
calmat®
התקנה בשיטת - עשה זאת בעצמך בעיית האבנית

לחץ מים נחלש

הפסד של אנרגיה במעגל המים החמים

משטחים דהויים במטבח וחדרי אמבטיה
 תיקונים חוזרים או החלפה של מכשירי חשמל

ביתיים או - במקרה הרע - החלפת כל מערך
הצנרת שלך

קבל את הפתרון נגד אבנית וחלודה עבורך היום!

מים קשים והשפעתם על ביתך

 הצטברות אבנית על החלק הפנימי של הצינורות, על גופי החימום

או על מכשירי חשמל ביתיים יוצרים בעיות אופייניות רבות כגון:
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calmat®
נגד אבנית וחלודה

 הפתרון הידידותי לסביבה
עבור מים טובים יותר בביתך

®calmat מותקן תוך מספר דקות:

אין צורך בכלים - אין צורך לחתוך את מערכת

הצנרת .

1 הצמד את ®calmat לצינור

לפף את כבלי הפולסים מסביב לצינור 2

חבר את תקע הספק לשקע החשמל 3

www.calmat.net

 לאחר ההתקנה, ®calmat  פועל ללא תחזוקה

לחלוטין

שה זאת בעצמך
מוצר - ע


www.eye-in-electronics.co.il











calmat® 
הפתרון הידידותי לסביבה

calmat®
calmat®  השפעות של

calmat® 
היתרונות שלך

 מגן על כל מערכת הצנרת שלך, מכשירים וציוד
כנגד אבנית וחלודה

 מתאים לכל חומרי הצנרת: ברזל, נחושת,
 צינורות מרוכבים ועוד ,PVC ,פלסטיק

®calmat מקסימום קוטר צינור "½1

®calmat מפסיק התגבשות אבנית על משטחים 

 ®calmat משנה את ההתגבשות של הסידן, כך
שהוא לא יכול להתחבר יותר למשטחים והוא

נשטף עם המים כאבקה דקה.

®calmat מפחית בעדינות הצטברות אבנית קיימת

 ®calmat פותר בזהירות הצטברות שכבר קיימת
במערכת הצנרת. רק שכבת מגן דקה נשארת על

החלק הפנימי של הצינור.

®calmat מגן מפני חלודה וקורוזיה

®calmat מייצר תהליך אלקטרופורזה מבוקר אשר
מייצר שכבת מגן מתכת-קרבונט. שכבה זו מגנה מפני

חלודה וקורוזיה.

 ידידותי לסביבה – ללא צורך  במלח או
   כימיקלים

ללא תחזוקה
  

פותח ומיוצר בגרמניה
  

MADE IN

GERMANY

 אחריות  בינלאומית  5 שנים

עלויות חשמל נמוכות )כ. 3 € / שנה)
   

מוצר באיכות גבוהה

2

3

1 הפחתה עדינה של הצטברות אבנית במערכת הצנרת כולה

פחות זמן וכסף על תיקונים ותחזוקה בביתך

מינרלים חשובים כגון סידן ומגנזיום נשארים בתוך המים

 

חיסכון משמעותי בחומרי שטיפה וניקוי

ניקוי מהיר יותר של המטבח וחדרי האמבטיה

לחץ המים ישוחזר

יעילות גבוהה בחימום ובמערכת המים החמים שלך

5

3
















