
Dávkovač polyfosfátov a silikátov

MADE IN ITALY

POLIFEMO

Chráni pred usadeninami 
a koróziou z agresívnej vody: 

Nástenné kotle

Práčky

Ohrievače TV

Umývačky riadu

Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH.

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto letáku a vyhradzuje 
si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky potrebné úpravy podľa technických 
alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk

FILTRUJE mech. nečistoty
CHRÁNI pred usadeninami

CHRÁNI pred koróziou

3v1

PATENTOVANÉ

akciová cena

54,00 €

IVAR SK, spol. s r. o.

Turá Lúka 241 
907 03 Myjava 3 
Slovenská republika

Tel.: +421 905 110 464  
Fax: +421 232 201 037 

ivar@stonline.sk 
www.ivarsk.sk 
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Ceny bez DPH



Dávkovač POLIFEMO sa inštaluje na prívodné potrubie 
ku kotlu, ohrievaču vody, práčke a umývačke riadu a slúži 
k zníženiu tvorby usadenín. Polyfosfáty uvoľňované 
dávkovačom vytvárajú ochranný film, ktorý znižuje riziko 
tvorby korózie spôsobenej usadeninami. 

TLAK VODY  
v systéme zabezpečuje 
PLNÝ PRIETOK 
VNÚTROM NÁDOBY

Riadené a pravidelné 
dávkovanie

Zaručené dávkovanie 
a filtrovanie 

Bezproblémové prúdenie 
upravenej vody 

7 DÔVODOV PRE POLIFEMO
Náplň polyfosfátov 
s integrovaným sitkom 
s POROZITOU 100 μm.

Kontrolujte oranžový plavák 
Vymeňte náplň, akonáhle sa plavák objaví 
v priehľadnej časti nádoby označenej ”REFILL”

PÔSOBÍ PROTI USADENINÁM.1
OBMEDZUJE TVORBU KORÓZIE.2
ZACHYTÁVA MECHANICKÉ NEČISTOTY
väčšie ako 100 μm (= 0,1 mm).3
JE ODOLNÝ A SPOĽAHLIVÝ: mosadzné viečko 
zabezpečuje vysokú odolnosť voči vodným rázom.4
UKAZOVATEĽ MNOŽSTVA NÁPLNE: oranžový plavák 
a priehľadná nádobka dávkovača uľahčujú kontrolu 
a signalizujú potrebu výmeny náplne. 

5

FILTROVANIE + DÁVKOVANIE FOSFÁTOV A SILIKÁTOV 
je zaručené vo všetkých 4 inštalačných pozíciách 
vďaka riadenému prúdeniu vody vnútrom nádoby.

6

4 MONTÁŽNE POZÍCIE: pre správnu  
signalizáciu ukazovateľa množstva náplne  
sa odporúča inštalácia vo vertikálnej pozícii.

7

Cod. Ricarica
Cartridge Code

520152 

Dosatore di polifosfati 
e silicati
Polyphosphates and 
silicates doser

KOTOL

KOTOL KOTOL

názov typ kód akciová cena
Proporcionálny dávkovač 
IVAR.POLIFEMO - 1/2”

IVAR.POLIFEMO 520150 54,00 €

Náhradná náplň  
- pre IVAR.POLIFEMO

IVAR.POLIFEMO NN 520152 16,50 €

KOTOL


