T E C H N I E K V O O R WAT E R C U LT U U R E

d
i
e
h
g
i
l
vei
e
l
l
d
a
n
e
In
r
a
p
s
e
b
e
i
g
r
ene
.
n
e
m
r
ver wa

JUDO HEIFI-SOFT voorkomt kalk
in het verwarmingswater voor
een probleemloos verwarmen.
Drinkwater is voor het vulwater
van uw verwarmingsinstallatie
een vereiste. De aanwezige kalk
in dit water zorgt voor het volgende probleem: kalk bind zich
bij het opwarmen van het water
naar het storende, “ ketlsteen ”.
Een werkelijk gevaar voor de
leidingen, circulatiepompen en
ketelelementen.

10 Gram kalk legt uw
verwarming stil
In het bijzonder bij gaswandketels is dit volgens de belangrijkste ketelfabricanten Een storingsgrond. De extreme gevallen lei-

den reeds met minder dan 10gr
kalk. De gevormde deeltjes maken de warmtewisselaar dicht,
blokeren circulatiepompen. Stuurventielen worden ontregeld en
verwarmingselementen warmen
plaatselijk te veel op.
Omwille van deze problemen,
raden experten aan om het verwarmingswater te ontharden.
In de handleiding van de verwarmingsketels staat de door de
fabrikant geeiste waterhardheid
van het vulwater. Bij het niet
naleven, zet men de garantie op
het spel.

Kalkaanslag in
verwarmingsbuis.

Alleen kalkvrij verwarmingswater garandeert
een betrouwbare verwarmingswerking.
HEIFI-SOFT van JUDO maakt zacht water volgen de VDI – richtlijn 2035.
Hierdoor kiest u als ketelbezitter voor zekerheid.

Uw voordelen zijn:

Extreem klantvriendelijk, extreem nuttig

u Hogere bescherming tegen functionele
storingen en schade door kalk.

u Vaste inbouw:
De installateur bouwt de ontharder in
de vulleiding van de verwarmingsinstallatie.
u Mobiele Service:

De installateur komt met de ontharder
ter plaatse en vult of vult na, en neemt
de ontharder na de interventie weer
mee.
Indien U weinig plaats heeft in de verwarmingsruimte is de mobiele service
wellicht het interessantste.

u Ontharding van meer dan 2000 l met
dezelfde harsvulling (afhankelijk van
inganghardheid).
u Waterkwaliteit is precies instelbaar.

u Geen harsen die uitgewisseld worden,
milieuverantwoordelijk.
u Regeneneraties door erkende
vakmensen uitgevoerd.

u Robuste kwaliteit voor jarenlang
gebruik. Made in Germany.

U kan kombineren:
Oplossing 1

Oplossing 2

Kalkvrij
verwarmingswater
volgens VDI
– richtlijn 2035.

De combinatie
HEIFI – Soft en
JUDO HEIFI-Fül,
voor een automatische
vulling volgens
EM 1717 met kalkvrij
water volgens
VDI-richtlijn 2035

Bij de vulling
stroomt het
vulwater door
de Heifi
– Soft ontharders.

Qualität made in Germany

+

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Filiaal BeNeLux
Laerbeeklaan, 72 A1 · B-1090 Brussel
Tel: 02/460 12 88 · Fax: 02/461 18 85
e-mail: info@judo-online.be · www.judo.eu

Oplossing 3

Onder voorbehoud van Technische aanpassingen en vergissingen

Met HEIFI-SOFT van JUDO biedt uw
installateur 2 mogelijkheden om het
verwarmingsvulwater te ontharden : U
kan kiezen.

u Hogere werkingszekerheid, ook in de
koudste perioden van het jaar.

+

Totaal oplossingcombinatie
JUDO HEIFI-KOM
en HEIFI-SOFT.
• Filteren, ontluchten
• ontluchten
• Automatisch op-en
navullen
• Kalkvrij verwarmingswater
volgens EM 1717 en VDI –
richtlijn 2035.

Uw Verwarmingsinstallateur:

Quality made in Germany
1930981 · 250609 · JD · DH

Eveneens raden wij JUDO
QUICK-DOS produkten
aan als levenselexir van
uw verwarmingsinstallatie.

