĞUTMA

KULESİ HydroFLOW

SOĞUTMA SİSTEMİ’nde                          UYGULAMALARI

HydroFLOW Frekans Jeneratörü ile SOĞUTMA KULESİ'nde KİREÇTAŞI 
ve YOSUN Mücadelesi ÇOK EKONOMİKTİR.

•HydroFLOW’un, topaklayıcı özelliği sayesinde
 soğutma suyu berraklaşır.

HydroFLOW montajından sonra:

HydroFLOW AVANTAJLARI:

•Soğutma Sisteminin ve Soğutma Kulesinin 
bakımları azalır.

•Su kimyasalı tüketimi azalır.

•HydroFLOW, Legionella bakterisinin gelişme 

yerlerini bozar ve böylece Legionella mücadelesi kolaylaşır.

•Isı Eşanjörlerinin ısı verimi artar.

•Soğutma Suyu sisteminde ve ısı 
eşanjörlerinde eskiden oluşmuş kireçtaşları
yavaş yavaş çözülür.

•Soğutma sisteminde KİREÇLENME ve 
YOSUN sorunu en aza iner.

İNGİLTERE
www.hydropath.com ISO 9001

REGISTERED FIRM

HydroFLOW Soğutma Kulesi Uygulaması

•HydroFLOW’un, topaklayıcı özelliği sayesinde
 soğutma suyu berraklaşır.

•Her boru çapına göre HydroFLOW modelleri mevcuttur.


